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Sammanfattning  
Syftet med detta examensarbete är att belysa de kommunikationsproblem som vi har idag 

inom BIM-projektering för att kunna se vilka brister vi har i systemet för vidare utveckling av 

full implementering av BIM. För att få en bra förståelse om de problemen som finns är detta 

examensarbete baserad på den kvalitativa metoden som består av semistrukturerade 

intervjuer med olika projektörer som arbetar inom BIM-projektering. Undersökningen 

kommer även att innefatta om det nya BSAB-systemet och se om systemet kan vara en 

lösning till de problem som finns. 

BIM förväntas vara den revolutionerande teknik som ska effektivisera byggprocessen, från 

idé till förvaltning genom att ha ett gemensamt informationsflöde. Den informationen ska 

bland annat minimera tiden för projektering och öka kommunikationen mellan olika aktörer. 

Många tidigare studier har visat att BIM har effektiviserat byggprocessen. Funktionerna 

visualisering och kollisionskontroller används ofta för att upptäcka fel innan projektet går 

vidare till produktion. Detta har medfört färre misstolkningar, bättre samverkan men också 

att informationen är lättillgängliga.  

Den nuvarande projekteringsprocessen är en blandning mellan traditionell- och BIM-

projektering där arkitekter och konstruktörer blir tvungna och projektera sina egna modeller 

för att kunna tillämpa sina tekniska kunskaper i arbetet. Detta medför att information blir 

splittrad och informationsflödet grenar ut, vilket kan innebära tidskrävande konsekvenser. I 

och med att byggbranschen är en projektbaserad bransch behövs ett bra verktyg för att 

samordna.  

Den mänskliga faktorn är nyckeln till en lyckad projekteringsprocess där planer, mål och 

detaljer ska vara tydligare. En tydligare plan innebär en lättare förståelse för projektet som i 

sin tur leder till en smidigare kommunikationskedja. Vi ska kunna ta lärdom av varandra och 

tillsammans utvecklas för att skapa ”win-win” situationer för samtliga aktörer. 

En av de viktigaste aktörerna är beställaren. Beställaren behöver mer kunskap och förståelse 

om BIM. Den viktigaste punkten är att visa ett större engagemang i planeringar. 

Informationen som lagras i modellen ska inte bara påverka livscykeln, utan också 

arbetsgången och arbetsberedningen för en säkrare arbetsplats samt få ut den 

arkitektoniska designen som uppfyller de krav som ställs.   
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Abstract 
The definition of BIM has been imprecise since the very first beginning and many problems 

have occurred during the process, which have made the implementation of BIM incomplete. 

Generally BIM can be described as 3D with object-based tools, which contain massive of 

information to increase the efficiency information flow during the construction process. 

The aim for this report is to obtain a more understanding about the problems designers have 

encountered, in order to improve the efficiency of BIM design. Since many problems have 

occurred in the communication process, a Swedish company is making an upgrade of the 

BSAB-system, to make it more customized with BIM design. 

This study shows that the new BSAB-system can improve the technical problems but it will 

not solve the social problems. It indicates that the human factor is the key to make the 

implementation of BIM completed. In order to achieve the goal of implementation, Sweden 

is in need of a national standard or a waypoint how to work with BIM designs. The most 

important is the human attitude and the approach of learning.  
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

På 1980-talet digitaliserade byggbranschen genom en utveckling från handritade design till 

3D baserad modul program. År 2002 lanserades BIM och blev senare ett konkurrenskraftigt 

medel i byggbranschen (Eastman et al., 2011, Bozdoz, 2003). 

I dagsläget har BIM-tekniken bevisat bidra till en mer effektiviserad byggprocess, där bland 

annat byggtiden och kostnaderna har minskat. Det finns så många fördelar att implementera 

BIM i byggprocessen, men än idag har implementerandet av ett komplett BIM ändå inte 

lyckats, på grund av olika faktorer. Dessa faktorer uppstår fortfarande i samverkan under 

projekteringsskedet, där BIM-projektering kan leda till längre projekteringstider och orsaka 

onödiga kostnader (Jongeling, 2008). 

Trots många positiva studier återvänder många aktörer till att använda 2D-verktygen i CAD, 

eftersom BIM är ett komplext verktyg och kräver mer kunskap för att kunna nyttja tekniken 

fullt ut. I vissa fall lönar det sig bättre genom att använda sig av den traditionella 

arbetsmetoden (Jongeling, 2008). 

Under år 2016 kommer ett nytt BSAB-system att lanseras, med namnet BSAB 2.0. Detta är på 

grund av att det nuvarande BSAB-systemet inte är anpassat till BIM som gör att det brister i 

systemet. Mängder med data går förlorad, ostrukturerad i klassificering samt många 

misstolkningar mellan aktörer. Det nya BSAB-systemet kommer att vara mer BIM anpassad 

för att få en effektivare byggprocess, där man siktar på en full implementering till år 2018. 

Det nya omarbetade BSAB-systemet ska bli ett nytt gemensamt "språk" för branschen och 

knyta samman informationsflödet från idé till färdig produkt (Byggtjänst, 2016). 

1.2 Problembeskrivning 

Vi har länge velat att byggindustrin förväntas bli som bilindustri där produktionen går på 

löpande band. "En effektivare informationskedja genom byggprocessen" (Byggtjänst, 2016) 

är målet för införande av BSAB 2.0 och skall sammanlänka bristerna i 

kommunikationsprocessen och utnyttja BIM till sin fulla potential.  

 Hur kommer klassifikationen att påverka projekteringen? 

 Vilka förändringar det finns och hur implementering sker? 

 Vad innebär det för respektive aktörer? 

Samverkan och kommunikation har varit ett problem inom implementeringen av BIM, där 

aktörer misstolkar och missuppfattar informationen. Bristen på kommunikation gör att 

informationsutbytet inte sker på ett korrekt sätt och orsakar en längre projekteringstid. 

 Vad orsakar kommunikationsproblemen? 

 Hur löser aktörerna problem som uppkommer? 
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 Vilka krav bör ställas? 

1.3 Syfte och mål 

Syftet är att belysa de kommunikationsproblemen som finns under projekteringsprocessen. 

Eftersom det nya klassifikationssystemet förväntas att lanseras under mitten av år 2016, 

kommer studien även att undersöka om det nya BSAB-systemet är den potentiella lösningen 

till kommunikationsproblemen.  Målet med studien är att identifiera problemen och ge 

förslag till förbättringar. 

1.4 Avgränsningar 

Avgränsningarna kommer vara inom Sverige, då BSAB-systemet riktar sig endast på den 

svenska byggindustrin. Rapporten kommer även att avgränsa sig till byggnadsbranschen och 

inte anläggningsbranschen. Kartläggningen kommer att göras inom projekteringsprocessen 

med involverade UE, som NCC har upphandlat, men också aktörer som arbetar med 

utveckling av BIM. 

1.5 Metodbeskrivning 

Metoden för datainsamling kommer att vara baserad på en kvalitativ metod med 

semistrukturerade intervjuer. 

Examensarbetet kommer att genomföras i två etapper som resulterar i resultat och analys: 

 Litteraturstudier 

 Intervjuer  
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2 Metod 

2.1 Litteraturstudie 

Vid utförandet av ett vetenskapligt arbete innebär det att litteraturstudier är givet för att ta 

reda på de kunskaper som redan finns. Kunskapen vi har idag är i form av publicerat material 

som böcker, tidskrifter, avhandlingar, studentarbeten, konferensuppsatser etcetera och är 

granskade av andra forskare innan de publiceras (Blomkvist & Hallin, 2014). 

I denna studie har kunskapen inhämtats via tidskrifter, böcker och studentuppsatser. 

Motivation till varför dessa medel valdes är framförallt den snabb kunskapsinsamling och 

den grundläggande översikt över det området examensarbetet behandlar.  

Litteraturstudien bidrar till idéer angående examensarbetets omfattning, men är också ett 

sätt att fokusera på det område studien omfattar. I och med att denna rapport är en 

vetenskaplig studie är kunskapen i teoridelen en form av tankeredskap för att få en djupare 

förståelse av ämnet (Blomkvist & Hallin, 2014). 

Litteraturstudien behandlar främst det område som berör kommunikation och samverkan 

inom projektering samt om BIM med en förgrening mot standarder och 

klassifikationssystemet BSAB och BIP. Studien inleddes med tillgänglig litteratur och senare i 

databaser, så som Google scholar och Halmstad högskolans databaser. Eftersom ämnet är 

aktuellt gjordes även sökningar på aktuella tidskrifter. 

2.2 Intervjuer 

På grund av att BIM är ett komplext system är en kvalitativ metod det bättre alternativet för 

rapporten. BIM och kommunikation kan inte beskrivas med några simpla ord, utan behöver 

beskrivas i form av tankar och definitioner hos olika individer. Definition av BIM hos en 

arkitekt är inte densamma som hos en konstruktör, där aktörerna oftast tänker ur sitt egna 

perspektiv och funktioner.   

För att få en korrekt datainsamling har en jämförelse mellan två jämlika projekt gjort. Dessa 

projekt benämns som projekt A, placerad i Halmstad och projekt B, placerad i Uppsala. 

Intervjudeltagare består av nio personer som arbetar, eller har arbetat med BIM–

projektering. Datainsamlingen sker via semistrukturerade intervjuer, framförallt för att få en 

djupare förståelse om problemet som inte beskrivs i litteraturstudien (Blomkvist & Hallin, 

2014). 

Intervjun ägde rum på platser där respondenter kände sig avslappnad för att få ett mer 

konkretare svar där respondenterna fick möjlighet till att uttrycka sig fritt. Respondenterna 

var även informerade om att en inspelning var upprättad samt även att de hade tillgång till 

intervjufrågorna innan intervjun genomfördes. Dessutom var respondenterna informerade 

om att intervjun var till ett vetenskapligt syfte samt att de behandlas anonymt. 
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Det generella frågeformuläret finns i bilaga 2. Utöver dessa frågor har även specifika frågor 

ställt som anpassats till varje respondent och deras ansvarsområde. För att inte förlora 

kontakten med respondenten undvek jag att ta noteringar under intervjun och förlitade mig 

på inspelat material. 

För att undvika misstolkningar skickades transkriberingarna tillbaka till respondenterna för 

ett godkännande innan data analyserades. Transkriberingen gjordes även under samma dag 

eller dagen efter för att respondenterna inte skulle glömma vad som sades under intervjun. 

2.3 Omfattning 

Tematisk analys innebär att det empiriska materialet sorteras in i olika kategorier. I denna 

rapport är materialet sorterat per informant, eftersom olika individer har olika befattningar 

och kompetenser inom sitt område. Analysen kopplas sen till litteraturstudien för att förstå 

sammanhanget i det hela (Blomkvist & Hallin, 2014). 

Analysen beaktar även intervjumiljön respondenterna befann sig i och att det inte fanns 

andra individer i närheten för att påverka respondenternas svar. Svaren från respondenterna 

är även kritiskt granskade på grund av att alla aktörer har sina egna uppfattningar på vad 

som kan vara ett problem.  
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3 Litteraturstudier 

3.1 Traditionell projektering 

Byggprocessen består av olika steg som beskriver hur ett byggprojekt uppstår från start till 

färdig produkt. En förstudie görs alltid för att kartlägga de förutsättningar som byggherren 

kan basera sitt beslut på, angående om projektet ska gå fortlöpa eller inte. De 

förutsättningarna kommer senare att utgöra underlaget för projekteringsskedet.  

Projekteringsarbeten delas in i tre faser; gestaltning (förslagshandlingsskede), 

systemutformning (systemskede) och detaljutformning (bygghandlingsskede). Arkitekter har 

oftast huvudansvaret i projekteringen och ska se till att samordningsprocessen sker löpande. 

Med hänsyn till detta är kommunikation med berörande aktörer viktig för att få den bästa 

lösningen.  

Byggprocessen består av ett flertal beslutprocesser som överlappar varandra eller sker 

samtidigt. Vid större projekt är oftast mer än ett tiotals aktörer inblandade för att kunna 

komma fram till beslut (Jongeling, 2008). 

Traditionell projektering innebär projekteringsarbete med 2D-CAD, men också att 

projekteringsmöten sällan planeras in. Projekteringsmöten hålls en gång i veckan eller 

varannan vecka där projektörer sitter ner och diskuterar (Johansson, 2016). På grund av de 

fåtalen mötestillfällena får projektörerna själva försöka tolka ritningarna och skapa deras 

egna uppfattningar (Jongeling, 2008).  

Det traditionella arbetssättet har präglat projekteringen sedan länge där vi fortfarande 

arbetar i olika faser. Med arbetssättet uppstår en del nackdelar (Jongeling, 2008):  

 Missförstånd uppstår på grund av att varje aktör tolkar ritningarna på olika sätt. 

 Linjer och symboler på ritningarna blir svåra att tolka på grund av att aktörerna inte 

använder samma tecken. 

 Svårtolkningarna leder till en längre beslutstid. 

 Informationen är utspridd, vilket gör att en del av information går förlorad. 

Projekteringsunderlaget består av ritningar, beskrivningar och mängdförteckningar som 

projektörer framställer digitalt genom att använda sig av 2D-verktyget i CAD. Varje projektör 

ansvarar för sina delar och redovisar dem i 2D-modeller i form av våningsplan, sektioner och 

detaljer. Även här blir projektörer tvungna att invänta färdiga ritningar innan arbetet kan 

fortsätta (Jongeling, 2008). 

Utifrån 2D-modeller görs mängdberäkningarna för hand och sammanställs i 

uppställningsritningar och produktblad. Problemet i samband med revideringar är att all 

information måste uppdateras manuellt för att den ska stämma överens med ritningarna.  I 

flera fall måste projektörerna invänta andras arbete innan de själva kan starta sitt. Detta gör 

att revideringsprocessen blir ett område där fel lätt kan uppstå samt att tidsåtgången blir 

längre (Jongeling, 2008). 
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3.2 BIM 

BIM har sedan länge funnits på marknaden men anses fortfarande som en ny teknik inom 

byggbranschen. Med BIM kan projektörer skapa en enklare samordnad designinformation 

och dokumentation. Informationen används för att koordinera byggprojektet från design till 

förvaltningen och skapa en bättre lönsamhet (Eastman et al., 2011). 

BIM är ofta associerat med begreppet 3D där BIM består av 3D-baserade objekt. På 

marknaden finns det ett flertal program som används, vilket leder till misskommunikationer 

mellan aktörerna. Utifrån detta bestämdes det att alla projektörer bör exportera modellerna 

i IFC-filformat, som sedan samordnas med ett annat tillämpningsprogram (Kristiansson, 

2014). 

BIM använder sig av parametriskt objekt som innehåller stormängd information, till exempel 

dimensioner, energidata och materialegenskaper. Dessa objekt har intelligens och kan själv 

ändra sin form vid uppdateringar i modellen (Eastman et al, 2011). 

Användning av BIM har bidragit till mindre revideringar, förfrågningar och orderändringar, 

då all information finns i databasen. Produktivitet har blivit effektivare med lättare 

planeringar och synkroniseringar som i sin tur leder till en effektivare samordning. 

Informationen som finns i modellen är alltid tillgänglig och lätt att få tag på oavsett om man 

är på kontoret eller ute på byggarbetsplatsen (Leite et al., 2011, Chi et al., 2015). 

Många byggprojekt har identifierat att det finns en gräns för användning av BIM där man 

behöver undersöka vilken LOD som ska användas, se 3.2.1. Enligt fallstudie i “analysis of 

modeling effort and impact of different levels of detail in building”, behöver modellerna inte 

vara för detaljerade, men däremot kan detaljerna hjälpa aktörerna att fatta bättre beslut 

(Leite et al., 2011). 

3.2.1 Level of details 

LOD innebär att designmodellen har en bestämd detaljnivå. Syftet med LOD är att underlätta 

arbeten och kommunikation mellan aktörerna. Beroende på användningsområde kan 

produktionsmodellen ha en högre detaljering i jämförelse med förvaltningsmodellen. Dessa 

modeller är en av samma modell dock med varierande detaljer (Kristiansson, 2014). 

Det först LOD systemet kom ut år 2006 där organisationen AIA låg bakom. AIAs avsikt med 

publicering var inte att det ska bli en standard utan avsikten var (BIMForum, 2015):  

 Hjälpa projektgruppen och beställaren angående vad som ska ingå i projektet, samt 

ge aktörerna en bättre överblick över hela projektet. 

 Hjälpmedel för projektörer om vilka detaljer ska vara vid olika tidpunkter. 

 Överföra specifik information till andra aktörer i olika skede. 

 Använda LOD som en referens för att bearbeta fram planer eller kontrakt mellan 

aktörer. 
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Den vanliga LOD har fem nivåer, 100 – 500, där 500 innehåller en mycket detaljerad 

information i modellen, men den informationen speglar inte de operativa anvisningarna, till 

exempel hur form, armering och tätskikt paneler för en betongvägg ska utföras, utan endast 

hur detaljrikt ”rummet” ska vara (Han et al., 2015). 

I dagsläget anser det vara nödvändigt att veta vilken detaljnivå ska ingå i modellen. Enligt 

BIMForum behövs LOD för att koordinera samarbetet, men också veta vilka krav som behövs 

vid olika analyser till exempel kollisionskontroller, där man behöver minst LOD 300 för att 

kunna utföra analysen. Däremot är det onödigt att använda LOD 500 eftersom den 

informationen används oftast vid verifiering ute på byggarbetsplatsen eller vid förvaltningen 

(BIMForum, 2015). 

Inom byggindustrin behövs det standarder för att vägleda aktörerna till en bättre 

kommunikation (BIMForum, 2015). LOD används inte enbart till att göra kontroller, analyser 

och visualisering utan hjälper även samverkan att minimera konflikter, ritningsfel och 

oordning (Chi et al., 2015). NCC har under år 2014 tagit fram en gradering och beskrivning av 

olika detaljnivåer, se bilaga 3 Modellstruktur. Graderingen innehåller LOD 200, 300, 325, 

400, 425, 450 och 500 för att säkerhetsställa att rätt information kommer fram. Kraven 

beskrivs tydligare i bilaga 3 och efterliknar originalet från AIA. Till littera kompletteras med 

BIP koder. Enligt bilagan används littera för att benämna ett objekt men det finns även 

BSAB-koder tillgängliga för att undvika misskommunikationen. Bilagan visar även vilka 

detaljer som ska vara med, hur man ska litterera och vilka objekt som ska littereras (NCC, 

2016). 

3.2.2 BIM-projektering 

BIM-projektering utgår f rån samma princip som 2D-CAD-projektering, men skillnaden är att 

inom BIM-projektering jobbar projektörer med en modell. Denna modell består av 3D-

objekt, se 3.2, som bidrar till att visualiseringen av planer och sektioner blir enklare 

(Jongeling, 2008). 

3D-visualisering har blivit allt mer förekommande i byggprocessen, speciellt inom försäljning 

och uthyrning, där visualiseringen visar hur det färdiga projektet kommer att se ut. 3D-

visualisering visar även en ögonblicksbild av projekteringsprocessen och gör det möjligt för 

projektörer att presentera deras lösningar. Det finns dock nackdelar med visualiseringen 

(Jongeling, 2008): 

 Visualisering kan inte tas ut i tidigt skede då det saknas information. 

 Visualisering görs ofta bara en gång och uppdateras inte på grund av kostnader. 

 Andra aktörer tar ofta fram visualisering efter deras tolkningar och är inte densamma 

som den inom projekteringsgruppen. 

 Det tar mycket tid att samla in informationen från alla aktörer, vilket gör att 

visualiseringen blir ofullständigt. 
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Med dessa nackdelar har det visat sig att med rätt arbetssätt går det att spara tid och 

kostnader eftersom visualiseringsprocessen inom BIM är snabbare, billigare och har 

betydligt högre kvalité. Genom att använda BIM i tidigt skede skapas en tydligare bild över 

projekten och leder till att beslutprocesserna blir enklare. Det är också viktigt att besluta i 

tidigt skede vilken LOD som ska användas i de olika momenten för att få ut rätt information i 

tid (Jongeling, 2008). 

Till skillnad från 2D-CAD-projektering finns all information i BIM-modellen och med 

automatik generera mängdberäkningen. I och med att informationen tas direkt från 

modellen minimeras även riskerna för handhavandefel. Den verkliga tidsvinsten ligger 

egentligen i en senare del av byggprocessen där framtagning av information blir betydligt 

mycket lättare. Filerna blir samlade och arbetsprocesserna blir mer integrerade (Jongeling, 

2008). 

Att arbeta med BIM-projektering medför inte alltid att projekteringstiden blir kortare, men 

däremot det är däremot säkert att det minskar på arbetsbelastning (Jongeling, 2008). Det 

har även konstaterats att ÄTA-arbeten minskade vid byggproduktionen (Linderoth, 2013). 

De främsta orsakerna till att BIM inte används i någon större utsträckning, på grund av den 

dyra tekniken (Eastman et al., 2011), men på andra sidan finns det även företag som inte 

arbetar med BIM eftersom de anser att det är för ”farligt”. Problematiken har även 

uppkommit med juridiken angående vem som ansvarar för modellerna. Detta gör att 

projektörerna hellre arbetar med 2D-projektering (Linderoth, 2013). 

3.3 Samordning 

Den stora utmaningen ligger i samordningsprocessen, där alla delar från projektörerna ska 

passa in. Stommen ska säkerställa den strukturella integriteten och samtidigt passa 

arkitektens utformning. Ett fungerande ventilationssystem som ska monteras i samband 

med andra system. Samgranskningsprocessen blir lättare vid användandet av BIM där bland 

annat revideringstiderna blir kortare med ett tydligare underlag. BIM leder till att fel 

upptäcks tidigt och missförståndet mellan aktörerna minskar (Jongeling, 2008). 

Svårigheten med 2D-projektering är visualiseringen. Aktörerna behöver ett antal ritningar för 

att kunna granska en lösning samt veta hur de olika systemen samordnas. Den stora 

nackdelen är att kvalitén blir låg, vilket medför att problem uppstår på byggproduktionen 

(Jongeling, 2008). 

Som tidigare nämnt i 3.2, är IFC-filformat en viktig faktor för en bättre samordning, eftersom 

olika aktörer använder olika programvaror (Eastman et al., 2011). IFC-filformat anses mer 

som en standard. Detta är för att slippa krångel med rätt filformat och avläsningsproblem 

(Eastman et al., 2011). 
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3.4 Standardisering 

Behovet av effektiviseringen har medfört till att många aktörer idag söker sig till ett mer 

gemensamt språk för att kommunicera med varandra. Inte bara Sverige, utan andra länder 

runt om i världen vill ha ett mer standardiserat språk som är förknippad med BIM (Eastman 

et al., 2011, Khosrowshahi & Arayici, 2012). Enligt Byggtjänst pågår en utveckling av ett 

bättre klassificeringssystem, se 3.4.1.1, som ska förbättra informationsflödet under 

byggprocessen (Byggtjänst, 2016). 

Byggindustrin är reglerad med standarder, koder, lagar och regler för att öka kvalitén på 

byggandet samt minimera på risker och fel. Standarder består av gemensamma begrepp och 

förklaringar samt ett klassifikationssystem är viktigt för en bättre kommunikation. 

Standardisering innebär skapande av ett arbetssätt som ska fungera smidigt med alla delar 

(Hooper, 2015). Standarder och andra protokoll krävs för att tilldela ansvar, genomföra 

konstruktionsgenomgångar och validering på ett bättre sätt (Singh et al., 2011). 

BSAB-systemet är ett nödvändigt hjälpmedel inom byggindustrin för att införa en gemensam 

informationsstruktur. Eftersom det ständigt pågår en internationalisering av varuhandel och 

tjänster söker många aktörer till billigare byggnadsmaterial. Då ställs högre krav på en bättre 

internationell samordning av en informationsstruktur. Detta ledde till en utveckling av 

byggproduktmodell med syfte att utbyta data med andra aktörer, i andra länder genom en 

tillgänglig och gemensam klassifikationstabell (Häggström, 2011). 

3.4.1 BSAB 96 

Grunden till BSAB-systemet infördes redan på 1930-talet med målet att effektivisera 

informationshanteringen. På senaste tiden har informationsmängden ökat samt kraven på 

kvalitet och kostnadseffektivitet, vilket har medfört en större efterfrågan på ett effektivare 

system för ett bättre besluttagande. Detta är grunden till klassifikationssystem BSAB 96. 

Lagar, föreskrifter, standarder och rekommendationer är de gemensamma reglerna som är 

en riktlinje för att förbättra kommunikationen mellan partnerna (Häggström, 2011). 

Det var år 1976 som Svensk byggtjänst och BSAB slogs samman. Sedan dess har Svensk 

byggtjänst ansvarat för AMA-verksamheten, samt administrationen och utvecklingen av 

BSAB-systemet. Det system som vi har idag är inte kompatibla med BIM, vilket ledde till att 

Svensk byggtjänst har beslutat att utveckla systemet för mer anpassningsbar med BIM i 

byggprocessen (Häggström, 2011). 

BSAB 96 bygger på en systemvetenskaplig grundmodell men också praktiska erfarenheter 

från ett stort systemarbete mellan åren 1992 till 1994. BSAB 96 har även fått internationell 

uppmärksamhet där principerna har lagt grund till standardiseringarna ISO och EPIC 

(Häggström, 2011). 

Systemet består av en uppsättning av samverkande tabeller som stöder en succesiv 

uppbyggnad av informationen. Tabellerna ger support till (Häggström, 2011): 

 Ritningar, som behöver numreras på ett enhetligt sätt. 
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 Mängder och kalkyler struktureras olika beroende på behov och skede. 

 Produktionsplanering och materialadministration använder produktionsresultats 

tabell som underlag till ritningar och beskrivningar. 

 Varutyper och materialets egenskaper i varudatabaser. 

 Byggdelskoder för CAD-system. 

3.4.1.1 BSAB 96 2.0 

Det pågår fortfarande arbete med att få fram en remiss på det nya klassifikationssystemet. 

Det nya klassifikationssystemet kommer att påverka hela livscykelprocessen och omfattar 

allt från projektering till all byggd miljö. För en projektör kommer beställarkrav att vara i 

form av objekt med kopplade egenskaper och egenskapskrav. Till skillnad från BSAB 96 

kommer de nya objekt att få nya klassifikationer. Projektörens arbete kommer då få en mer 

detaljering av byggdelar som används senare i produktionen, där entreprenören lättare kan 

förädla detaljerna och överlämna en komplett informationsmodell till förvaltningen 

(Gunnarsson, 2016). 

3.4.2 Building Information Properties 

Behovet av ett gemensamt språk har lett till att BIP skapades. BIP är delvis finansierat av 

SBUF och utvecklades genom samarbete mellan olika aktörer. I och med att det inte finns 

några klassifikationssystem som stöder BIM i byggprocessen används BIP, eftersom den ger 

en entydigare tolkning till detaljnivåerna som är nödvändig inom BIM-projektering.  "BIP bör 

ge värdefull komplettering till den påbörjade vidareutvecklingen av BSAB och ge en grund för 

eventuellt arbete med standardisering” (BIP, 2016). Med tanke på att det finns många olika 

kodsystem kan en sammankoppling behöva göras, där beteckningarna och koder på objekt 

ska sammanställas (BIP, 2016). 

BIP beskriver hur 3D-objekten benämns samt objektens egenskaper vid IFC-export. BIP är 

helt oberoende av vilken programvara som används. Egenskaperna i filerna medför ett 

lättare arbete för samordnaren vid planering av arbetet. BIPs egenskaper grundar sig på 

"Property set" som är en internationell standard, men också från klassificeringssystemet 

BSAB. Beteckningarna TypeID grundar sig på den svenska standarden och används i 

Bygghandlingar 90 del 2 och 5 (BIP, 2016). 
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4 Resultat 

4.1 Kunskapsnivå inom BIM 

Både stora och små företag har sedan länge arbetat med BIM-projektering. Däremot skiljer 

sig kunskapsnivån mellan stora och små företag. Enligt arkitekt 3 har de större 

organisationerna en större utvecklingsmöjlighet eftersom företagen har en större budget för 

att kunna utveckla och utbilda sina anställda.  

Alla respondenter är enade om beställaren ska ansvara erhålla kunskapen om BIM. Att få 

projektörer att jobba i BIM istället med en traditionell projektering är helt upp till 

beställaren. Beställaren måste förstå och konceptet med BIM. Samtidigt handlar det också 

om ett intresse av att arbeta med BIM enligt VVS-projektör 2. Finns det inget intresse i 

organisationen når inte budskapet ut till beställarna. Enligt arkitekt 1 är Sverige nära att 

implementera komplett BIM, men eftersom det saknar ett gott ledarskap med otydliga 

informationsutbyten fallerar arbetsmetodiken. 

En lärarande attityd, en mer förtydligande samordning, skapa relationer och våga ställa 

frågor är vad som behövs för vidare utveckling av de problem som uppkommer vid 

samordningen, se 4.1.1 och 4.2.1, enligt arkitekt 1. Det märks tydligt i möten att aktörer 

påstår sig ha kunskapen, enligt arkitekt 3. 

I de större organisationerna sker ständiga arbeten att nå ut med BIM-tänkandet till kunderna 

genom föreläsningar, kundmöte och marknadsföring enligt respondenterna. Här påstår VVS-

projektör 1 att den privata sektorn har nått en högre grad gällande implementering av BIM 

med jämförelse mot den offentliga sektorn. Allt fler kommuner börjar få in rutinerna att 

projektera BIM, där VVS-projektör 1 nämnde att Sundsvalls kommun har börjat 

implementera BIM i nästan alla projekt. Kunskapsnivån är högre då det har ställt krav på 

användandet av BIM. 

4.1.1 Problem & svårigheter 

Respondenterna är eniga om att det största problemet faller på okunskap angående vad BIM 

innebär. Detta skapar mycket förvirringar och misstolkningar om hur man ska arbeta. BIM 

ska vara en modell som alla ska utgå från och information ska gå från skiss till färdig produkt 

men den informationskedjan bryts ofta. Enligt konstruktören är det en stor svårighet att få 

informationskedjan att hålla på grund av att arkitekter och konstruktörer måste producera 

sina egna modeller för att kunna fullborda sitt arbete. I och med detta bryts 

informationskedjan och resterande processer bygger på en god kommunikation, menar 

konstruktören. 

På grund av detta har ett visst antal problem uppkommit. Bland annat riskerar installatörer 

att arbeta med fel och ouppdaterade filer. Konstruktören menar att så kallad dubbel 

redovisningar förekommer ofta. Det handlar om att arkitekten har exempelvis pelare i sin 

modell som sitter på felaktiga platser jämfört med konstruktionens ritning. Detta beror på 

att konstruktörens modell inte följer med vid revideringar i arkitekt ritning. Allt eftersom 
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installatörer arbetar mest från arkitektmodellen ställer det högre krav på att ritningen är 

exakt enligt respondenterna. 

Ekonomin styr om BIM ska användas men den mänskliga faktorn styr hur BIM ska utföras. 

Oftast uppstår problem med okunskap om hur andra aktörer arbetar. Komplikationer ökar 

och leder till stora revideringar, se 4.2.2. 

EL-projektör 2 menar också att många aktörer inte använder BIM på grund av en hög 

kostnad. Kunskapen går förlorad när det inte finns en vinst och det drabbar framförallt små 

bolag med liten budget. En 3D-samgranskning kostar redan för mycket och om 

byggbranschen ska ta hela BIM användningen under hela byggprocessen kommer det inte 

att vara hållbart, enligt EL-projektör 2.  

4.1.2 Detaljnivåer 

Bestämmelser över vilken detaljnivå som ska finnas med i modellen avgör beställaren. Till 

skillnad från arkitekts- och konstruktionsmodeller finns det ingen detaljnivå inom VVS och 

EL, enligt EL- och VVS-respondenter.  

Ingen utav respondenterna har haft den möjligheten att arbeta i komplett BIM eftersom 

behovet aldrig har funnits. En högre detaljnivå krävs av samordnaren vid visualisering och 

kollisionskontroller, men i övrigt tycker respondenterna att det är onödigt att utföra så 

detaljrika handlingar när beställaren inte kräver det. Återigen är det beställaren som ska 

använda modellen i förvaltningen. Det är där lönsamheten finns, enligt arkitekt 3. 

4.2 Kommunikation 

Dagens BIM-projektering är en blandning mellan traditionell projektering och BIM-

projektering. Den vidare utvecklingen av teknologin har lett till att projektörer använder 

externa portaler för uppladdning av filer, som också lett till en effektivare samverkan. I 

kombination med portalerna har även de större entreprenörerna infört projektstudio, där 

projektörer träffas en hel dag och är tillgängliga för eventuella frågor och tolkningar. 

Respondenterna som har arbetat i projektstudio anser att projekten har blivit mer 

effektivare eftersom det är lättare att reda ut problem vid ett ”face-to-face”-samtal. Denna 

arbetsmetod innebär också att projektgruppen arbetar mot ett gemensamt mål.  

Ett fåtal respondenter arbetar dock fortfarande med den gamla arbetsmetoden genom 

telefonsamtal och mailkonversationer mellan partner. I detta fall kan information gå förlorad 

och risken ökar för att få filer som inte är uppdaterade, enligt arkitekt 3. Arkitekt 1 menar 

att byggbransch arbetar med BIM som ett modernt 3D-verktyg med inslag av en traditionell 

arbetsmetodik.  

Arkitekt 1 menar att samverkan handlar mycket om projektstyrning. ”Vi behöver fler 

utbildningar om ledarskap som kan hantera digitala arbetssätt och förändringsprocesser” 

Arkitekt 1. Respondenten tyder på att ledarskapet ska stötta ett mer modernt arbetssätt 

med tydliga riktlinjer och ordning på juridikdelen. Intervjudeltagarna är enade om att vi 
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behöver ett tydligare styrdokument med en bra struktur så att alla enas om vad som ska 

produceras. 

Datasamordnare kopplas in oftare i samverkan och deras huvuduppgift är att samla in alla 

filer samt ladda upp filerna i portalen. Datasamordnaren är inte enbart kopplad till 

entreprenören utan är också ett stöd till projektörer vid eventuella datorproblem. 

4.2.1 Tolkningsproblem 

De programvaror som främst används idag är bland annat Revit, Tekla och MagicCAD. Inom 

BIM-projektering exporteras filerna till IFC-filer vilket ofta medför problem, enligt Arkitekt 1. 

Problemet är när datorprogrammen ska tolka IFC-filer som kommer från ett annat program. 

Tolkningen ger problem till andra projektörer att få tillgång till den skarpa modellen. Ofta är 

det konstruktören och samordnaren som har problem med arkitektens modell, medför 

högre krav på arkitekterna att producera en exakt modell. 

Det finns även tolkningsproblem vid olika ord som används. Ett exempel är ”littera som 

skapar förvirringar. Detta anser arkitekt 3 skapar förvirringar i projekteringsmöten. 

Nackdelen blir att projektörer inte har modet att konfrontera samtliga aktörer vilket 

resulterar i egna tolkningar. 

En annan tolkning är att ett flertal aktörer använder olika BIM-begrepp. BIM kan stå för 

Building Information Modeling, Building Information Models eller Building Information 

Management. Även här använder ett antal organisationer olika steg av BIM 1, BIM 2 och BIM 

3. Enligt arkitekt 1 är dessa begrepp svårtydda och upplevs väldig begränsande. Arkitekt 1 

menar också att på grund av svårtolkning blir den arkitektoniska designen och miljön 

bortglömd. 

4.2.2 Samordningsproblem 

Samordningsproblem är ett av de större problemen för en genomförandet av en effektivare 

projektering. Som tidigare nämnt i 4.2 saknas det ett ordentligt styrdokument över 

projekten. Den kommunikationsprocessen som finns är inte optimalt, då respondenterna 

inte har deltagit från början av upphandlingen.  

På grund av detta blev arkitekten tvungen att rita om hela byggnaden i projekt A, enligt 

respondenterna. I projekt A hade arkitekten redan i tidigt skede ritat ut hela byggnaden utan 

att konsulterat med installatörer, vilket bland annat ledde till otillräcklig med utrymme för 

installationerna. 

Förhållandet i projekt B var detsamma som i projekt A, men eftersom aktörerna tidigare 

hade arbetat tillsammans medförde detta inga större problem menar EL-projektör 2. Enligt 

VVS-projektör 1 och arkitekt 2 funkar samverkan mycket lättare om projektörerna är från 

samma organisation. Det är även vara billigare och lättare att arbeta om aktörerna arbetar 

med en och samma programvara, påpekar arkitekt 1. 

Samordningsproblemen kan förknippas med den ojämna kunskapsnivån i byggbranschen, se 

4.1. Enligt EL-projektör 1 och VVS-projektör 1 har inte arkitekter och konstruktörer kunskap 
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om hur EL- och VVS-systemen fungerar. EL och VVS behöver ha rätta förutsättningar för att 

installationen ska vara möjligt, samtidigt behöver även arkitekter och konstruktör kunskapen 

om hur installationen ska gå till. I många projekt blir utrymmet mindre än planerat, enligt 

Arkitekt 2. 

Som tidigare nämnt i 4.2, fungerar portalen bra om det finns en datasamordnare som stöder 

uppdateringen, enligt EL-projektör 2. Även här behövs en rutin angående hur filerna ska 

uppdateras menar VVS-projektör 2. VVS-projektör 2 menar också att projekt bör två 

portaler vara inblandade. En som uppdateras dagligen och den andra som uppdateras minst 

en gång i veckan. Detta är för att få kontroll över processen samt få med halvfärdiga 

ritningar med syftet att se hur andra aktörer har tänkt.  

4.3 Standardisering  

Klassifikationssystemet är integrerat i CAD-programmen är inget som respondenterna 

arbetar aktivt med. Ansvaret för att de uppdaterade systemen fungerar ligger hos 

företagsledning samt tillverkarna, enligt respondenterna. Byggtjänst arbetar aktivt med att 

ta fram en ny version av BSAB vilket respondenterna är positivt till. Respondenterna anser 

att det är bra med ett enhetligt språk men tror inte att systemet obehindrat kommer att 

påverka implementeringen av BIM. Eftersom ingen av respondenterna har haft problem med 

kodning eller klassifikationer tidigare. Enligt konstruktören löser sig benämning på 

exempelvis väggar och pelare genom att från början bestämma vilken kod som ska 

användas. 

Enligt arkitekt 1 kan BSAB 2.0 lösa det tekniska men inte det sociala. Respondenterna 

enades om att byggbranschen behöver en tydligare struktur över hur aktörerna ska arbeta. 

En ny standard kan erhålla både positiva och negativa konsekvenser eftersom projekten 

skiljer sig, enligt VVS-projektör 2. Arkitekt 3 påpekade speciellt att vi är i behov av en 

nationell standard där aktörerna ska arbeta i en gemensam mall. Standard skulle också 

innebära att involvera leverantörer och få de att producera 3D-modeller, enligt VS-

projektör. I dagsläget har alla aktörer sina egna BIM- och CAD-manualer, vilka är baserade på 

hur organisationen ska genomföra projekteringen.  

Standarden ska inte vara bindande menade konstruktör, VVS-projektör 1, El-projektör 1, 

arkitekt 3 och arkitekt 1. Det ska vara en riktlinje som är anpassningsbar efter projekt. 

 4.3.1 BSAB vs. BIP  

Arkitekt 2 beskriver BSAB som en dörröppning medan BIP är mer utförlig och beskriver 

exempelvis vad en vägg innehåller. BIP har funnits som gratisversion på marknaden och 

används i stor sträckning inom de större entreprenaderna. Arkitekt 2 och VVS-projektör 2 

har nyligen börjat tillämpa BIP-koder för att namnge objekten, vilket resulterade i en 

smidigare och lättare kommunikation. Däremot har inte klassifikationssystemet påverkat 

arbetssättet hos respondenterna. Övriga respondenter använder endast förprogrammerade 
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klassifikationssystem som ingår i CAD-programmen. Dessvärre är dessa program inte svensk 

anpassad efter svenska normer. 

5 Analys 

5.1 BIM & projekteringsprocessen 

BIM-begreppen har från början till slut varit ett begrepp som har skapat misstolkningar 

angående hur aktörer ska arbeta. Detta har lett till att aktörerna utvecklar egna BIM- och 

CAD-manualer anpassade efter organisationens arbetsmetodik. Än idag finns ingen nationell 

standard som stöder BIM-projekteringsprocessen och det gör att en del aktörer är 

tveksamma angående om en standard är nödvändig. Respondenterna enades om att en mer 

strukturerad arbetsform krävs. 

Som arkitekt 1 nämnde i 4.2.1 blev den nuvarande BIM-projektering en sammanfogning av 

traditionell projektering och modernt 3D-verktyg vilket skapar problem i 

projekteringsprocessen. De samordningsproblemen som uppkommer i 4.2.2 återspeglar den 

på traditionella projekteringsprocessen som fortfarande används och detta har lett till att 

större entreprenörer använder projektstudio för att minska på missförstånd. Projektstudio 

ger en mer effektivare samverkan, men den traditionella projekteringsprocessen medför att 

installationsprojektörer kommer in sent i projekteringsfasen. 

Sedan uppkomsten av IFC-standard har samverkan effektiviserats vilket i sin tur har bidragit 

till tolkningsproblem inom programvaran, se 4.2.1, som gör att projektörer inte får tillgång 

till de skarpa modellerna. Detta leder till att fler modeller skapas istället för att arbeta med 

en gemensam modell. 

Som tidigare nämnt i 3.2 ligger beslutet hos beställaren för att få komplett BIM. Ingen av 

respondenterna har arbetat i komplett BIM tidigare och detta anser respondenterna att 

kunskapsnivån hos beställaren ska höjas. Många begrepp som används inom byggbranschen 

är också tydliga på grund av att aktörerna tolkar information olika. 

BIM har även nu visat sig effektivisera samordningen men samtidigt är BIM helt beroende av 

den mänskliga faktorn, se 4.2.1. För att få allting att fungera enligt 3.2 är en bra 

projektstyrning en viktig faktor. 
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5.2 Standard & BSAB 
Sverige är i behov av en standardisering för att få en klar struktur. I dagsläget använder 

respondenter sig av de standarder och klassifikationssystem som finns förprogrammerad i 

CAD-programmen. Detta på grund av de juridiska problem som uppstår eftersom 

programmen inte är anpassade till den svenska byggbranschen. Att klassificera objekten har 

inte medfört några större problem mellan aktörer, men respondenterna är positiva till att ha 

ett mer strukturerat system för att alla aktörer ska veta vad som förväntas vid varje projekt.  

Som beskrivit i 3.4, ökar en standard kvalitén på projekten samt minska fel och risker. Det 

kan styrkas med användandet av BIP, där involverade respondenter var positiva till att 

kommunikationen blev smidigare. Enligt arkitekt 1 finns det juridiska problem angående 

vem som ska äga och ansvara för modellerna som produceras. Det finns en nationell 

standard som levererar CAD-manualer för att uppnå kraven godkända bygghandling, men 

det skulle behöva finnas en nationell standard för BIM-användningen enligt arkitekt 3.  

Det finns inga tydliga tecken på att BSAB 2.0 kommer att påverka arbetsmetodiken eftersom 

respondenterna endast arbetar med det uppbyggda systemet som är förprogrammerad. 

Arkitekt 1 påpekade dock att BSAB 2.0 kan vara lösningen till det tekniska och även där 

påverkas leverantörerna. I och med att en internationell handel ständigt pågår med att 

försöka hitta billigare byggmaterial, underlättar BSAB 2.0 kommunikationen med utlandet 

genom ett gemensamt språk.  

Byggmarknaden är splittrad med många kodsystem som används och en sammanvävning 

behöver göras. Eftersom BSAB 2.0 kommer att bli en kopia av BIP kan de båda system 

krocka. En bestämmelse behöver göras över vilket system som ska användas och detta löser 

problematiken menar respondenterna.   
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6 Diskussion och slutsatser 

6.1 Resultatdiskussion och slutsatser 
Projekteringsprocessen har på senaste tiden blivit en sammanvävnad mellan traditionell 

projektering och BIM-projektering där kunskapsnivån är ojämn bland aktörerna. På grund av 

olika uppfattningar om vad BIM är, uppstår det kommunikationsbrist mellan samtliga 

aktörer och skapar problem under projekteringsprocessen. Jag anser som arkitekt 1 att vi 

behöver en lärande attityd för att förbättra kommunikationen.  

Ekonomin är också en stor faktor till att få fler BIM-projektering. Många beställare söker sig 

till kortsiktiga ekonomiska fördelar, men här gäller också för projektörer att inte kräva för 

mycket betalt vid BIM-projektering och se till samhällsnyttan med sin medverkan.  

Rapporten tyder på att vi har små problem i programvaran men det finns tekniker som är 

delaktiga med sin support. Istället bara för att fokusera på vad BIM är, bör vi se BIM som ett 

bra verktyg för att underlätta CAD-samordningen. De större problemen anser jag ligger i 

kommunikationen där aktörer är otydliga angående vad som ska produceras. Det finns inte 

heller några riktlinjer för hur hela projekteringsgruppen ska arbeta, utan ansvaret ligger hos 

samordnaren att framställa dessa. Byggbranschen är i behov av flera utbildningar inom 

projektledning, projektutveckling och HR utveckling. 

Den viktigaste faktorn för att få fler BIM-projekteringar ligger hos beställaren. Beställaren 

måste skaffa sig mer kunskap om BIM och om hur BIM kan nyttjas i förvaltningen. 

Kommuner ska även ställa mera krav på att BIM-projekteringar ska utföras. 

Byggbranschen behöver ett starkare styrdokument med tydliga mål, planeringsstrategier och 

hur BIM-projekt ska gå till. Styrdokumentet behöver inte vara en standard utan en riktlinje 

på hur saker och ting ska gå till väga. Jag anser också som arkitekt 3 att Sverige behöver en 

nationell standard, där aktörer arbetar utifrån en och samma mall. En nationell eller 

internationell BIM-manual medför ett bättre internationellt samarbete. Det finns dock 

färdiga BIM-manualer ute på marknaden, men studien visar på att företagen har arbetat 

fram egna manualer. 

Studien visar även att det saknas kommunikation i tidigt skede vilket innebär att aktörerna 

inte har möjlighet till att uttrycka sina synpunkter. Ett uppstartmöte och tillsammans med 

samtliga aktörer i tidigt skede kan förebygga problem som vi upplever.  

Genom att analysera modellerna kan installatörer skapa en bättre arbetsmiljö genom att ta 

hänsyn till de trånga utrymmena. De skarpa 3D-modeller även visar exakt vart problemet 

finns och underlättar arbetsberedningen. Jag tror även på att en ny marknad kan genereras 

genom ett samarbete mellan konsulter och förvaltare, så konsult tiden slutar inte vid 

byggproduktionen utan slutar tills byggnaden rasar. 
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Min uppfattning om BSAB 2.0 är att den blir en kopia av BIP. Jag har svårt att se något nytt 

utöver vad BIP är och hur det kan effektivisera informationssamordningen. Rapporten tyder 

att BIP har effektiviserat kommunikationsprocessen. Klassifikationssystemet kommer att 

hjälpa det tekniska men det finns ingen mening att arbeta fram ett system när det redan 

finns ett klart system att tillgå.  

Det finns många positiva inställningar till systemet och att det kommer att tillföra ett mer 

strukturerat arbetssätt. För att få projektörer att jobba strukturerat faller ansvaret på 

företagsledningen men ännu viktigare anser jag att samordnaren måste redan på 

uppstartsmöten förmedla vilka system som ska användas. 

Förutom kodsystemet tror jag att BSAB 2.0 kommer att få fart på ordningen gällande 

byggvaruhandel eftersom aktörer söker billigare byggmaterial utomlands. BSAB 2.0 kan vara 

basen till en effektivare import för Sverige, där det underlättar för aktörer att införskaffa sig 

material på ett billigt sätt men också på ett miljömässigt sätt. Eftersom lagen kräver mer och 

mer energieffektivisering av byggnader är byggmaterialet ett av de viktigaste vid 

förbyggande av läckage samt förlänga hållbarheten.  

6.2 Metoddiskussion 
Den semistrukturerade intervjuerna känns som det rätta valet av datainsamlingsteknik då jag 

märke att respondenterna hade olika uppfattningar angående BIM och BIM-projektering. 

Dessutom är BIM ett komplext verktyg och det skulle absolut vara svårt att tolka andras 

tankar vid enkätstudier.  

En jämförelse mellan projekt A och projekt B gav ett bättre resultat till studien. Hade jag 

gjort studien igen skulle jag ha mer konkretare frågor riktat mer mot projektörens 

specialistområde. Jag insåg att vid en tidpunkt upprepades svaren och specifika frågor skulle 

få ut mer information.  

Det som har fungerat bra är inspelning och att respondenterna själv fick välja plats och 

datum när intervjun skulle genomföras som leder till en bättre dataanalys. Ett felsteg i denna 

rapport är hinder som upplevs av projektören behöver inte vara ett problem utan det 

handlar då om den mänskliga faktorn.  
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7 Framtida studier 
 Vidare forskning av BSAB 2.0. BSAB 2.0 är fortfarande färsk att se från denna tidpunkt 

och behöver analyseras mer vid implementeringen. Eftersom byggtjänst planerade 

en komplett implementering är det ett intressant ämne att gå vidare på. 

  

 BIM i förvaltningen. Många aktörer tänker kortsiktigt och bekosta endast till 

byggproduktionen. För en komplett implementering behövs fler studier inom 

förvaltningen och lyfta upp kunskapen hos beställaren med nyttan av BIM. 

 

 Det finns problematik inom juridiken gällande BIM-modeller vid upphandlingarna. 

Vem ansvarar för kostnaderna av BIM-modellerna och vad som sker vid eventuella fel 

vid förvaltningsfasen. 

 

  

 Forskning har belyst ett standardiseringsbehov. Flera undersökningar visar att 

byggbranschen behöver en standard. 

 

 En intressant aspekt är att titta på svenska byggvaruhandel jämfört med utlandet. 

Även här sker löpande miljöcertifiering av byggmaterial. Lagen kräver mer 

miljömässiga material och hållbar material.   
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Bilaga 1 intervju deltagare 
 

Arkitekt 1: Utvecklingsingenjör Befattning: Chef Erfarenhet: ByggCAD sedan år 1989, 

medverkade i lansering av Revit år 2004 och arbetade med BIM arbetsmetodik sedan ADT 

lanserades. 

Arkitekt 2: Byggingenjör Befattning: Handläggande ingenjör Erfarenhet: Sedan år 2008. 

Arkitekt 3: Byggingenjör Befattning: Länge ritat i 3D, Revit och BIM sedan år 2011. 

Konstruktör: Byggingenjör Befattning: Konstruktör Erfarenhet: Arbetat med BIM sedan år 

2008 med definition att arbeta med 3D-objekt. 

EL-projektör 1: Elektriker Befattning: Ägare, EL-konsult Erfarenhet: 1,5 år sen och endast 

arbetat i bostadsprojekt. 

EL-projektör 2: EL-ingenjör Befattning: Projektör Erfarenhet: Arbetar mer 3D-modellering 

och har inte kommit in i BIM-projektering 

VVS-projektör 1: Civilingenjör inom väg och vatten Befattning: Handläggande projektör, 

konstruktör, VVS Erfarenhet: Ritar normalt i 3D och arbetat med BIM sedan år 2012. 

VVS-projektör 2: Energiingenjör Befattning: Projektör, specialist inom energi och VVS 

Erfarenhet: Arbetat med BIM sedan år 2008.  

VS-projektör: Kandidatexamen inom energiteknik med inriktning på VVS Befattning: VS-

konstruktör Erfarenhet: Ritat i 3D sedan år 2011 i MagicCAD. 

  



B 
 

Bilaga 2 Intervjufrågor 
 

Egna erfarenheter  

Vilken befattning har ni?  

Vad/Hur definierar ni BIM?  

Hur länge har ni arbetat med BIM?  

Kan ni beskriva mer hur ni arbetar för att utveckla BIM?  

Hur ofta arbetar ni med BIM? Beställarkrav?  

Problem/Svårigheter med BIM?  

 

Kommunikation  

Hur ser samverkan ut? Har det fungerat?  

Hur påverkar ni BIM samverkan?  

Vilka hinder stöter ni på? Hur löste ni de problemen? 

Stöter ni på andra problem i en BIM-projektering?  

Har ni en utarbetad strategi för att arbeta i BIM-projekt?  

Hur man kan effektivisera samarbetet? Vilka krav/önskemål ställer ni mot övriga aktörer?  

 

Standard/Kodsystem  

Använder ni en BIM-manual?  

Vem bestämmer vilken detaljnivå (Level of detail) som ställs?  

Använder ni något klassifikationssystem idag? Hur används det?  

Har ni stött på problem gällande att olika aktörer använder olika koder? Vilka?  

Är det en potentiell lösning till kommunikationsproblem genom kodning?  

Kommer det nya BSAB klassifikationssystemet kommer att påverka projekteringen?  

Vad innebär en förändring i en standard för er?  

Behöver byggbranschen en standard för att öka implementeringen av BIM?  
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Bilaga 3 Modellstruktur 
 

 

 



Appendix II: Modelluppbyggnad (LOD*) för Boende

Projekt: 0- Mängdas ej

Datum:

Rev: 1- Hög prioritet

Status/

Skede:

Bygghandling/Mängdning/…

3- Låg prioritet

Ojektspecifik Information Grafisk Representation Objektspecifik Information Grafisk Representation Objektspecifik Information Grafisk Representation

A. PROJEKT ARKITEKT

Nyckeltal Volymer/Areor för byggnadsverk LOA/BOA/BTA/Garage Ungefärliga 

rumshöjder

Zonobjekt LOA/BOA/BTA/Garage Ungefärliga 

rumshöjder

Zonobjekt LOA/BOA/BTA/Garage     Littra, typ, 

funktion, höjd, Läge

Zonobjekt och rumsobjekt

B. GRUND KONSTRUKTÖR K K

Grundkonstruktioner 15

Pålplint PP 15.SE
Littra, läge, dimensioner, 

armeringsmängder

Generiska objekt fördelade på 

uppenbara typer

Littra, typ, läge, dimensioner, 

armeringsmängder

Objektspecifika byggdelsobjekt 

indelade på korrekta typer
1

Mängdas per styck.

Pålfundament PF 15.SE
Littra, läge, dimensioner, 

armeringsmängder

Generiska objekt fördelade på 

uppenbara typer

Littra, typ, läge, dimensioner, 

armeringsmängder

Objektspecifika byggdelsobjekt 

indelade på korrekta typer
1

Mängdas per styck.

Pelarholk PH 15.SF
Littra, läge, dimensioner, 

armeringsmängder

Generiska objekt fördelade på 

uppenbara typer

Littra, typ, läge, dimensioner, 

armeringsmängder

Objektspecifika byggdelsobjekt 

indelade på korrekta typer
1

Mängdas per styck.

Grundplatta GP 15.SG
Littra, läge, dimensioner, 

armeringsmängder

Generiska objekt fördelade på 

uppenbara typer

Littra, typ, läge, dimensioner, 

armeringsmängder

Objektspecifika byggdelsobjekt 

indelade på korrekta typer
1

Mängdas per m2 Bruttoyta

Grundsula GS 15.SH
Littra, läge, dimensioner, 

armeringsmängder

Generiska objekt fördelade på 

uppenbara typer

Littra, typ, läge, dimensioner, 

armeringsmängder

Objektspecifika byggdelsobjekt 

indelade på korrekta typer
1

Mängdas per meter

Grundbalk GB 15.SJ
Littra, läge, dimensioner, 

armeringsmängder

Generiska objekt fördelade på 

uppenbara typer

Littra, typ, läge, dimensioner, 

armeringsmängder

Objektspecifika byggdelsobjekt 

indelade på korrekta typer
1

Mängdas per meter

Kantbalk KB 15.SJ
Littra, läge, dimensioner, 

armeringsmängder

Generiska objekt fördelade på 

uppenbara typer

Littra, typ, läge, dimensioner, 

armeringsmängder

Objektspecifika byggdelsobjekt 

indelade på korrekta typer
1

Mängdas per meter

Grundmur GM 15.SK
Littra, läge, dimensioner, 

armeringsmängder

Generiska objekt fördelade på 

uppenbara typer

Littra, typ, läge, dimensioner, 

armeringsmängder

Objektspecifika byggdelsobjekt 

indelade på korrekta typer
1

Mängdas per meter

Påldäck PD 15.SL
Littra, läge, dimensioner, 

armeringsmängder

Generiska objekt fördelade på 

uppenbara typer

Littra, typ, läge, dimensioner, 

armeringsmängder

Objektspecifika byggdelsobjekt 

indelade på korrekta typer
1

Mängdas per m2 Bruttoyta

Fundament FU 15.ST
Littra, läge, dimensioner, 

armeringsmängder

Generiska objekt fördelade på 

uppenbara typer

Littra, typ, läge, dimensioner, 

armeringsmängder

Objektspecifika byggdelsobjekt 

indelade på korrekta typer
1

Mängdas per styck

Hissgrop HG 15.ST
Littra, läge, dimensioner, 

armeringsmängder

Generiska objekt fördelade på 

uppenbara typer

Littra, typ, läge, dimensioner, 

armeringsmängder

Objektspecifika byggdelsobjekt 

indelade på korrekta typer

Mängdas per styck. Färdiga kalkylrecept för komplett hissgrop finns i MAP. 

Modelleras i skede 3 för att få fram korrekt grundplan.

Golvränna GR 15.SZ
Littra, läge, dimensioner, 

armeringsmängder

Generiska objekt fördelade på 

uppenbara typer

Littra, typ, läge, dimensioner, 

armeringsmängder

Objektspecifika byggdelsobjekt 

indelade på korrekta typer
1

Mängdas per meter

C. STOMME KONSTRUKTÖR (ARKITEKT) (A) K K

BÄRVERK I HUSSTOMME 27

Innervägg - bärande IVB 27.B 1 Mängdas per m2 Bruttoyta. Namn/löpnummer enligt Teknisk plattform

Innervägg - bärande - betong IVB 27.B/11
Littra, typ (om möjligt), läge, 

dimensioner

Generiska objekt fördelade på 

uppenbara typer

Littra, typ, läge, dimensioner, 

armeringsmängder

Objektspecifika byggdelsobjekt 

indelade på korrekta typer

Beteckningar enligt NCCs Tekniska plattform (IVB1 osv.)

Innervägg – bärande - murad IVB 27.B/21
Littra, typ (om möjligt), läge, 

dimensioner

Generiska objekt fördelade på 

uppenbara typer

Littra, typ, läge, dimensioner Objektspecifika byggdelsobjekt 

indelade på korrekta typer

Innervägg - bärande - betongelement IVB 27.B/31
Littra, typ (om möjligt), läge, 

dimensioner

Generiska objekt fördelade på 

uppenbara typer

Littra, typ, läge, dimensioner Objektspecifika byggdelsobjekt 

indelade på korrekta typer

Innervägg - bärande - stål IVB 27.B/41
Littra, typ (om möjligt), läge, 

dimensioner

Generiska objekt fördelade på 

uppenbara typer

Littra, typ, läge, dimensioner Objektspecifika byggdelsobjekt 

indelade på korrekta typer

Innervägg - bärande - trä IVB 27.B/42
Littra, typ (om möjligt), läge, 

dimensioner

Generiska objekt fördelade på 

uppenbara typer

Littra, typ, läge, dimensioner Objektspecifika byggdelsobjekt 

indelade på korrekta typer

Yttervägg- bärande                      (Namnges betong, utfack) YVB 27.C 1
Mängdas per m2 Bruttoyta

Yttervägg - bärande - betong YVB 27.C/11
Littra, typ (om möjligt), läge, 

dimensioner, armeringsmängder

Generiska objekt fördelade på 

uppenbara typer

Littra, typ, läge, dimensioner, 

armeringsmängder

Objektspecifika byggdelsobjekt 

indelade på korrekta typer

Beteckningar enligt NCCs Tekniska plattform (YVB1 osv.)

Yttervägg - bärande - murad YVB 27.C/21
Littra, typ (om möjligt), läge, 

dimensioner, armeringsmängder

Generiska objekt fördelade på 

uppenbara typer

Littra, typ, läge, dimensioner Objektspecifika byggdelsobjekt 

indelade på korrekta typer

Yttervägg – bärande - betongelement YVB 27.C/31
Littra, typ (om möjligt), läge, 

dimensioner, armeringsmängder

Generiska objekt fördelade på 

uppenbara typer

Littra, typ, läge, dimensioner Objektspecifika byggdelsobjekt 

indelade på korrekta typer

Yttervägg – bärande - lättbetong YVB 27.C/32
Littra, typ (om möjligt), läge, 

dimensioner, armeringsmängder

Generiska objekt fördelade på 

uppenbara typer

Littra, typ, läge, dimensioner Objektspecifika byggdelsobjekt 

indelade på korrekta typer

Yttervägg – bärande -stål YVB 27.C/41
Littra, typ (om möjligt), läge, 

dimensioner, armeringsmängder

Generiska objekt fördelade på 

uppenbara typer

Littra, typ, läge, dimensioner Objektspecifika byggdelsobjekt 

indelade på korrekta typer

Yttervägg – bärande - trä YVB 27.C/42
Littra, typ (om möjligt), läge, 

dimensioner, armeringsmängder

Generiska objekt fördelade på 

uppenbara typer

Littra, typ, läge, dimensioner Objektspecifika byggdelsobjekt 

indelade på korrekta typer

Pelare P 27.D 1 Prissätts oftast per st

Pelare - betong BP 27.D/11
Ungefärliga dimensioner Generiska objekt fördelade på 

uppenbara typer

Littra, typ (om möjligt), läge, 

dimensioner

Generiska objekt fördelade på 

uppenbara typer

Littra, typ, läge, dimensioner Objektspecifika byggdelsobjekt 

indelade på korrekta typer

Pelare - betongelement BP 27.D/31
Ungefärliga dimensioner Generiska objekt fördelade på 

uppenbara typer

Littra, typ (om möjligt), läge, 

dimensioner

Generiska objekt fördelade på 

uppenbara typer

Littra, typ, läge, dimensioner Objektspecifika byggdelsobjekt 

indelade på korrekta typer

Pelare - stål SP 27.D/34
Ungefärliga dimensioner Generiska objekt fördelade på 

uppenbara typer

Littra, typ (om möjligt), läge, 

dimensioner

Generiska objekt fördelade på 

uppenbara typer

Littra, typ, läge, dimensioner Objektspecifika byggdelsobjekt 

indelade på korrekta typer

Pelare - limträ LP 27.D/35
Ungefärliga dimensioner Generiska objekt fördelade på 

uppenbara typer

Littra, typ (om möjligt), läge, 

dimensioner

Generiska objekt fördelade på 

uppenbara typer

Littra, typ, läge, dimensioner Objektspecifika byggdelsobjekt 

indelade på korrekta typer

Balk BP 27.E Prissätts per meter balk och dimension

Balk - betong BB 27.E/11
Littra, typ (om möjligt), läge, 

dimensioner

Generiska objekt fördelade på 

uppenbara typer

Littra, typ, läge, dimensioner Objektspecifika byggdelsobjekt 

indelade på korrekta typer
1

Balk – betongelement BB 27.E/31
Littra, typ (om möjligt), läge, 

dimensioner

Generiska objekt fördelade på 

uppenbara typer

Littra, typ, läge, dimensioner Objektspecifika byggdelsobjekt 

indelade på korrekta typer
1

Balk – stål SB 27.E/34
Littra, typ (om möjligt), läge, 

dimensioner

Generiska objekt fördelade på 

uppenbara typer

Littra, typ, läge, dimensioner Objektspecifika byggdelsobjekt 

indelade på korrekta typer
1

Balk – fackverk stål SB 27.E/34
Littra, typ (om möjligt), läge, 

dimensioner

Generiska objekt fördelade på 

uppenbara typer

Littra, typ, läge, dimensioner Objektspecifika byggdelsobjekt 

indelade på korrekta typer
2

Balk – limträ LB 27.E/35
Littra, typ (om möjligt), läge, 

dimensioner

Generiska objekt fördelade på 

uppenbara typer

Littra, typ, läge, dimensioner Objektspecifika byggdelsobjekt 

indelade på korrekta typer
2

Balk – fackverk av trä TB 27.E/35
Littra, typ (om möjligt), läge, 

dimensioner

Generiska objekt fördelade på 

uppenbara typer

Littra, typ, läge, dimensioner Objektspecifika byggdelsobjekt 

indelade på korrekta typer
2

Bjälklag/balkongplattor BJK 27.F 1 Prissätts per m2 Bruttoyta i kalkylen

Bjälklag -  betong BJK 27.F/11
Littra, typ (om möjligt), läge, 

dimensioner

Generiska objekt fördelade på 

uppenbara typer

Littra, typ, läge, dimensioner Objektspecifika byggdelsobjekt 

indelade på korrekta typer

Beteckningar enligt NCCs Tekniska plattform (BJK1 osv.)

Balkongplatta – betong BPL 27.F/11
Ungefärliga dimensioner Generiska objekt fördelade på 

uppenbara typer

Littra, typ (om möjligt), läge, 

dimensioner

Generiska objekt fördelade på 

uppenbara typer

Littra, typ, läge, dimensioner Objektspecifika byggdelsobjekt 

indelade på korrekta typer

SKEDE 3: Huvudhandling/Bygghandling (A-Kalkyl)
Prioritet AnmärkningBenämning Littra BSAB-Kod

SKEDE 1: Förstudie/Detaljplan (C2-Kalkyl*) SKEDE 2: Förslagshandling (B-Kalkyl)
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Loftgångsbjälklag – betong BJK 27.F/11
Ungefärliga dimensioner Generiska objekt fördelade på 

uppenbara typer

Littra, typ (om möjligt), läge, 

dimensioner

Generiska objekt fördelade på 

uppenbara typer

Littra, typ, läge, dimensioner Objektspecifika byggdelsobjekt 

indelade på korrekta typer

Bjälklag – betongelement BJK 27.F/31
Littra, typ (om möjligt), läge, 

dimensioner

Generiska objekt fördelade på 

uppenbara typer

Littra, typ, läge, dimensioner Objektspecifika byggdelsobjekt 

indelade på korrekta typer

Bjälklag – lättbetongelement BJK 27.F/32
Littra, typ (om möjligt), läge, 

dimensioner

Generiska objekt fördelade på 

uppenbara typer

Littra, typ, läge, dimensioner Objektspecifika byggdelsobjekt 

indelade på korrekta typer

Bjälklag - trä BJK 27.F/35
Littra, typ (om möjligt), läge, 

dimensioner

Generiska objekt fördelade på 

uppenbara typer

Littra, typ, läge, dimensioner Objektspecifika byggdelsobjekt 

indelade på korrekta typer

D. UTV. KOMPL. ARKITEKT A A A

KLIMATSKILJANDE DELAR I YTTERTAK 41

Yttertak - sammansatta YT 41.A 1 Prissätts per m2 Bruttoyta

Yttertak - plåt + isolering + papp YT 41.A
Littra, typ (om möjligt), läge, 

dimensioner

Generiska objekt fördelade på 

uppenbara typer

Littra, typ, läge, dimensioner Objektspecifika byggdelsobjekt 

indelade på korrekta typer

Yttertak - plåt + isolering + PVC YT 41.A
Littra, typ (om möjligt), läge, 

dimensioner

Generiska objekt fördelade på 

uppenbara typer

Littra, typ, läge, dimensioner Objektspecifika byggdelsobjekt 

indelade på korrekta typer

Yttertak - plåt + isolering + plåt YT 41.A
Littra, typ (om möjligt), läge, 

dimensioner

Generiska objekt fördelade på 

uppenbara typer

Littra, typ, läge, dimensioner Objektspecifika byggdelsobjekt 

indelade på korrekta typer

Yttertak - lättbtg + isolering + papp YT 41.A
Littra, typ (om möjligt), läge, 

dimensioner

Generiska objekt fördelade på 

uppenbara typer

Littra, typ, läge, dimensioner Objektspecifika byggdelsobjekt 

indelade på korrekta typer

Yttertak - betong + isolering + papp YT 41.A
Littra, typ (om möjligt), läge, 

dimensioner

Generiska objekt fördelade på 

uppenbara typer

Littra, typ, läge, dimensioner Objektspecifika byggdelsobjekt 

indelade på korrekta typer

Yttertak - betong + isolering + plåt YT 41.A
Littra, typ (om möjligt), läge, 

dimensioner

Generiska objekt fördelade på 

uppenbara typer

Littra, typ, läge, dimensioner Objektspecifika byggdelsobjekt 

indelade på korrekta typer

Yttertak - trä + isolering + papp YT 41.A
Littra, typ (om möjligt), läge, 

dimensioner

Generiska objekt fördelade på 

uppenbara typer

Littra, typ, läge, dimensioner Objektspecifika byggdelsobjekt 

indelade på korrekta typer

Yttertak - trä + isolering + plåt YT 41.A
Littra, typ (om möjligt), läge, 

dimensioner

Generiska objekt fördelade på 

uppenbara typer

Littra, typ, läge, dimensioner Objektspecifika byggdelsobjekt 

indelade på korrekta typer

Yttertak - trä + isolering + tegel YT 41.A
Littra, typ (om möjligt), läge, 

dimensioner

Generiska objekt fördelade på 

uppenbara typer

Littra, typ, läge, dimensioner Objektspecifika byggdelsobjekt 

indelade på korrekta typer

Yttertak - ytterklimatskärm YK 41.C
Ungefärliga dimensioner Generiska objekt fördelade på 

uppenbara typer 1
Prissätts per m2 BTA

Yttertak - plåt         YK 41.C
Littra, typ (om möjligt), läge, 

dimensioner

Generiska objekt fördelade på 

uppenbara typer

Littra, typ, läge, dimensioner Objektspecifika byggdelsobjekt 

indelade på korrekta typer

Yttertak - betongpannor    YK 41.C
Littra, typ (om möjligt), läge, 

dimensioner

Generiska objekt fördelade på 

uppenbara typer

Littra, typ, läge, dimensioner Objektspecifika byggdelsobjekt 

indelade på korrekta typer

Yttertak - tegelpannor    YK 41.C
Littra, typ (om möjligt), läge, 

dimensioner

Generiska objekt fördelade på 

uppenbara typer

Littra, typ, läge, dimensioner Objektspecifika byggdelsobjekt 

indelade på korrekta typer

Yttertak - papp     YK 41.C
Littra, typ (om möjligt), läge, 

dimensioner

Generiska objekt fördelade på 

uppenbara typer

Littra, typ, läge, dimensioner Objektspecifika byggdelsobjekt 

indelade på korrekta typer

Yttertak - PVC     YK 41.C
Littra, typ (om möjligt), läge, 

dimensioner

Generiska objekt fördelade på 

uppenbara typer

Littra, typ, läge, dimensioner Objektspecifika byggdelsobjekt 

indelade på korrekta typer

Terrassbjälklag BJK 41.C
Ungefärliga dimensioner Generiska objekt fördelade på 

uppenbara typer

Terrassbjälklag - Gård BJKG 41.C
Littra, typ (om möjligt), läge, 

dimensioner

Generiska objekt fördelade på 

uppenbara typer

Littra, typ, läge, dimensioner Objektspecifika byggdelsobjekt 

indelade på korrekta typer
1

Prissätts per m2 Bruttoyta

Terrassbjälklag - Hus/Bostäder BJKT 41.C
Littra, typ (om möjligt), läge, 

dimensioner

Generiska objekt fördelade på 

uppenbara typer

Littra, typ, läge, dimensioner Objektspecifika byggdelsobjekt 

indelade på korrekta typer
1

Prissätts per m2 Bruttoyta

Vindsbjälklag BJKV 41.D
Littra, typ (om möjligt), läge, 

dimensioner

Generiska objekt fördelade på 

uppenbara typer

Littra, typ, läge, dimensioner Objektspecifika byggdelsobjekt 

indelade på korrekta typer
1

Prissätts per m2 Bruttoyta i samma kalkylpost som övriga bjälklag

Yttertak - öppningar 41.E
Littra, typ (om möjligt), läge, 

dimensioner

Generiska objekt fördelade på 

uppenbara typer

Littra, typ, läge, dimensioner Objektspecifika byggdelsobjekt 

indelade på korrekta typer 3
Mängdas per ram/förstärkning

Takfönster TF 41.E
Ungefärliga dimensioner Generiska objekt fördelade på 

uppenbara typer

Littra, typ (om möjligt), läge, 

dimensioner

Generiska objekt fördelade på 

uppenbara typer

Littra, typ, läge, dimensioner Objektspecifika byggdelsobjekt 

indelade på korrekta typer
1

Mängdas per styck. Måste finnas med i fönsteruppställning och i samma mängd 

som fönster

Takluckor TL 41.E
Littra, typ (om möjligt), läge, 

dimensioner

Generiska objekt fördelade på 

uppenbara typer

Littra, typ, läge, dimensioner Objektspecifika byggdelsobjekt 

indelade på korrekta typer
2

Mängdas per styck

Rökluckor RL 41.E
Littra, typ (om möjligt), läge, 

dimensioner

Generiska objekt fördelade på 

uppenbara typer

Littra, typ, läge, dimensioner Objektspecifika byggdelsobjekt 

indelade på korrekta typer
2

Mängdas per styck

Yttertak – kompl. 41.F
Littra, typ (om möjligt), läge, 

dimensioner

Generiska objekt fördelade på 

uppenbara typer

Littra, typ, läge, dimensioner Objektspecifika byggdelsobjekt 

indelade på korrekta typer 1
Prissätts per meter. Kalkylrecept enligt detaljritning

Takfotskomplettering     TFK 41.F
Littra, typ (om möjligt), läge, 

dimensioner

Generiska objekt fördelade på 

uppenbara typer

Littra, typ, läge, dimensioner Objektspecifika byggdelsobjekt 

indelade på korrekta typer

Gavelkomplettering         GK 41.F
Littra, typ (om möjligt), läge, 

dimensioner

Generiska objekt fördelade på 

uppenbara typer

Littra, typ, läge, dimensioner Objektspecifika byggdelsobjekt 

indelade på korrekta typer

Nockkompletteringar NK 41.F
Littra, typ (om möjligt), läge, 

dimensioner

Generiska objekt fördelade på 

uppenbara typer

Littra, typ, läge, dimensioner Objektspecifika byggdelsobjekt 

indelade på korrekta typer

Anslutning vägg/tak AVT 41.F
Littra, typ (om möjligt), läge, 

dimensioner

Generiska objekt fördelade på 

uppenbara typer

Littra, typ, läge, dimensioner Objektspecifika byggdelsobjekt 

indelade på korrekta typer

Tillträdesanordningar på yttertak och ytterbjälklag TA 41.FE 0
Prissätts av plåtentreprenör. Nyckeltal för komplett entrerprenad i skede 1 och 2

Stuprör SR 41.FB
Littra, typ, läge, dimensioner Objektspecifika byggdelsobjekt 

indelade på korrekta typer
0

Prissätts av plåtentreprenör. Nyckeltal för komplett entreprenad i skede 1 och 2. 

Modelleras i skede 3 för samordning.

KLIMATSKILJANDE DELAR I YTTERVÄGG 42

Yttervägg - Delas upp på yv (t ex utfack) och fasad (ytskikt) YV 42.A

Ungefärliga dimensioner Generiska objekt fördelade på 

uppenbara typer 1
Mängd för ev. yttervägg på vindsbjälklag och fläktrumsväggar o dylikt är önskvärt.

Utfack (Endast ytan för utfackningsvägg. Ej samma mängd som 

fasadytan. Flera typer av utfack kan vara aktuella för ett projekt)
YVU 42.AZ

Littra, typ (om möjligt), läge, 

dimensioner

Generiska objekt fördelade på 

uppenbara typer

Littra, typ, läge, dimensioner Objektspecifika byggdelsobjekt 

indelade på korrekta typer

Prissätts per m2 Bruttoyta (Ej hänsyn till fasadöppningar för fönster, FD mm.) Bet. 

enligt Teknisk plattform

Yttervägg - träpanel YV 42.A
Dimension Generiska objekt fördelade på 

uppenbara typer

Littra, typ, läge, dimensioner Objektspecifika byggdelsobjekt 

indelade på korrekta typer

Prissätts per m2 Nettoyta

Yttervägg - puts YV 42.A
Dimension Generiska objekt fördelade på 

uppenbara typer

Littra, typ, läge, dimensioner Objektspecifika byggdelsobjekt 

indelade på korrekta typer

Prissätts per m2 Bruttoyta

Yttervägg - tegel YV 42.A
Dimension Generiska objekt fördelade på 

uppenbara typer

Littra, typ, läge, dimensioner Objektspecifika byggdelsobjekt 

indelade på korrekta typer

Prissätts per m2 Bruttoyta

Yttervägg - plåt YV 42.A
Dimension Generiska objekt fördelade på 

uppenbara typer

Littra, typ, läge, dimensioner Objektspecifika byggdelsobjekt 

indelade på korrekta typer

Prissätts per m2 Bruttoyta eller Nettoyta

Yttervägg - skivor YV 42.A
Dimension Generiska objekt fördelade på 

uppenbara typer

Littra, typ, läge, dimensioner Objektspecifika byggdelsobjekt 

indelade på korrekta typer

Prissätts per m2 Bruttoyta eller Nettoryta

Yttervägg - öppningar 42.D
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Fönster  F 42.D
Ungefärliga dimensioner Generiska objekt fördelade på 

uppenbara typer

Littra, typ (om möjligt), läge, 

dimensioner

Generiska objekt fördelade på 

uppenbara typer

Littra, typ, läge, dimensioner Objektspecifika byggdelsobjekt 

indelade på korrekta typer
1

Mängdas per m2 fönster inkl. karm i skede 1 och 2. Uppställning krävs i skede 3. 

Bet. enligt Teknisk plattform

Fönsterdörr FD 42.D
Ungefärliga dimensioner Generiska objekt fördelade på 

uppenbara typer

Littra, typ (om möjligt), läge, 

dimensioner

Generiska objekt fördelade på 

uppenbara typer

Littra, typ, läge, dimensioner Objektspecifika byggdelsobjekt 

indelade på korrekta typer
1

Mängdas per styck i skede 1 och 2. Uppställning krävs i skede 3. Bet. enligt Teknisk 

plattform

Dörr i utvändigt glasparti (Antal) GPU 42.D
Littra, typ (om möjligt), läge, 

dimensioner

Generiska objekt fördelade på 

uppenbara typer

Littra, typ, läge, dimensioner Objektspecifika byggdelsobjekt 

indelade på korrekta typer
2

Mängd ingår i glasparti. Prissätts per styck

Glasparti- trä   utvändig (Total yta inkl.ev. dörr) GPU 42.D
Ungefärliga dimensioner Generiska objekt fördelade på 

uppenbara typer

Littra, typ (om möjligt), läge, 

dimensioner

Generiska objekt fördelade på 

uppenbara typer

Littra, typ, läge, dimensioner Objektspecifika byggdelsobjekt 

indelade på korrekta typer
1

Mängdas per m2 (KYM) inkl. dörr i skede 1 och 2. Uppställning krävs i skede 3

Glasparti- stål  utvändig (Total yta inkl.ev. dörr) GPU 42.D
Ungefärliga dimensioner Generiska objekt fördelade på 

uppenbara typer

Littra, typ (om möjligt), läge, 

dimensioner

Generiska objekt fördelade på 

uppenbara typer

Littra, typ, läge, dimensioner Objektspecifika byggdelsobjekt 

indelade på korrekta typer
1

Mängdas per m2 (KYM) inkl. dörr i skede 1 och 2. Uppställning krävs i skede 3

Glasparti- al   utvändig (Total yta inkl.ev. dörr) GPU 42.D
Ungefärliga dimensioner Generiska objekt fördelade på 

uppenbara typer

Littra, typ (om möjligt), läge, 

dimensioner

Generiska objekt fördelade på 

uppenbara typer

Littra, typ, läge, dimensioner Objektspecifika byggdelsobjekt 

indelade på korrekta typer
1

Mängdas per m2 (KYM) inkl. dörr i skede 1 och 2. Uppställning krävs i skede 3

Ytterdörr - trä DY 42.D
Littra, typ (om möjligt), läge, 

dimensioner

Generiska objekt fördelade på 

uppenbara typer

Littra, typ, läge, dimensioner Objektspecifika byggdelsobjekt 

indelade på korrekta typer
2

Mängdas per styck D. 

Ytterdörr - stål SDY 42.D
Littra, typ (om möjligt), läge, 

dimensioner

Generiska objekt fördelade på 

uppenbara typer

Littra, typ, läge, dimensioner Objektspecifika byggdelsobjekt 

indelade på korrekta typer
2

Mängdas per styck SD i tidigt skede. Uppställning i skede 3

Port   utvändig PU 42.D
Littra, typ (om möjligt), läge, 

dimensioner

Generiska objekt fördelade på 

uppenbara typer

Littra, typ, läge, dimensioner Objektspecifika byggdelsobjekt 

indelade på korrekta typer
3

Mängdas per styck

Lucka -stål   utvändig SLU 42.D
Littra, typ (om möjligt), läge, 

dimensioner

Generiska objekt fördelade på 

uppenbara typer

Littra, typ, läge, dimensioner Objektspecifika byggdelsobjekt 

indelade på korrekta typer
3

Mängdas per styck

E. INV. KOMPL. ARKITEKT A A A

INRE RUMSBILDANDE BYGGDELAR 43

Innervägg - icke bärande IV 43.CB
Ungefärliga dimensioner Generiska objekt fördelade på 

uppenbara typer 1
Littereras enligt NCCs Tekniska Plattform (IV501 osv.). Mängdas per m2 Bruttoyta

Innervägg - murad IV 43.CB/20
Littra, typ (om möjligt), läge, 

dimensioner

Generiska objekt fördelade på 

uppenbara typer

Littra, typ, läge, dimensioner Objektspecifika byggdelsobjekt 

indelade på korrekta typer

Innervägg - element IV 43.CB/37
Littra, typ (om möjligt), läge, 

dimensioner

Generiska objekt fördelade på 

uppenbara typer

Littra, typ, läge, dimensioner Objektspecifika byggdelsobjekt 

indelade på korrekta typer

Innervägg - stålregelstomme IV 43.CB/41
Littra, typ (om möjligt), läge, 

dimensioner

Generiska objekt fördelade på 

uppenbara typer

Littra, typ, läge, dimensioner Objektspecifika byggdelsobjekt 

indelade på korrekta typer

Önskvärt att få ut mängd gips och reglar.

Innervägg - träregelstomme IV 43.CB/42
Littra, typ (om möjligt), läge, 

dimensioner

Generiska objekt fördelade på 

uppenbara typer

Littra, typ, läge, dimensioner Objektspecifika byggdelsobjekt 

indelade på korrekta typer

Innervägg - öppningar 43.CC
Ungefärliga dimensioner Generiska objekt fördelade på 

uppenbara typer

Dörr i invändigt glasparti (T ex Tr2-parti) DGPI 43.CC
Littra, typ (om möjligt), läge, 

dimensioner

Generiska objekt fördelade på 

uppenbara typer

Littra, typ, läge, dimensioner Objektspecifika byggdelsobjekt 

indelade på korrekta typer
2

Mängd ingår i glasparti (lika utv. parti)

Glasparti - trä (Total yta inkl.ev. dörr) GPI 43.CC
Littra, typ (om möjligt), läge, 

dimensioner

Generiska objekt fördelade på 

uppenbara typer

Littra, typ, läge, dimensioner Objektspecifika byggdelsobjekt 

indelade på korrekta typer
1

Mängd per m2 (KYM) inkl. dörr i skede 1 och 2. Uppställning krävs i skede 2 och 3

Glasparti - stål (Total yta inkl.ev. dörr) GPI 43.CC
Littra, typ (om möjligt), läge, 

dimensioner

Generiska objekt fördelade på 

uppenbara typer

Littra, typ, läge, dimensioner Objektspecifika byggdelsobjekt 

indelade på korrekta typer
1

Mängd per m2 (KYM) inkl. dörr i skede 1 och 2. Uppställning krävs i skede 2 och 3

Glasparti - al (Total yta inkl.ev. dörr) GPI 43.CC
Littra, typ (om möjligt), läge, 

dimensioner

Generiska objekt fördelade på 

uppenbara typer

Littra, typ, läge, dimensioner Objektspecifika byggdelsobjekt 

indelade på korrekta typer
1

Mängd per m2 (KYM) inkl. dörr i skede 1 och 2. Uppställning krävs i skede 2 och 3

Innerdörr-trä D 43.CC
Littra, typ (om möjligt), läge, 

dimensioner

Generiska objekt fördelade på 

uppenbara typer

Littra, typ, läge, dimensioner Objektspecifika byggdelsobjekt 

indelade på korrekta typer
1

Mängdas per styck D. (Oftast 2 kalkylrecept - vanligt dörr och WC/Bad-dörr)

Innerdörr-stål SD 43.CC
Littra, typ (om möjligt), läge, 

dimensioner

Generiska objekt fördelade på 

uppenbara typer

Littra, typ, läge, dimensioner Objektspecifika byggdelsobjekt 

indelade på korrekta typer
1

Mängdas per styck SD i tidigt skede. Uppställning i skede 2 och 3

Port invändig PI 43.CC
Littra, typ (om möjligt), läge, 

dimensioner

Generiska objekt fördelade på 

uppenbara typer

Littra, typ, läge, dimensioner Objektspecifika byggdelsobjekt 

indelade på korrekta typer
3

Mängdas per styck

Lucka-stål SLI 43.CC
Littra, typ (om möjligt), läge, 

dimensioner

Generiska objekt fördelade på 

uppenbara typer

Littra, typ, läge, dimensioner Objektspecifika byggdelsobjekt 

indelade på korrekta typer
2

Mängdas per styck

Lucka-trä LU 43.CC
Littra, typ (om möjligt), läge, 

dimensioner

Generiska objekt fördelade på 

uppenbara typer

Littra, typ, läge, dimensioner Objektspecifika byggdelsobjekt 

indelade på korrekta typer
3

Mängdas per styck

Rörlig vägg RV 43.CC
Littra, typ (om möjligt), läge, 

dimensioner

Generiska objekt fördelade på 

uppenbara typer

Littra, typ, läge, dimensioner Objektspecifika byggdelsobjekt 

indelade på korrekta typer
3

Mängd beror på utförande

Bjälklagsöverbyggnader och öppningskompletteringar 43.D

Undergolv UG 43.DC
Littra, typ (om möjligt), läge, 

dimensioner

Generiska objekt fördelade på 

uppenbara typer

Littra, typ, läge, dimensioner Objektspecifika byggdelsobjekt 

indelade på korrekta typer
0

Baseras på m2 BOA, dvs. mängdas ej.

Bjälklagsluckor BLU 43.DE
Littra, typ (om möjligt), läge, 

dimensioner

Generiska objekt fördelade på 

uppenbara typer

Littra, typ, läge, dimensioner Objektspecifika byggdelsobjekt 

indelade på korrekta typer
3

Mängdas per styck

INVÄNDIGA YTSKIKT 44
Ungefärliga dimensioner Generiska objekt fördelade på 

uppenbara typer

Golvbeläggning (Parkett klinker mm. separat) GVB 44.BB
Littra, typ (om möjligt), läge, 

dimensioner

Generiska objekt fördelade på 

uppenbara typer

Littra, typ, läge, dimensioner Objektspecifika byggdelsobjekt 

indelade på korrekta typer
1

 I skede 1 och 2 mängdas per m2. UE prissätter i offert i skede 3. Viktigt separera 

klinker i hall vilket medför att eget rumsobjekt måste skapas.

Trappbeläggning (Endast vid klinker på gråtrapp) TB 44.BC
Littra, typ (om möjligt), läge, 

dimensioner

Generiska objekt fördelade på 

uppenbara typer

Littra, typ, läge, dimensioner Objektspecifika byggdelsobjekt 

indelade på korrekta typer
3

Väggbeklädnad VB 44.C

Littra, typ (om möjligt), läge, 

dimensioner

Generiska objekt fördelade på 

uppenbara typer

Littra, typ, läge, dimensioner Objektspecifika byggdelsobjekt 

indelade på korrekta typer 1
Kakel i kök kan modelleras som ett streck. Mängd = längd på kakelytan. I övrigt 

m2. "Frimärke" i WC prisätts per styck, dvs. yta ej nödvändig. Modelleras till skede 

3.

Undertak UT 44.D
Littra, typ (om möjligt), läge, 

dimensioner

Generiska objekt fördelade på 

uppenbara typer

Littra, typ, läge, dimensioner Objektspecifika byggdelsobjekt 

indelade på korrekta typer
1

UE mängdar i offert i skede 3. I skede 1 och 2 mängdas per m2. Modelleras till 

skede 3.

HUSKOMPLETTERINGAR 45

Utvändiga huskompletteringar 45.B

Balkongräcke R 45.BB
Ungefärliga dimensioner Generiska objekt fördelade på 

uppenbara typer

Littra, typ (om möjligt), läge, 

dimensioner

Generiska objekt fördelade på 

uppenbara typer

Littra, typ, läge, dimensioner Objektspecifika byggdelsobjekt 

indelade på korrekta typer
1

UE mängdar i offert. Mängdas per meter räcke i skede 1 och 2

Balkongskärm RS 45.BB 1 UE mängdar i offert. Mängdas per styck skede 1 och 2

Balkonginglasning IG 45.BB
Ungefärliga dimensioner Generiska objekt fördelade på 

uppenbara typer

Littra, typ (om möjligt), läge, 

dimensioner

Generiska objekt fördelade på 

uppenbara typer

Littra, typ, läge, dimensioner Objektspecifika byggdelsobjekt 

indelade på korrekta typer
1

UE mängdar i offert. Mängdas per meter inglasning i skede 1 och 3

Loftgångsräcke R 45.BC
Ungefärliga dimensioner Generiska objekt fördelade på 

uppenbara typer

Littra, typ (om möjligt), läge, 

dimensioner

Generiska objekt fördelade på 

uppenbara typer

Littra, typ, läge, dimensioner Objektspecifika byggdelsobjekt 

indelade på korrekta typer
1

UE mängdar i offert. Mängdas per meter räcke i skede 1 och 2

Skärmtak SKT 45.BD
Littra, typ (om möjligt), läge, 

dimensioner

Generiska objekt fördelade på 

uppenbara typer

Littra, typ, läge, dimensioner Objektspecifika byggdelsobjekt 

indelade på korrekta typer
2

Mängdas per styck.

Invändiga huskompletteringar 45.C

Invändig trappa T 45.CB
Ungefärliga dimensioner Generiska objekt fördelade på 

uppenbara typer

Littra, typ (om möjligt), läge, 

dimensioner

Generiska objekt fördelade på 

uppenbara typer

Littra, typ, läge, dimensioner Objektspecifika byggdelsobjekt 

indelade på korrekta typer
1

UE mängdar i offert. Mängdas per styck i skede 1 och 2 (Antal betongtrappor kan 

ingå här)

Trappräcke R 45.CB 2 Ingår oftast i trappoffert. Trappa mängdas inkl. räcke i kalkyl

Handledare HL 45.CB 3
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Appendix II: Modelluppbyggnad (LOD*) för Boende

Ojektspecifik Information Grafisk Representation Objektspecifik Information Grafisk Representation Objektspecifik Information Grafisk Representation

SKEDE 3: Huvudhandling/Bygghandling (A-Kalkyl)
Prioritet AnmärkningBenämning Littra BSAB-Kod

SKEDE 1: Förstudie/Detaljplan (C2-Kalkyl*) SKEDE 2: Förslagshandling (B-Kalkyl)

TRANSPORTSYSTEM 7

Hiss H 71 0

RUMSKOMPLETTERINGAR 46

Förvaringsenheter (Delas endast upp i inom/utom kök) 46.B
Pris i snickeri-offert. Uppställning i skede 3. Mängdning per lägenhet i skede 1 och 

2.

Väggskåp VS 46.B 0 Ingår i snickeri-offert. Mängdas ej separat i kök

Bänkskåp BS 46.B 0 Ingår i snickeri-offert. Mängdas ej separat i kök

Toppskåp (Utom kök) TPS 46.B
Littra, typ (om möjligt), läge, 

dimensioner

Generiska objekt fördelade på 

uppenbara typer

Littra, typ, läge, dimensioner Objektspecifika byggdelsobjekt 

indelade på korrekta typer
2

Mängd endast intressant vid förekomst utanför kök

Högskåp med klädstång (Utom kök) G 46.B
Littra, typ (om möjligt), läge, 

dimensioner

Generiska objekt fördelade på 

uppenbara typer

Littra, typ, läge, dimensioner Objektspecifika byggdelsobjekt 

indelade på korrekta typer
2

Mängd endast intressant vid förekomst utanför kök

Högskåp med hyllor i kök H 46.B 0 Ingår i snickeri-offert. Mängdas ej separat i kök

Högskåp för ugn/micro U/M 46.B 0 Ingår i snickeri-offert. Mängdas ej separat i kök

Högskåp med hyllor /linneskåp (Utom kök) L 46.B
Littra, typ (om möjligt), läge, 

dimensioner

Generiska objekt fördelade på 

uppenbara typer

Littra, typ, läge, dimensioner Objektspecifika byggdelsobjekt 

indelade på korrekta typer
1

Mängd endast intressant vid förekomst utanför kök

Städskåp (Utom kök) ST 46.B
Littra, typ (om möjligt), läge, 

dimensioner

Generiska objekt fördelade på 

uppenbara typer

Littra, typ, läge, dimensioner Objektspecifika byggdelsobjekt 

indelade på korrekta typer
1

Mängd endast intressant vid förekomst utanför kök

IT-skåp ITS 46.B 3 Mängd per styck

Skjutdörrsgarderober SKJD 46.B
Ungefärliga dimensioner Generiska objekt fördelade på 

uppenbara typer

Littra, typ (om möjligt), läge, 

dimensioner

Generiska objekt fördelade på 

uppenbara typer

Littra, typ, läge, dimensioner Objektspecifika byggdelsobjekt 

indelade på korrekta typer
1

Mängdas och prissätts separat från övriga snickerier. Mängdas per styck/längd

Snickerier och fönsterbänkar 46.B

Golvlister (Mängder ej nödvändiga) GL 46.B 0 Mängdas inte - Erf.värde ca. 0,9 x m2 BOA = m sockel

Dörrfoder  (Mängder ej nödvändiga) DF 46.B 0 Mängdas inte - Ingår i kalkylrecept för dörrar

Smygbrädor till fönster  (Mängder ej nödvändiga) SB 46.B 0 Mängdas inte - Smygar finns med i kalkylrecept för fönster

Fönsterbänkar FB 46.B
Littra, typ (om möjligt), läge, 

dimensioner

Generiska objekt fördelade på 

uppenbara typer

Littra, typ, läge, dimensioner Objektspecifika byggdelsobjekt 

indelade på korrekta typer
3

Mängdas inte. Ingår i kalkylrecept för fönster. 

Övrig Fast inredning 46.B

krokar, hängare, hållare KH 46.B 3 Ingår i kalkylrecept för standardinredning

kapphyllor KPH 46.B
Littra, typ (om möjligt), läge, 

dimensioner

Generiska objekt fördelade på 

uppenbara typer

Littra, typ, läge, dimensioner Objektspecifika byggdelsobjekt 

indelade på korrekta typer
2

Mängdas per styck

postboxar PB 46.B
Littra, typ (om möjligt), läge, 

dimensioner

Generiska objekt fördelade på 

uppenbara typer

Littra, typ, läge, dimensioner Objektspecifika byggdelsobjekt 

indelade på korrekta typer
2

Mängdas inte. Ingår i kalkylrecept för trapphusinredning

Vita Varor 46.C
Kalkylrecept  per typkök. Vissa vitvaror prissätts per lgh, vissa beror på lgh-

storleken.

Spis S 46.C
Littra, typ (om möjligt), läge, 

dimensioner

Generiska objekt fördelade på 

uppenbara typer

Littra, typ, läge, dimensioner Objektspecifika byggdelsobjekt 

indelade på korrekta typer
2

Häll HL 46.C
Littra, typ (om möjligt), läge, 

dimensioner

Generiska objekt fördelade på 

uppenbara typer

Littra, typ, läge, dimensioner Objektspecifika byggdelsobjekt 

indelade på korrekta typer
2

Ugn U 46.C
Littra, typ (om möjligt), läge, 

dimensioner

Generiska objekt fördelade på 

uppenbara typer

Littra, typ, läge, dimensioner Objektspecifika byggdelsobjekt 

indelade på korrekta typer
2

Micro M 46.C
Littra, typ (om möjligt), läge, 

dimensioner

Generiska objekt fördelade på 

uppenbara typer

Littra, typ, läge, dimensioner Objektspecifika byggdelsobjekt 

indelade på korrekta typer
2

Kyl K 46.C
Littra, typ (om möjligt), läge, 

dimensioner

Generiska objekt fördelade på 

uppenbara typer

Littra, typ, läge, dimensioner Objektspecifika byggdelsobjekt 

indelade på korrekta typer
1

Viktigt med mängd pga./mht lgh-storlek

Frys F 46.C
Littra, typ (om möjligt), läge, 

dimensioner

Generiska objekt fördelade på 

uppenbara typer

Littra, typ, läge, dimensioner Objektspecifika byggdelsobjekt 

indelade på korrekta typer
1

Viktigt med mängd pga./mht lgh-storlek

Kyl/Frys K/F 46.C
Littra, typ (om möjligt), läge, 

dimensioner

Generiska objekt fördelade på 

uppenbara typer

Littra, typ, läge, dimensioner Objektspecifika byggdelsobjekt 

indelade på korrekta typer
1

Viktigt med mängd pga./mht lgh-storlek

Kyl/Sval K/S 46.C
Littra, typ (om möjligt), läge, 

dimensioner

Generiska objekt fördelade på 

uppenbara typer

Littra, typ, läge, dimensioner Objektspecifika byggdelsobjekt 

indelade på korrekta typer
1

Viktigt med mängd pga./mht lgh-storlek

Diskmaskin DM 46.C
Littra, typ (om möjligt), läge, 

dimensioner

Generiska objekt fördelade på 

uppenbara typer

Littra, typ, läge, dimensioner Objektspecifika byggdelsobjekt 

indelade på korrekta typer
2

Spiskåpa SK 46.C
Littra, typ (om möjligt), läge, 

dimensioner

Generiska objekt fördelade på 

uppenbara typer

Littra, typ, läge, dimensioner Objektspecifika byggdelsobjekt 

indelade på korrekta typer
2

Spisfläkt SF 46.C
Littra, typ (om möjligt), läge, 

dimensioner

Generiska objekt fördelade på 

uppenbara typer

Littra, typ, läge, dimensioner Objektspecifika byggdelsobjekt 

indelade på korrekta typer
2

Tvättmaskin TM 46.C
Littra, typ (om möjligt), läge, 

dimensioner

Generiska objekt fördelade på 

uppenbara typer

Littra, typ, läge, dimensioner Objektspecifika byggdelsobjekt 

indelade på korrekta typer
1

Viktigt med mängd pga./mht lgh-storlek

Torktumlare TT 46.C
Littra, typ (om möjligt), läge, 

dimensioner

Generiska objekt fördelade på 

uppenbara typer

Littra, typ, läge, dimensioner Objektspecifika byggdelsobjekt 

indelade på korrekta typer
1

Viktigt med mängd pga./mht lgh-storlek

Tvättmaskin/Torktumlare TM/TT 46.C
Littra, typ (om möjligt), läge, 

dimensioner

Generiska objekt fördelade på 

uppenbara typer

Littra, typ, läge, dimensioner Objektspecifika byggdelsobjekt 

indelade på korrekta typer
1

Viktigt med mängd pga./mht lgh-storlek

Torkskåp TS 46.C
Littra, typ (om möjligt), läge, 

dimensioner

Generiska objekt fördelade på 

uppenbara typer

Littra, typ, läge, dimensioner Objektspecifika byggdelsobjekt 

indelade på korrekta typer
2

Sanitetsutrustning 46.C Kalkylrecept per typbadrum

WC-stol WCS 46.C
Littra, typ (om möjligt), läge, 

dimensioner

Generiska objekt fördelade på 

uppenbara typer

Littra, typ, läge, dimensioner Objektspecifika byggdelsobjekt 

indelade på korrekta typer
2

Tvättställ TVS 46.C
Littra, typ (om möjligt), läge, 

dimensioner

Generiska objekt fördelade på 

uppenbara typer

Littra, typ, läge, dimensioner Objektspecifika byggdelsobjekt 

indelade på korrekta typer
2

Duscharmaturer DA 46.C
Littra, typ (om möjligt), läge, 

dimensioner

Generiska objekt fördelade på 

uppenbara typer

Littra, typ, läge, dimensioner Objektspecifika byggdelsobjekt 

indelade på korrekta typer
2

Duschhörna (Duschvägg/duschkabin/draperistång) DH 46.C
Littra, typ (om möjligt), läge, 

dimensioner

Generiska objekt fördelade på 

uppenbara typer

Littra, typ, läge, dimensioner Objektspecifika byggdelsobjekt 

indelade på korrekta typer
1

Badkar BK 46.C
Littra, typ (om möjligt), läge, 

dimensioner

Generiska objekt fördelade på 

uppenbara typer

Littra, typ, läge, dimensioner Objektspecifika byggdelsobjekt 

indelade på korrekta typer
1

Utslagsback UB 46.C
Littra, typ (om möjligt), läge, 

dimensioner

Generiska objekt fördelade på 

uppenbara typer

Littra, typ, läge, dimensioner Objektspecifika byggdelsobjekt 

indelade på korrekta typer
2

Ingår i VS-entreprenad

*Skede 1 avser C-kalkyl i PU-fasen (C2), dvs. ej C-kalkyl inför markköp i AU-fasen (C1)

Skede 1 beslutas projektvis (C2-KALKYL)

Läge = Etapp, trapphus, lägenhet i den mån dessa uppgifter finns i projektet

BTA = Bruttoarea enligt SIS

Bruttoyta = Byggdelsytan exkl. avdrag för trapphål, schakt, fönster, dörr mm.
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Grupp/By

ggdel

Benämning LOD G 100 LOD I 100 LOD G 125 LOD I 125 LOD G 150 LOD I 150 LOD G 200 LOD I 200 LOD G 300 LOD I 300 LOD I 325 LOD G 400 LOD G 425 LOD I 400 LOD I 425 LOD I 450 LOD G 500 LOD I 500

Vägg Vägg - - - - - - Vägg med ett skikt

Bredd: IVB = 200 mm

IV = 100 mm

YV, YVB = 400 mm

Våning:

Area: (netto m2)

Längd: (m)

- - - - - - - - - -

Vägg Innervägg 

bärande

- - - - - - - - Vägg med ett skikt 

Yttermåtten längd och 

höjd återspeglas.

Bredd = 200 mm

Ändutformning ej  exakt 

specificerad.

Littera: (som beskriver känd 

funktion, ex IVB1)

Våning:

Area: (netto m2)

Längd: (m)

Littera: (som beskriver känd 

funktion, ex IVB1)

Våning:

Area: (netto m2)

Längd: (m)

Status: (PH/SH)

- - - - - - -

Vägg Innervägg 

bärande - 

betong

- - - - - - - - Vägg med ett skikt 

Yttermåtten längd och 

höjd återspeglas.

Bredd = 200 mm

Ändutformning ej  exakt 

specificerad.

Littera: (som beskriver känd 

funktion, ex IVB1)

Våning:

Area: (netto m2)

Längd: (m)

Littera: (som beskriver känd 

funktion, ex IVB1)

Våning:

Area: (netto m2)

Längd: (m)

Status: (PH/SH)

Armeringsmäng: (kg/m3)

Vägg med skikt enligt 

vägguppbyggnad. 

Yttermåtten längd, 

bredd och höjd 

återspeglas. 

Ändutformning ej 

exakt specificerad.

Vägg med skikt enligt 

vägguppbyggnad. 

Yttermåtten längd, 

bredd och höjd 

återspeglas. 

Ändutformning ej 

exakt specificerad.

Hål, försänkningar och 

förtagningar 

modelleras.

Littera: (som beskriver känd 

funktion och typ ex IVB1)

Våning:

Area: (netto m2)

Längd: (m)

Bredd: (mm)

Littera: (som beskriver känd 

funktion och typ ex IVB1)

Våning:

Area: (netto m2)

Längd: (m)

Bredd: (mm)

Armeringsmängd: (kg/m2)

Status: (PH/BH)

Brandklass:

Ljudklass:

Littera: (som beskriver känd 

funktion och typ ex IVB1)

Våning:

Area: (netto m2)

Längd: (m)

Bredd: (mm)

Armeringsmängd: (kg/m2)

Status: (PH/BH)

Byggtolerans beaktad: (Ja/Nej)

Brandklass:

Ljudklass:

Komponenter överensstämmande

med verklig produkt

Ex. Gipsskiva, regel, hålbilder, 

syllisolering, armeringsjärn

Littera som beskriver 

funktion och typ

Våning

Artickel

Materialegenskaper

Area netto

Längd

Tjocklek

Bredd

Omkrets

Statusparameter:

Preliminär/Relation

Vägg Innervägg 

bärande - 

murad

- - - - - - - - Vägg med ett skikt 

Yttermåtten längd och 

höjd återspeglas.

Bredd = 200 mm

Ändutformning ej  exakt 

specificerad.

Littera: (som beskriver känd 

funktion, ex IVB1)

Våning:

Area: (netto m2)

Längd: (m)

Littera: (som beskriver känd 

funktion, ex IVB1)

Våning:

Area: (netto m2)

Längd: (m)

Status: (PH/SH)

Vägg med skikt enligt 

vägguppbyggnad. 

Yttermåtten längd, 

bredd och höjd 

återspeglas. 

Ändutformning ej 

exakt specificerad.

Vägg med skikt enligt 

vägguppbyggnad. 

Yttermåtten längd, 

bredd och höjd 

återspeglas. 

Ändutformning ej 

exakt specificerad.

Hål, försänkningar och 

förtagningar 

modelleras.

Littera: (som beskriver känd 

funktion och typ ex IVB1)

Våning:

Area: (netto m2)

Längd: (m)

Bredd: (mm)

Littera: (som beskriver känd 

funktion och typ ex IVB1)

Våning:

Area: (netto m2)

Längd: (m)

Bredd: (mm)

Status: (PH/BH)

Brandklass:

Ljudklass:

Littera: (som beskriver känd 

funktion och typ ex IVB1)

Våning:

Area: (netto m2)

Längd: (m)

Bredd: (mm)

Status: (PH/BH)

Byggtolerans beaktad: (Ja/Nej)

Brandklass:

Ljudklass:

Komponenter överensstämmande

med verklig produkt

Ex. Gipsskiva, regel, hålbilder, 

syllisolering, armeringsjärn

Littera som beskriver 

funktion och typ

Våning

Artickel

Materialegenskaper

Area netto

Längd

Tjocklek

Bredd

Omkrets

Statusparameter:

Preliminär/Relation

Vägg Innervägg 

bärande - 

betongelem

ent

- - - - - - - - Vägg med ett skikt 

Yttermåtten längd och 

höjd återspeglas.

Bredd = 200 mm 

Ändutformning ej  exakt 

specificerad.

Littera: (som beskriver känd 

funktion, ex IVB1)

Våning:

Area: (netto m2)

Längd: (m)

Littera: (som beskriver känd 

funktion, ex IVB1)

Våning:

Area: (netto m2)

Längd: (m)

Status: (PH/SH)

Vägg med skikt enligt 

vägguppbyggnad. 

Yttermåtten längd, 

bredd och höjd 

återspeglas. 

Ändutformning ej 

exakt specificerad.

Vägg med skikt enligt 

vägguppbyggnad. 

Yttermåtten längd, 

bredd och höjd 

återspeglas. 

Ändutformning ej 

exakt specificerad.

Hål, försänkningar och 

förtagningar 

modelleras.

Littera: (som beskriver känd 

funktion och typ ex IVB1)

Våning:

Area: (netto m2)

Längd: (m)

Bredd: (mm)

Littera: (som beskriver känd 

funktion och typ ex IVB1)

Våning:

Area: (netto m2)

Längd: (m)

Bredd: (mm)

Status: (PH/BH)

Brandklass:

Ljudklass:

Littera: (som beskriver känd 

funktion och typ ex IVB1)

Våning:

Area: (netto m2)

Längd: (m)

Bredd: (mm)

Status: (PH/BH)

Byggtolerans beaktad: (Ja/Nej)

Brandklass:

Ljudklass:

Komponenter överensstämmande

med verklig produkt

Ex. Gipsskiva, regel, hålbilder, 

syllisolering, armeringsjärn

Littera som beskriver 

funktion och typ

Våning

Artickel

Materialegenskaper

Area netto

Längd

Tjocklek

Bredd

Omkrets

Statusparameter:

Preliminär/Relation

Vägg Innervägg 

bärande - 

stål

- - - - - - - - Vägg med ett skikt 

Yttermåtten längd och 

höjd återspeglas.

Bredd = 200 mm

Ändutformning ej  exakt 

specificerad.

Littera: (som beskriver känd 

funktion, ex IVB1)

Våning:

Area: (netto m2)

Längd: (m)

Littera: (som beskriver känd 

funktion, ex IVB1)

Våning:

Area: (netto m2)

Längd: (m)

Status: (PH/SH)

Vägg med skikt enligt 

vägguppbyggnad. 

Yttermåtten längd, 

bredd och höjd 

återspeglas. 

Ändutformning ej 

exakt specificerad.

Vägg med skikt enligt 

vägguppbyggnad. 

Yttermåtten längd, 

bredd och höjd 

återspeglas. 

Ändutformning ej 

exakt specificerad.

Hål, försänkningar och 

förtagningar 

modelleras.

Littera: (som beskriver känd 

funktion och typ ex IVB1)

Våning:

Area: (netto m2)

Längd: (m)

Bredd: (mm)

Littera: (som beskriver känd 

funktion och typ ex IVB1)

Våning:

Area: (netto m2)

Längd: (m)

Bredd: (mm)

Status: (PH/BH)

Brandklass:

Ljudklass:

Littera: (som beskriver känd 

funktion och typ ex IVB1)

Våning:

Area: (netto m2)

Längd: (m)

Bredd: (mm)

Status: (PH/BH)

Byggtolerans beaktad: (Ja/Nej)

Brandklass:

Ljudklass:

Komponenter överensstämmande

med verklig produkt

Ex. Gipsskiva, regel, hålbilder, 

syllisolering, armeringsjärn

Littera som beskriver 

funktion och typ

Våning

Artickel

Materialegenskaper

Area netto

Längd

Tjocklek

Bredd

Omkrets

Statusparameter:

Preliminär/Relation

Vägg Innervägg 

bärande - 

trä

- - - - - - - - Vägg med ett skikt 

Yttermåtten längd och 

höjd återspeglas.

Bredd = 200 mm

Ändutformning ej  exakt 

specificerad.

Littera: (som beskriver känd 

funktion, ex IVB1)

Våning:

Area: (netto m2)

Längd: (m)

Littera: (som beskriver känd 

funktion, ex IVB1)

Våning:

Area: (netto m2)

Längd: (m)

Status: (PH/SH)

Vägg med skikt enligt 

vägguppbyggnad. 

Yttermåtten längd, 

bredd och höjd 

återspeglas. 

Ändutformning ej 

exakt specificerad.

Vägg med skikt enligt 

vägguppbyggnad. 

Yttermåtten längd, 

bredd och höjd 

återspeglas. 

Ändutformning ej 

exakt specificerad.

Hål, försänkningar och 

förtagningar 

modelleras.

Littera: (som beskriver känd 

funktion och typ ex IVB1)

Våning:

Area: (netto m2)

Längd: (m)

Bredd: (mm)

Littera: (som beskriver känd 

funktion och typ ex IVB1)

Våning:

Area: (netto m2)

Längd: (m)

Bredd: (mm)

Status: (PH/BH)

Brandklass:

Ljudklass:

Littera: (som beskriver känd 

funktion och typ ex IVB1)

Våning:

Area: (netto m2)

Längd: (m)

Bredd: (mm)

Status: (PH/BH)

Byggtolerans beaktad: (Ja/Nej)

Brandklass:

Ljudklass:

Komponenter överensstämmande

med verklig produkt

Ex. Gipsskiva, regel, hålbilder, 

syllisolering, armeringsjärn

Littera som beskriver 

funktion och typ

Våning

Artickel

Materialegenskaper

Area netto

Längd

Tjocklek

Bredd

Omkrets

Statusparameter:

Preliminär/Relation

Vägg Innervägg 

icke 

bärande

- - - - - - - - Vägg med ett skikt 

Yttermåtten längd och 

höjd återspeglas.

Bredd = 100 mm

Ändutformning ej exakt 

specificerad. 

Littera: (som beskriver känd 

funktion, ex IV1)

Våning:

Area: (netto m2)

Längd: (m)

Littera: (som beskriver känd 

funktion, ex IV1)

Våning:

Area: (netto m2)

Längd: (m)

Status: (PH/SH)

- - - - - - -

Vägg Innervägg 

icke 

bärande - 

murad

- - - - - - - - Vägg med ett skikt 

Yttermåtten längd och 

höjd återspeglas.

Bredd = 100 mm

Ändutformning ej exakt 

specificerad. 

Littera: (som beskriver känd 

funktion, ex IV1)

Våning:

Area: (netto m2)

Längd: (m)

Littera: (som beskriver känd 

funktion, ex IV1)

Våning:

Area: (netto m2)

Längd: (m)

Status: (PH/SH)

Vägg med skikt enligt 

vägguppbyggnad. 

Yttermåtten längd, 

bredd och höjd 

återspeglas. 

Ändutformning ej 

exakt specificerad.

Vägg med skikt enligt 

vägguppbyggnad. 

Yttermåtten längd, 

bredd och höjd 

återspeglas. 

Ändutformning ej 

exakt specificerad.

Hål, försänkningar och 

förtagningar 

modelleras.

Littera: (som beskriver känd 

funktion och typ ex IV1)

Våning:

Area: (netto m2)

Längd: (m)

Bredd: (mm)

Littera: (som beskriver känd 

funktion och typ ex IV1)

Våning:

Area: (netto m2)

Längd: (m)

Bredd: (mm)

Status: (PH/BH)

Brandklass:

Ljudklass:

Littera: (som beskriver känd 

funktion och typ ex IV1)

Våning:

Area: (netto m2)

Längd: (m)

Bredd: (mm)

Status: (PH/BH)

Byggtolerans beaktad: (Ja/Nej)

Brandklass:

Ljudklass:

Komponenter överensstämmande

med verklig produkt

Ex. Gipsskiva, regel, hålbilder, 

syllisolering, armeringsjärn

Littera som beskriver 

funktion och typ

Våning

Artickel

Materialegenskaper

Area netto

Längd

Tjocklek

Bredd

Omkrets

Statusparameter:

Preliminär/Relation

Vägg Innervägg 

icke 

bärande - 

element

- - - - - - - - Vägg med ett skikt 

Yttermåtten längd och 

höjd återspeglas.

Bredd = 100 mm

Ändutformning ej exakt 

specificerad. 

Littera: (som beskriver känd 

funktion, ex IV1)

Våning:

Area: (netto m2)

Längd: (m)

Littera: (som beskriver känd 

funktion, ex IV1)

Våning:

Area: (netto m2)

Längd: (m)

Status: (PH/SH)

Vägg med skikt enligt 

vägguppbyggnad. 

Yttermåtten längd, 

bredd och höjd 

återspeglas. 

Ändutformning ej 

exakt specificerad.

Vägg med skikt enligt 

vägguppbyggnad. 

Yttermåtten längd, 

bredd och höjd 

återspeglas. 

Ändutformning ej 

exakt specificerad.

Hål, försänkningar och 

förtagningar 

modelleras.

Littera: (som beskriver känd 

funktion och typ ex IV1)

Våning:

Area: (netto m2)

Längd: (m)

Bredd: (mm)

Littera: (som beskriver känd 

funktion och typ ex IV1)

Våning:

Area: (netto m2)

Längd: (m)

Bredd: (mm)

Status: (PH/BH)

Brandklass:

Ljudklass:

Littera: (som beskriver känd 

funktion och typ ex IV1)

Våning:

Area: (netto m2)

Längd: (m)

Bredd: (mm)

Status: (PH/BH)

Byggtolerans beaktad: (Ja/Nej)

Brandklass:

Ljudklass:

Komponenter överensstämmande

med verklig produkt

Ex. Gipsskiva, regel, hålbilder, 

syllisolering, armeringsjärn

Littera som beskriver 

funktion och typ

Våning

Artickel

Materialegenskaper

Area netto

Längd

Tjocklek

Bredd

Omkrets

Statusparameter:

Preliminär/Relation

Vägg Innervägg 

icke 

bärande - 

stålregelsto

mme

- - - - - - - - Vägg med ett skikt 

Yttermåtten längd och 

höjd återspeglas.

Bredd = 100 mm

Ändutformning ej exakt 

specificerad. 

Littera: (som beskriver känd 

funktion, ex IV1)

Våning:

Area: (netto m2)

Längd: (m)

Littera: (som beskriver känd 

funktion, ex IV1)

Våning:

Area: (netto m2)

Längd: (m)

Status: (PH/SH)

Vägg med skikt enligt 

vägguppbyggnad. 

Yttermåtten längd, 

bredd och höjd 

återspeglas. 

Ändutformning ej 

exakt specificerad.

Vägg med skikt enligt 

vägguppbyggnad. 

Yttermåtten längd, 

bredd och höjd 

återspeglas. 

Ändutformning ej 

exakt specificerad.

Hål, försänkningar och 

förtagningar 

modelleras.

Littera: (som beskriver känd 

funktion och typ ex IV1)

Våning:

Area: (netto m2)

Längd: (m)

Bredd: (mm)

Littera: (som beskriver känd 

funktion och typ ex IV1)

Våning:

Area: (netto m2)

Längd: (m)

Bredd: (mm)

Status: (PH/BH)

Brandklass:

Ljudklass:

Littera: (som beskriver känd 

funktion och typ ex IV1)

Våning:

Area: (netto m2)

Längd: (m)

Bredd: (mm)

Status: (PH/BH)

Byggtolerans beaktad: (Ja/Nej)

Brandklass:

Ljudklass:

Komponenter överensstämmande

med verklig produkt

Ex. Gipsskiva, regel, hålbilder, 

syllisolering, armeringsjärn

Littera som beskriver 

funktion och typ

Våning

Artickel

Materialegenskaper

Area netto

Längd

Tjocklek

Bredd

Omkrets

Statusparameter:

Preliminär/Relation

Vägg Innervägg 

icke 

bärande - 

träregelsto

mme

- - - - - - - - Vägg med ett skikt 

Yttermåtten längd och 

höjd återspeglas.

Bredd = 100 mm

Ändutformning ej exakt 

specificerad. 

Littera: (som beskriver känd 

funktion, ex IV1)

Våning:

Area: (netto m2)

Längd: (m)

Status: (PH/SH)

Littera: (som beskriver känd 

funktion, ex IV1)

Våning:

Area: (netto m2)

Längd: (m)

Status: (PH/SH)

Vägg med skikt enligt 

vägguppbyggnad. 

Yttermåtten längd, 

bredd och höjd 

återspeglas. 

Ändutformning ej 

exakt specificerad.

Vägg med skikt enligt 

vägguppbyggnad. 

Yttermåtten längd, 

bredd och höjd 

återspeglas. 

Ändutformning ej 

exakt specificerad.

Hål, försänkningar och 

förtagningar 

modelleras.

Littera: (som beskriver känd 

funktion och typ ex IV1)

Våning:

Area: (netto m2)

Längd: (m)

Bredd: (mm)

Littera: (som beskriver känd 

funktion och typ ex IV1)

Våning:

Area: (netto m2)

Längd: (m)

Bredd: (mm)

Status: (PH/BH)

Brandklass:

Ljudklass:

Littera: (som beskriver känd 

funktion och typ ex IV1)

Våning:

Area: (netto m2)

Längd: (m)

Bredd: (mm)

Status: (PH/BH)

Byggtolerans beaktad: (Ja/Nej)

Brandklass:

Ljudklass:

Komponenter överensstämmande

med verklig produkt

Ex. Gipsskiva, regel, hålbilder, 

syllisolering, armeringsjärn

Littera som beskriver 

funktion och typ

Våning

Artickel

Materialegenskaper

Area netto

Längd

Tjocklek

Bredd

Omkrets

Statusparameter:

Preliminär/Relation

Vägg Yttervägg 

bärande

- - - - - - - - Vägg med ett skikt 

Yttermåtten längd och 

höjd återspeglas. 

Bredd = 400 mm

Ändutformning ej exakt 

specificerad. 

Littera: (som beskriver känd 

funktion, ex YVB1)

Våning:

Area: (netto m2)

Längd: (m)

Littera: (som beskriver känd 

funktion, ex YVB1)

Våning:

Area: (netto m2)

Längd: (m)

Status: (PH/SH)

- - - - - - -

Vägg Yttervägg 

bärande - 

betong

- - - - - - - - Vägg med ett skikt 

Yttermåtten längd och 

höjd återspeglas. 

Bredd = 400 mm

Ändutformning ej exakt 

specificerad. 

Littera: (som beskriver känd 

funktion, ex IVB1)

Våning:

Area: (netto m2)

Längd: (m)

Littera: (som beskriver känd 

funktion, ex IVB1)

Våning:

Area: (netto m2)

Längd: (m)

Status: (PH/SH)

Armeringsmäng: (kg/m3)

Vägg med skikt enligt 

vägguppbyggnad. 

Yttermåtten längd, 

bredd och höjd 

återspeglas. 

Ändutformning ej 

exakt specificerad.

Vägg med skikt enligt 

vägguppbyggnad. 

Yttermåtten längd, 

bredd och höjd 

återspeglas. 

Ändutformning ej 

exakt specificerad.

Hål, försänkningar och 

förtagningar 

modelleras.

Littera: (som beskriver känd 

funktion och typ ex YVB1)

Våning:

Area: (netto m2)

Längd: (m)

Bredd: (mm)

Littera: (som beskriver känd 

funktion och typ ex YVB1)

Våning:

Area: (netto m2)

Längd: (m)

Bredd: (mm)

Armeringsmängd: (kg/m2)

Status: (PH/BH)

Brandklass:

Ljudklass:

Littera: (som beskriver känd 

funktion och typ ex YVB1)

Våning:

Area: (netto m2)

Längd: (m)

Bredd: (mm)

Armeringsmängd: (kg/m2)

Status: (PH/BH)

Byggtolerans beaktad: (Ja/Nej)

Brandklass:

Ljudklass:

Komponenter överensstämmande

med verklig produkt

Ex. Gipsskiva, regel, hålbilder, 

syllisolering, armeringsjärn

Littera som beskriver 

funktion och typ

Våning

Artickel

Materialegenskaper

Area netto

Längd

Tjocklek

Bredd

Omkrets

Statusparameter:

Preliminär/Relation

Vägg Yttervägg 

bärande - 

murad

- - - - - - - - Vägg med ett skikt 

Yttermåtten längd och 

höjd återspeglas. 

Bredd = 400 mm

Ändutformning ej exakt 

specificerad. 

Littera: (som beskriver känd 

funktion, ex YVB1)

Våning:

Area: (netto m2)

Längd: (m)

Littera: (som beskriver känd 

funktion, ex YVB1)

Våning:

Area: (netto m2)

Längd: (m)

Status: (PH/SH)

Vägg med skikt enligt 

vägguppbyggnad. 

Yttermåtten längd, 

bredd och höjd 

återspeglas. 

Ändutformning ej 

exakt specificerad.

Vägg med skikt enligt 

vägguppbyggnad. 

Yttermåtten längd, 

bredd och höjd 

återspeglas. 

Ändutformning ej 

exakt specificerad.

Hål, försänkningar och 

förtagningar 

modelleras.

Littera: (som beskriver känd 

funktion och typ ex YVB1)

Våning:

Area: (netto m2)

Längd: (m)

Bredd: (mm)

Littera: (som beskriver känd 

funktion och typ ex YVB1)

Våning:

Area: (netto m2)

Längd: (m)

Bredd: (mm)

Armeringsmängd: (kg/m2)

Status: (PH/BH)

Brandklass:

Ljudklass:

Littera: (som beskriver känd 

funktion och typ ex YVB1)

Våning:

Area: (netto m2)

Längd: (m)

Bredd: (mm)

Armeringsmängd: (kg/m2)

Status: (PH/BH)

Byggtolerans beaktad: (Ja/Nej)

Brandklass:

Ljudklass:

Komponenter överensstämmande

med verklig produkt

Ex. Gipsskiva, regel, hålbilder, 

syllisolering, armeringsjärn

Littera som beskriver 

funktion och typ

Våning

Artickel

Materialegenskaper

Area netto

Längd

Tjocklek

Bredd

Omkrets

Statusparameter:

Preliminär/Relation

Vägg Yttervägg 

bärande - 

betongelem

ent

- - - - - - - - Vägg med ett skikt 

Yttermåtten längd och 

höjd återspeglas. 

Bredd = 400 mm

Ändutformning ej exakt 

specificerad. 

Littera: (som beskriver känd 

funktion, ex YVB1)

Våning:

Area: (netto m2)

Längd: (m)

Littera: (som beskriver känd 

funktion, ex YVB1)

Våning:

Area: (netto m2)

Längd: (m)

Status: (PH/SH)

Vägg med skikt enligt 

vägguppbyggnad. 

Yttermåtten längd, 

bredd och höjd 

återspeglas. 

Ändutformning ej 

exakt specificerad.

Vägg med skikt enligt 

vägguppbyggnad. 

Yttermåtten längd, 

bredd och höjd 

återspeglas. 

Ändutformning ej 

exakt specificerad.

Hål, försänkningar och 

förtagningar 

modelleras.

Littera: (som beskriver känd 

funktion och typ ex YVB1)

Våning:

Area: (netto m2)

Längd: (m)

Tjocklek: (mm)

Littera: (som beskriver känd 

funktion och typ ex YVB1)

Våning:

Area: (netto m2)

Längd: (m)

Tjocklek: (mm)

Armeringsmängd: (kg/m2)

Status: (PH/BH)

Brandklass:

Ljudklass:

Littera: (som beskriver känd 

funktion och typ ex YVB1)

Våning:

Area: (netto m2)

Längd: (m)

Tjocklek: (mm)

Armeringsmängd: (kg/m2)

Status: (PH/BH)

Byggtolerans beaktad: (Ja/Nej)

Brandklass:

Ljudklass:

Komponenter överensstämmande

med verklig produkt

Ex. Gipsskiva, regel, hålbilder, 

syllisolering, armeringsjärn

Littera som beskriver 

funktion och typ

Våning

Artickel

Materialegenskaper

Area netto

Längd

Tjocklek

Bredd

Omkrets

Statusparameter:

Preliminär/Relation

Vägg Yttervägg 

bärande - 

lättbetong

- - - - - - - - Vägg med ett skikt 

Yttermåtten längd och 

höjd återspeglas. 

Bredd = 400 mm

Ändutformning ej exakt 

specificerad. 

Littera: (som beskriver känd 

funktion, ex YVB1)

Våning:

Area: (netto m2)

Längd: (m)

Littera: (som beskriver känd 

funktion, ex YVB1)

Våning:

Area: (netto m2)

Längd: (m)

Status: (PH/SH)

Vägg med skikt enligt 

vägguppbyggnad. 

Yttermåtten längd, 

bredd och höjd 

återspeglas. 

Ändutformning ej 

exakt specificerad.

Vägg med skikt enligt 

vägguppbyggnad. 

Yttermåtten längd, 

bredd och höjd 

återspeglas. 

Ändutformning ej 

exakt specificerad.

Hål, försänkningar och 

förtagningar 

modelleras.

Littera: (som beskriver känd 

funktion och typ ex YVB1)

Våning:

Area: (netto m2)

Längd: (m)

Tjocklek: (mm)

Littera: (som beskriver känd 

funktion och typ ex YVB1)

Våning:

Area: (netto m2)

Längd: (m)

Tjocklek: (mm)

Armeringsmängd: (kg/m2)

Status: (PH/BH)

Brandklass:

Ljudklass:

Littera: (som beskriver känd 

funktion och typ ex YVB1)

Våning:

Area: (netto m2)

Längd: (m)

Tjocklek: (mm)

Armeringsmängd: (kg/m2)

Status: (PH/BH)

Byggtolerans beaktad: (Ja/Nej)

Brandklass:

Ljudklass:

Komponenter överensstämmande

med verklig produkt

Ex. Gipsskiva, regel, hålbilder, 

syllisolering, armeringsjärn

Littera som beskriver 

funktion och typ

Våning

Artickel

Materialegenskaper

Area netto

Längd

Tjocklek

Bredd

Omkrets

Statusparameter:

Preliminär/Relation

Vägg Yttervägg 

bärande - 

stål

- - - - - - - - Vägg med ett skikt 

Yttermåtten längd och 

höjd återspeglas. 

Bredd = 400 mm

Ändutformning ej exakt 

specificerad. 

Littera: (som beskriver känd 

funktion, ex YVB1)

Våning:

Area: (netto m2)

Längd: (m)

Littera: (som beskriver känd 

funktion, ex YVB1)

Våning:

Area: (netto m2)

Längd: (m)

Status: (PH/SH)

Vägg med skikt enligt 

vägguppbyggnad. 

Yttermåtten längd, 

bredd och höjd 

återspeglas. 

Ändutformning ej 

exakt specificerad.

Vägg med skikt enligt 

vägguppbyggnad. 

Yttermåtten längd, 

bredd och höjd 

återspeglas. 

Ändutformning ej 

exakt specificerad.

Hål, försänkningar och 

förtagningar 

modelleras.

Littera: (som beskriver känd 

funktion och typ ex YVB1)

Våning:

Area: (netto m2)

Längd: (m)

Tjocklek: (mm)

Littera: (som beskriver känd 

funktion och typ ex YVB1)

Våning:

Area: (netto m2)

Längd: (m)

Tjocklek: (mm)

Armeringsmängd: (kg/m2)

Status: (PH/BH)

Brandklass:

Ljudklass:

Littera: (som beskriver känd 

funktion och typ ex YVB1)

Våning:

Area: (netto m2)

Längd: (m)

Tjocklek: (mm)

Armeringsmängd: (kg/m2)

Status: (PH/BH)

Byggtolerans beaktad: (Ja/Nej)

Brandklass:

Ljudklass:

Komponenter överensstämmande

med verklig produkt

Ex. Gipsskiva, regel, hålbilder, 

syllisolering, armeringsjärn

Littera som beskriver 

funktion och typ

Våning

Artickel

Materialegenskaper

Area netto

Längd

Tjocklek

Bredd

Omkrets

Statusparameter:

Preliminär/Relation

Vägg Yttervägg 

bärande - 

trä

- - - - - - - - Vägg med ett skikt 

Yttermåtten längd och 

höjd återspeglas. 

Bredd = 400 mm

Ändutformning ej exakt 

specificerad. 

Littera: (som beskriver känd 

funktion, ex YVB1)

Våning:

Area: (netto m2)

Längd: (m)

Littera: (som beskriver känd 

funktion, ex YVB1)

Våning:

Area: (netto m2)

Längd: (m)

Status: (PH/SH)

Vägg med skikt enligt 

vägguppbyggnad. 

Yttermåtten längd, 

bredd och höjd 

återspeglas. 

Ändutformning ej 

exakt specificerad.

Vägg med skikt enligt 

vägguppbyggnad. 

Yttermåtten längd, 

bredd och höjd 

återspeglas. 

Ändutformning ej 

exakt specificerad.

Hål, försänkningar och 

förtagningar 

modelleras.

Littera: (som beskriver känd 

funktion och typ ex YVB1)

Våning:

Area: (netto m2)

Längd: (m)

Bredd: (mm)

Littera: (som beskriver känd 

funktion och typ ex YVB1)

Våning:

Area: (netto m2)

Längd: (m)

Bredd: (mm)

Armeringsmängd: (kg/m2)

Status: (PH/BH)

Brandklass:

Ljudklass:

Littera: (som beskriver känd 

funktion och typ ex YVB1)

Våning:

Area: (netto m2)

Längd: (m)

Bredd: (mm)

Armeringsmängd: (kg/m2)

Status: (PH/BH)

Byggtolerans beaktad: (Ja/Nej)

Brandklass:

Ljudklass:

Komponenter överensstämmande

med verklig produkt

Ex. Gipsskiva, regel, hålbilder, 

syllisolering, armeringsjärn

Littera som beskriver 

funktion och typ

Våning

Artickel

Materialegenskaper

Area netto

Längd

Tjocklek

Bredd

Omkrets

Statusparameter:

Preliminär/Relation

Vägg Yttervägg 

icke 

bärande

- - - - - - - - Vägg med ett skikt 

Yttermåtten längd och 

höjd återspeglas. 

Bredd = 400 mm

Ändutformning ej exakt 

specificerad. 

Littera: (som beskriver känd 

funktion, ex YV1)

Våning:

Area: (netto m2)

Längd: (m)

Littera: (som beskriver känd 

funktion, ex YV1)

Våning:

Area: (netto m2)

Längd: (m)

Status: (PH/SH)

- - - - - - -

Vägg Yttervägg 

icke 

bärande - 

träpanel

- - - - - - - - Vägg med ett skikt 

Yttermåtten längd och 

höjd återspeglas. 

Bredd = 400 mm

Ändutformning ej exakt 

specificerad. 

Littera: (som beskriver känd 

funktion, ex YV1)

Våning:

Area: (netto m2)

Längd: (m)

Littera: (som beskriver känd 

funktion, ex YV1)

Våning:

Area: (netto m2)

Längd: (m)

Status: (PH/SH)

Vägg med skikt enligt 

vägguppbyggnad. 

Yttermåtten längd, 

bredd och höjd 

återspeglas. 

Ändutformning ej 

exakt specificerad.

Vägg med skikt enligt 

vägguppbyggnad. 

Yttermåtten längd, 

bredd och höjd 

återspeglas. 

Ändutformning ej 

exakt specificerad.

Hål, försänkningar och 

förtagningar 

modelleras.

Littera: (som beskriver känd 

funktion och typ ex YV1)

Våning:

Area: (netto m2)

Längd: (m)

Bredd: (mm)

Littera: (som beskriver känd 

funktion och typ ex YV1)

Våning:

Area: (netto m2)

Längd: (m)

Bredd: (mm)

Status: (PH/BH)

Brandklass:

Ljudklass:

Littera: (som beskriver känd 

funktion och typ ex YV1)

Våning:

Area: (netto m2)

Längd: (m)

Bredd: (mm)

Status: (PH/BH)

Byggtolerans beaktad: (Ja/Nej)

Brandklass:

Ljudklass:

Komponenter överensstämmande

med verklig produkt

Ex. Gipsskiva, regel, hålbilder, 

syllisolering, armeringsjärn

Littera som beskriver 

funktion och typ

Våning

Artickel

Materialegenskaper

Area netto

Längd

Tjocklek

Bredd

Omkrets

Statusparameter:

Preliminär/Relation

Vägg Yttervägg 

icke 

bärande - 

puts

- - - - - - - - Vägg med ett skikt 

Yttermåtten längd och 

höjd återspeglas. 

Bredd = 400 mm

Ändutformning ej exakt 

specificerad. 

Littera: (som beskriver känd 

funktion, ex YV1)

Våning:

Area: (netto m2)

Längd: (m)

Littera: (som beskriver känd 

funktion, ex YV1)

Våning:

Area: (netto m2)

Längd: (m)

Status: (PH/SH)

Vägg med skikt enligt 

vägguppbyggnad. 

Yttermåtten längd, 

bredd och höjd 

återspeglas. 

Ändutformning ej 

exakt specificerad.

Vägg med skikt enligt 

vägguppbyggnad. 

Yttermåtten längd, 

bredd och höjd 

återspeglas. 

Ändutformning ej 

exakt specificerad.

Hål, försänkningar och 

förtagningar 

modelleras.

Littera: (som beskriver känd 

funktion och typ ex YV1)

Våning:

Area: (netto m2)

Längd: (m)

Bredd: (mm)

Littera: (som beskriver känd 

funktion och typ ex YV1)

Våning:

Area: (netto m2)

Längd: (m)

Bredd: (mm)

Status: (PH/BH)

Brandklass:

Ljudklass:

Littera: (som beskriver känd 

funktion och typ ex YV1)

Våning:

Area: (netto m2)

Längd: (m)

Bredd: (mm)

Status: (PH/BH)

Byggtolerans beaktad: (Ja/Nej)

Brandklass:

Ljudklass:

Komponenter överensstämmande

med verklig produkt

Ex. Gipsskiva, regel, hålbilder, 

syllisolering, armeringsjärn

Littera som beskriver 

funktion och typ

Våning

Artickel

Materialegenskaper

Area netto

Längd

Tjocklek

Bredd

Omkrets

Statusparameter:

Preliminär/Relation



Vägg Yttervägg 

icke 

bärande - 

tegel

- - - - - - - - Vägg med ett skikt 

Yttermåtten längd och 

höjd återspeglas. 

Bredd = 400 mm

Ändutformning ej exakt 

specificerad. 

Littera: (som beskriver känd 

funktion, ex YV1)

Våning:

Area: (netto m2)

Längd: (m)

Littera: (som beskriver känd 

funktion, ex YV1)

Våning:

Area: (netto m2)

Längd: (m)

Status: (PH/SH)

Vägg med skikt enligt 

vägguppbyggnad. 

Yttermåtten längd, 

bredd och höjd 

återspeglas. 

Ändutformning ej 

exakt specificerad.

Vägg med skikt enligt 

vägguppbyggnad. 

Yttermåtten längd, 

bredd och höjd 

återspeglas. 

Ändutformning ej 

exakt specificerad.

Hål, försänkningar och 

förtagningar 

modelleras.

Littera: (som beskriver känd 

funktion och typ ex YV1)

Våning:

Area: (netto m2)

Längd: (m)

Bredd: (mm)

Littera: (som beskriver känd 

funktion och typ ex YV1)

Våning:

Area: (netto m2)

Längd: (m)

Bredd: (mm)

Status: (PH/BH)

Brandklass:

Ljudklass:

Littera: (som beskriver känd 

funktion och typ ex YV1)

Våning:

Area: (netto m2)

Längd: (m)

Bredd: (mm)

Status: (PH/BH)

Byggtolerans beaktad: (Ja/Nej)

Brandklass:

Ljudklass:

Komponenter överensstämmande

med verklig produkt

Ex. Gipsskiva, regel, hålbilder, 

syllisolering, armeringsjärn

Littera som beskriver 

funktion och typ

Våning

Artickel

Materialegenskaper

Area netto

Längd

Tjocklek

Bredd

Omkrets

Statusparameter:

Preliminär/Relation

Vägg Yttervägg 

icke 

bärande - 

plåt

- - - - - - - - Vägg med ett skikt 

Yttermåtten längd och 

höjd återspeglas. 

Bredd = 400 mm

Ändutformning ej exakt 

specificerad. 

Littera: (som beskriver känd 

funktion, ex YV1)

Våning:

Area: (netto m2)

Längd: (m)

Littera: (som beskriver känd 

funktion, ex YV1)

Våning:

Area: (netto m2)

Längd: (m)

Status: (PH/SH)

Vägg med skikt enligt 

vägguppbyggnad. 

Yttermåtten längd, 

bredd och höjd 

återspeglas. 

Ändutformning ej 

exakt specificerad.

Vägg med skikt enligt 

vägguppbyggnad. 

Yttermåtten längd, 

bredd och höjd 

återspeglas. 

Ändutformning ej 

exakt specificerad.

Hål, försänkningar och 

förtagningar 

modelleras.

Littera: (som beskriver känd 

funktion och typ ex YV1)

Våning:

Area: (netto m2)

Längd: (m)

Bredd: (mm)

Littera: (som beskriver känd 

funktion och typ ex YV1)

Våning:

Area: (netto m2)

Längd: (m)

Bredd: (mm)

Status: (PH/BH)

Brandklass:

Ljudklass:

Littera: (som beskriver känd 

funktion och typ ex YV1)

Våning:

Area: (netto m2)

Längd: (m)

Bredd: (mm)

Status: (PH/BH)

Byggtolerans beaktad: (Ja/Nej)

Brandklass:

Ljudklass:

Komponenter överensstämmande

med verklig produkt

Ex. Gipsskiva, regel, hålbilder, 

syllisolering, armeringsjärn

Littera som beskriver 

funktion och typ

Våning

Artickel

Materialegenskaper

Area netto

Längd

Tjocklek

Bredd

Omkrets

Statusparameter:

Preliminär/Relation

Vägg Yttervägg 

icke 

bärande - 

skivor

- - - - - - - - Vägg med ett skikt 

Yttermåtten längd och 

höjd återspeglas. 

Bredd = 400 mm

Ändutformning ej exakt 

specificerad. 

Littera: (som beskriver känd 

funktion, ex YV1)

Våning:

Area: (netto m2)

Längd: (m)

Littera: (som beskriver känd 

funktion, ex YV1)

Våning:

Area: (netto m2)

Längd: (m)

Status: (PH/SH)

Vägg med skikt enligt 

vägguppbyggnad. 

Yttermåtten längd, 

bredd och höjd 

återspeglas. 

Ändutformning ej 

exakt specificerad.

Vägg med skikt enligt 

vägguppbyggnad. 

Yttermåtten längd, 

bredd och höjd 

återspeglas. 

Ändutformning ej 

exakt specificerad.

Hål, försänkningar och 

förtagningar 

modelleras.

Littera: (som beskriver känd 

funktion och typ ex YV1)

Våning:

Area: (netto m2)

Längd: (m)

Bredd: (mm)

Littera: (som beskriver känd 

funktion och typ ex YV1)

Våning:

Area: (netto m2)

Längd: (m)

Bredd: (mm)

Status: (PH/BH)

Brandklass:

Ljudklass:

Littera: (som beskriver känd 

funktion och typ ex YV1)

Våning:

Area: (netto m2)

Längd: (m)

Bredd: (mm)

Status: (PH/BH)

Byggtolerans beaktad: (Ja/Nej)

Brandklass:

Ljudklass:

Komponenter överensstämmande

med verklig produkt

Ex. Gipsskiva, regel, hålbilder, 

syllisolering, armeringsjärn

Littera som beskriver 

funktion och typ

Våning

Artickel

Materialegenskaper

Area netto

Längd

Tjocklek

Bredd

Omkrets

Statusparameter:

Preliminär/Relation

Grund Pålplint - - - - - - Generiskt grundobjekt Våning: Generiskt grundobjekt

Yttermåttet längd 

återspeglas.

Littera: (som beskriver 

funktion ex PP1)

Våning:

Längd: (m)

Littera: (som beskriver 

funktion ex PP1)

Våning:

Längd: (m)

Armeringsmängd: (kg/m3)

Status: (PH/SH)

Generiskt grundobjekt

Yttermåtten längd, 

bredd och höjd 

återspeglas.

Generiskt grundobjekt

Yttermåtten längd, 

bredd och höjd 

återspeglas.

Littera: (som beskriver funktion 

och typ ex PP1)

Våning:

Längd: (m)

Bredd: (mm)

Höjd: (mm)

Littera: (som beskriver funktion 

och typ ex PP1)

Våning:

Längd: (m)

Bredd: (mm)

Höjd: (mm)

Armeringsmängd: (kg/m3)

Status: (PH/BH)

Littera: (som beskriver funktion 

och typ ex PP1)

Våning:

Längd: (m)

Bredd: (mm)

Höjd: (mm)

Armeringsmängd: (kg/m3)

Status: (PH/BH)

Byggtolerans beaktad:  (Ja/Nej)

Komponenter överensstämmande

med verklig produkt

Ex. armering, ingjutningsgods, beting 

etc

Littera som beskriver 

funktion och typ

Ex Regel1, Gipsskiva1 etc

Våning

Artickel

Materialegenskaper

Area netto

Längd

Tjocklek

Bredd

Omkrets

Statusparameter:

Preliminär/Relation

Grund Pålfundame

nt

- - - - - - Generiskt grundobjekt Våning: Generiskt grundobjekt Littera: (som beskriver 

funktion ex PF1)

Våning:

Volym: (m3)

Littera: (som beskriver 

funktion ex PF1)

Våning:

Volym: (m3)

Armeringsmängd: (kg/m3)

Status: (PH/SH)

Generiskt grundobjekt

Yttermåtten längd, 

bredd och höjd 

återspeglas.

Generiskt grundobjekt

Yttermåtten längd, 

bredd och höjd 

återspeglas.

Hål, försänkningar och 

förtagningar 

modelleras.

Littera: (som beskriver funktion 

och typ ex PF1)

Våning:

Längd: (m)

Bredd: (m)

Tjocklek: (mm)

Area: (m2)

Volym: (m3)

Littera: (som beskriver funktion 

och typ ex PF1)

Våning:

Längd: (m)

Bredd: (m)

Tjocklek: (mm)

Area: (m2)

Volym: (m3)

Armeringsmängd: (kg/m3)

Status: (PH/BH)

Littera: (som beskriver funktion 

och typ ex PF1)

Våning:

Längd: (m)

Bredd: (m)

Tjocklek: (mm)

Area: (m2)

Volym: (m3)

Armeringsmängd: (kg/m3)

Status: (PH/BH)

Byggtolerans beaktad:  (Ja/Nej)

Komponenter överensstämmande

med verklig produkt

Ex. armering, ingjutningsgods, beting 

etc

Littera som beskriver 

funktion och typ

Ex Regel1, Gipsskiva1 etc

Våning

Artickel

Materialegenskaper

Area netto

Längd

Tjocklek

Bredd

Omkrets

Statusparameter:

Preliminär/Relation

Grund Pelarholk - - - - - - Generiskt grundobjekt Våning: Generiskt grundobjekt Littera: (som beskriver 

funktion ex PH1)

Våning:

Volym: (m3)

Littera: (som beskriver 

funktion ex PH1)

Våning:

Volym: (m3)

Armeringsmängd: (kg/m3)

Status: (PH/SH)

Generiskt grundobjekt Generiskt grundobjekt

Hål, försänkningar och 

förtagningar 

modelleras.

Littera: (som beskriver funktion 

och typ ex PH1)

Våning:

Area: (m2)

Volym: (m3)

Bredd: (m)

Längd: (m)

Höjd: (m)

Littera: (som beskriver funktion 

och typ ex PH1)

Våning:

Area: (m2)

Volym: (m3)

Bredd: (m)

Längd: (m)

Höjd: (m)

Armeringsmängd: (kg/m3)

Status: (PH/BH)

Littera: (som beskriver funktion 

och typ ex PH1)

Våning:

Area: (m2)

Volym: (m3)

Bredd: (m)

Längd: (m)

Höjd: (m)

Armeringsmängd: (kg/m3)

Status: (PH/BH)

Byggtolerans beaktad:  (Ja/Nej)

Komponenter överensstämmande

med verklig produkt

Ex. armering, ingjutningsgods, beting 

etc

Littera som beskriver 

funktion och typ

Ex Regel1, Gipsskiva1 etc

Våning

Artickel

Materialegenskaper

Area netto

Längd

Tjocklek

Bredd

Omkrets

Statusparameter:

Preliminär/Relation

Grund Grundplatta - - - - - - Bjälklag med ett skikt

Tjocklek = 250 mm

Våning:

Area: (netto m2)

Bjälklag med ett skikt 

Planmåtten återspeglas.

Tjocklek = 250 mm 

Kantutformning ej exakt 

specificerad. 

Littera: (som beskriver känd 

funktion, ex BJK1)

Våning:

Area: (netto m2)

Tjocklek: (mm)

Omkrets: (m)

Littera: (som beskriver känd 

funktion, ex BJK1)

Våning:

Area: (netto m2)

Tjocklek: (mm)

Omkrets: (m)

Armeringsmängd: (kg/m3)

Status: (PH/SH)

Bjälklag med skikt 

enligt 

bjälklagsuppbyggnad 

Planmått och tjocklek 

återspeglas. 

Ändutformning ej 

exakt specificerad. 

Försänkningar och 

hålbilder.

Bjälklag med skikt 

enligt 

bjälklagsuppbyggnad 

Planmått och tjocklek 

återspeglas. 

Ändutformning ej 

exakt specificerad. 

Hål, försänkningar och 

förtagningar 

modelleras.

Littera: (som beskriver funktion 

och typ, ex BJK1)

Våning:

Area: (netto m2)

Tjocklek: (mm)

Omkrets: (m)

Littera: (som beskriver funktion 

och typ, ex BJK1)

Våning:

Area: (netto m2)

Tjocklek: (mm)

Omkrets: (m)

Kvalitet:

Armeringsmängd: (kg/m2)

Status: (PH/BH)

Brandklass:

Ljudklass:

Littera: (som beskriver funktion 

och typ, ex BJK1)

Våning:

Area: (netto m2)

Tjocklek: (mm)

Omkrets: (m)

Kvalitet:

Armeringsmängd: (kg/m2)

Status: (PH/BH)

Byggtolerans beaktad: (Ja/Nej)

Brandklass:

Ljudklass:

Komponenter överensstämmande

med verklig produkt

Ex. armering, ingjutningsgods, beting 

etc

Littera som beskriver 

funktion och typ

Ex Regel1, Gipsskiva1 etc

Våning

Artickel

Materialegenskaper

Area netto

Längd

Tjocklek

Bredd

Omkrets

Statusparameter:

Preliminär/Relation

Grund Grundsula - - - - - - Generiskt grundobjekt Våning: Generiskt grundobjekt Littera: (som beskriver 

funktion ex GS1)

Våning:

Area: (m2)

Volym: (m3)

Längd: (m)

Bredd: (m)

Höjd: (m)

Littera: (som beskriver 

funktion ex GS1)

Våning:

Area: (m2)

Volym: (m3)

Längd: (m)

Bredd: (m)

Höjd: (m)

Armeringsmängd: (kg/m3)

Status: (PH/SH)

Generiskt grundobjekt

Yttermåtten längd, 

bredd och höjd 

återspeglas.

Generiskt grundobjekt

Yttermåtten längd, 

bredd och höjd 

återspeglas.

Hål, försänkningar och 

förtagningar 

modelleras.

Littera: (som beskriver funktion 

och typ ex GS1)

Våning:

Area: (m2)

Volym: (m3)

Längd: (m)

Bredd: (m)

Höjd: (m)

Littera: (som beskriver funktion 

och typ ex GS1)

Våning:

Area: (m2)

Volym: (m3)

Längd: (m)

Bredd: (m)

Höjd: (m)

Armeringsmängd: (kg/m3)

Status: (PH/BH)

Littera: (som beskriver funktion 

och typ ex GS1)

Våning:

Area: (m2)

Volym: (m3)

Längd: (m)

Bredd: (m)

Höjd: (m)

Armeringsmängd: (kg/m3)

Status: (PH/BH)

Byggtolerans beaktad:  (Ja/Nej)

Komponenter överensstämmande

med verklig produkt

Ex. armering, ingjutningsgods, beting 

etc

Littera som beskriver 

funktion och typ

Ex Regel1, Gipsskiva1 etc

Våning

Artickel

Materialegenskaper

Area netto

Längd

Tjocklek

Bredd

Omkrets

Statusparameter:

Preliminär/Relation

Grund Grundbalk - - - - - - Generiskt grundobjekt Våning: Generiskt grundobjekt Littera: (som beskriver 

funktion ex GB1)

Våning:

Volym: (m3)

Längd: (m)

Littera: (som beskriver 

funktion ex GB1)

Våning:

Volym: (m3)

Längd: (m)

Armeringsmängd: (kg/m3)

Status: (PH/SH)

Generiskt grundobjekt Generiskt grundobjekt

Hål, försänkningar och 

förtagningar 

modelleras.

Littera: (som beskriver funktion ex 

GB1)

Våning:

Area: (m2)

Volym: (m3)

Längd: (m)

Tvärsnittsmått:

Littera: (som beskriver funktion ex 

GB1)

Våning:

Area: (m2)

Volym: (m3)

Längd: (m)

Tvärsnittsmått:

Armeringsmängd: (kg/m3)

Status: (PH/BH)

Littera: (som beskriver funktion ex 

GB1)

Våning:

Area: (m2)

Volym: (m3)

Längd: (m)

Tvärsnittsmått:

Armeringsmängd: (kg/m3)

Status: (PH/BH)

Byggtolerans beaktad:  (Ja/Nej)

Komponenter överensstämmande

med verklig produkt

Ex. armering, ingjutningsgods, beting 

etc

Littera som beskriver 

funktion och typ

Ex Regel1, Gipsskiva1 etc

Våning

Artickel

Materialegenskaper

Area netto

Längd

Tjocklek

Bredd

Omkrets

Statusparameter:

Preliminär/Relation

Grund Kantbalk - - - - - - Generiskt grundobjekt Våning: Generiskt grundobjekt Littera: (som beskriver 

funktion ex KB1)

Våning:

Volym: (m3)

Längd: (m)

Littera: (som beskriver 

funktion ex KB1)

Våning:

Volym: (m3)

Längd: (m)

Armeringsmängd: (kg/m3)

Status: (PH/SH)

Generiskt grundobjekt Generiskt grundobjekt

Hål, försänkningar och 

förtagningar 

modelleras.

Littera: (som beskriver funktion ex 

KB1)

Våning:

Area: (m2)

Volym: (m3)

Längd: (m)

Tvärsnittsmått:

Littera: (som beskriver funktion ex 

KB1)

Våning:

Area: (m2)

Volym: (m3)

Längd: (m)

Tvärsnittsmått:

Armeringsmängd: (kg/m3)

Status: (PH/BH)

Littera: (som beskriver funktion ex 

KB1)

Våning:

Area: (m2)

Volym: (m3)

Längd: (m)

Tvärsnittsmått:

Armeringsmängd: (kg/m3)

Status: (PH/BH)

Byggtolerans beaktad:  (Ja/Nej)

Komponenter överensstämmande

med verklig produkt

Ex. armering, ingjutningsgods, beting 

etc

Littera som beskriver 

funktion och typ

Ex Regel1, Gipsskiva1 etc

Våning

Artickel

Materialegenskaper

Area netto

Längd

Tjocklek

Bredd

Omkrets

Statusparameter:

Preliminär/Relation

Grund Grundmur - - - - - - Vägg med ett skikt

Bredd: 200 mm

Våning:

Area: (netto m2)

Längd: (m)

Vägg med ett skikt 

Yttermåtten längd och 

höjd återspeglas.

Bredd = 200 mm

Ändutformning ej  exakt 

specificerad.

Littera: (som beskriver känd 

funktion, ex GM1)

Våning:

Area: (netto m2)

Längd: (m)

Littera: (som beskriver känd 

funktion, ex GM1)

Våning:

Area: (netto m2)

Längd: (m)

Status: (PH/SH)

Armeringsmäng: (kg/m3)

Vägg med skikt enligt 

grundmursbyggnad. 

Yttermåtten längd, 

bredd och höjd 

återspeglas. 

Ändutformning ej 

exakt specificerad.

Vägg med skikt enligt 

grundmursbyggnad. 

Yttermåtten längd, 

bredd och höjd 

återspeglas. 

Ändutformning ej 

exakt specificerad.

Hål, försänkningar och 

förtagningar 

modelleras.

Littera: (som beskriver känd 

funktion och typ ex GM1)

Våning:

Area: (netto m2)

Längd: (m)

Bredd: (mm)

Littera: (som beskriver känd 

funktion och typ ex GM1)

Våning:

Area: (netto m2)

Längd: (m)

Bredd: (mm)

Armeringsmängd: (kg/m3)

Status: (PH/BH)

Littera: (som beskriver känd 

funktion och typ ex GM1)

Våning:

Area: (netto m2)

Längd: (m)

Bredd: (mm)

Armeringsmängd: (kg/m3)

Status: (PH/BH)

Byggtolerans beaktad: (Ja/Nej)

Komponenter överensstämmande

med verklig produkt

Ex. armering, ingjutningsgods, beting 

etc

Littera som beskriver 

funktion och typ

Ex Regel1, Gipsskiva1 etc

Våning

Artickel

Materialegenskaper

Area netto

Längd

Tjocklek

Bredd

Omkrets

Statusparameter:

Preliminär/Relation

Grund Påldäck - - - - - - Bjälklag med ett skikt

Tjocklek = 250 mm

Våning:

Area: (netto m2)

Bjälklag med ett skikt 

Planmåtten återspeglas.

Tjocklek = 250 mm 

Kantutformning ej exakt 

specificerad. 

Littera: (som beskriver känd 

funktion, ex PD1)

Våning:

Area: (netto m2)

Tjocklek: (mm)

Omkrets: (m)

Littera: (som beskriver känd 

funktion, ex PD1)

Våning:

Area: (netto m2)

Tjocklek: (mm)

Omkrets: (m)

Armeringsmängd: (kg/m3)

Status: (PH/SH)

Bjälklag med skikt 

enligt 

bjälklagsuppbyggnad 

Planmått och tjocklek 

återspeglas. 

Ändutformning ej 

exakt specificerad. 

Försänkningar och 

hålbilder.

Bjälklag med skikt 

enligt 

bjälklagsuppbyggnad 

Planmått och tjocklek 

återspeglas. 

Ändutformning ej 

exakt specificerad. 

Hål, försänkningar och 

förtagningar 

modelleras.

Littera: (som beskriver funktion 

och typ, ex PD1)

Våning:

Area: (netto m2)

Tjocklek: (mm)

Omkrets: (m)

Littera: (som beskriver funktion 

och typ, ex BJK1)

Våning:

Area: (netto m2)

Tjocklek: (mm)

Omkrets: (m)

Kvalitet:

Armeringsmängd: (kg/m3)

Status: (PH/BH)

Littera: (som beskriver funktion 

och typ, ex BJK1)

Våning:

Area: (netto m2)

Tjocklek: (mm)

Omkrets: (m)

Kvalitet:

Armeringsmängd: (kg/m3)

Status: (PH/BH)

Byggtolerans beaktad: (Ja/Nej)

Komponenter överensstämmande

med verklig produkt

Ex. armering, ingjutningsgods, beting 

etc

Littera som beskriver 

funktion och typ

Ex Regel1, Gipsskiva1 etc

Våning

Artickel

Materialegenskaper

Area netto

Längd

Tjocklek

Bredd

Omkrets

Statusparameter:

Preliminär/Relation

Grund Fundament - - - - - - Generiskt grundobjekt

Tjocklek = 300 mm

Våning:

Volym: (m3)

Generiskt grundobjekt

Planmåtten återspeglas.

Tjocklek = 300 mm

Littera: (som beskriver känd 

funktion, ex FU1)

Våning:

Area: (netto m2)

Längd: (m)

Bredd: (mm)

Littera: (som beskriver känd 

funktion, ex FU1)

Våning:

Area: (netto m2)

Längd: (m)

Bredd: (mm)

Armeringsmängd: (kg/m3)

Status: (PH/SH)

Generiskt grundobjekt

Planmått och tjocklek 

återspeglas. 

Generiskt grundobjekt

Planmått och tjocklek 

återspeglas. 

Hål, försänkningar och 

förtagningar 

modelleras.

Littera: (som beskriver funktion 

och typ ex FU1)

Våning:

Area: (netto m2)

Längd: (m)

Bredd: (mm)

Tjocklek: (mm)

Littera: (som beskriver funktion 

och typ ex FU1)

Våning:

Area: (netto m2)

Längd: (m)

Bredd: (mm)

Tjocklek: (mm)

Kvalitet:

Armeringsmängd: (kg/m3)

Status: (PH/BH)

Littera: (som beskriver funktion 

och typ ex FU1)

Våning:

Area: (netto m2)

Längd: (m)

Bredd: (mm)

Tjocklek: (mm)

Kvalitet:

Armeringsmängd: (kg/m3)

Status: (PH/BH)

Byggtolerans beaktad: (Ja/Nej)

Komponenter överensstämmande

med verklig produkt

Ex. armering, ingjutningsgods, beting 

etc

Littera som beskriver 

funktion och typ

Ex Regel1, Gipsskiva1 etc

Våning

Artickel

Materialegenskaper

Area netto

Längd

Tjocklek

Bredd

Omkrets

Statusparameter:

Preliminär/Relation

Grund Hissgrop

Grund Golvränna

Pelare Pelare - - - - - - Generiskt pelare Våning:

Längd: (m)

- - - - - - - - - -

Pelare Pelare - 

betong

- - - - - - - - Generisk pelare

Yttermåtten längd och 

profilmått återspeglas. 

Ändutformning ej exakt 

specificerad. 

Littera: (som beskriver 

funktion ex BP1)

Våning:

Profil:

Längd: (m)

Littera: (som beskriver 

funktion ex BP1)

Våning:

Profil:

Längd: (m)

Status: (PH/SH)

Generisk pelare

Yttermåtten 

profillängd och 

profilmått återspeglas. 

Ändutformning ej 

exakt specificerad. 

Generisk pelare

Yttermåtten 

profillängd och 

profilmått återspeglas. 

Ändutformning ej 

exakt specificerad. 

Hål, försänkningar och 

förtagningar 

modelleras.

Littera: (som beskriver funktion 

och typ ex BP1)

Våning:

Profil:

Profillängd: (m)

Littera: (som beskriver funktion 

och typ ex BP1)

Våning:

Profil:

Profillängd: (m)

Kvalitet:

Armeringsmängd: (kg/m3)

Statusparameter: (PH/BH)

Brandklass:

Littera: (som beskriver funktion 

och typ ex BP1)

Våning:

Profil:

Profillängd: (m)

Kvalitet:

Armeringsmängd: (kg/m3)

Statusparameter: (PH/BH)

Byggtolerans beaktad:  (Ja/Nej)

Brandklass:

Komponenter överensstämmande

med verklig produkt

Ex. armering, ingjutningsgods, beting 

etc

Littera som beskriver 

funktion och typ

Ex Regel1, Gipsskiva1 etc

Våning

Artickel

Materialegenskaper

Area netto

Längd

Tjocklek

Bredd

Omkrets

Statusparameter:

Preliminär/Relation
Pelare Pelare - 

betongelem

ent

- - - - - - - - Generisk pelare

Yttermåtten längd och 

profilmått återspeglas. 

Ändutformning ej exakt 

specificerad. 

Littera: (som beskriver 

funktion ex BP1)

Våning:

Profil:

Längd: (m)

Littera: (som beskriver 

funktion ex BP1)

Våning:

Profil:

Längd: (m)

Status: (PH/SH)

Generisk pelare

Yttermåtten 

profillängd och 

profilmått återspeglas. 

Ändutformning ej 

exakt specificerad. 

Generisk pelare

Yttermåtten 

profillängd och 

profilmått återspeglas. 

Ändutformning ej 

exakt specificerad. 

Hål, försänkningar och 

förtagningar 

modelleras.

Littera: (som beskriver funktion 

och typ ex BP1)

Våning:

Profil:

Profillängd: (m)

Littera: (som beskriver funktion 

och typ ex BP1)

Våning:

Profil:

Profillängd: (m)

Statusparameter: (PH/BH)

Brandklass:

Littera: (som beskriver funktion 

och typ ex BP1)

Våning:

Profil:

Profillängd: (m)

Statusparameter: (PH/BH)

Byggtolerans beaktad:  (Ja/Nej)

Brandklass:

Komponenter överensstämmande

med verklig produkt

Ex. armering, ingjutningsgods, beting 

etc

Littera som beskriver 

funktion och typ

Ex Regel1, Gipsskiva1 etc

Våning

Artickel

Materialegenskaper

Area netto

Längd

Tjocklek

Bredd

Omkrets

Statusparameter:

Preliminär/Relation
Pelare Pelare - stål - - - - - - - - Generisk pelare

Yttermåtten längd och 

profilmått återspeglas. 

Ändutformning ej exakt 

specificerad. 

Littera: (som beskriver 

funktion ex SP1)

Våning:

Profil:

Längd: (m)

Littera: (som beskriver 

funktion ex SP1)

Våning:

Profil:

Längd: (m)

Status: (PH/SH)

Generisk pelare

Yttermåtten 

profillängd och 

profilmått återspeglas. 

Ändutformning ej 

exakt specificerad. 

Generisk pelare

Yttermåtten 

profillängd och 

profilmått återspeglas. 

Ändutformning ej 

exakt specificerad. 

Hål, försänkningar och 

förtagningar 

modelleras.

Littera: (som beskriver funktion 

och typ ex SP1)

Våning:

Profil:

Profillängd: (m)

Littera: (som beskriver funktion 

och typ ex SP1)

Våning:

Profil:

Profillängd: (m)

Kvalitet:

Statusparameter: (PH/BH)

Brandklass:

Littera: (som beskriver funktion 

och typ ex SP1)

Våning:

Profil:

Profillängd: (m)

Kvalitet:

Statusparameter: (PH/BH)

Byggtolerans beaktad:  (Ja/Nej)

Brandklass:

Komponenter överensstämmande

med verklig produkt

Ex. armering, ingjutningsgods, beting 

etc

Littera som beskriver 

funktion och typ

Ex Regel1, Gipsskiva1 etc

Våning

Artickel

Materialegenskaper

Area netto

Längd

Tjocklek

Bredd

Omkrets

Statusparameter:

Preliminär/Relation
Pelare Pelare - 

limträ

- - - - - - - - Generisk pelare

Yttermåtten längd och 

profilmått återspeglas. 

Ändutformning ej exakt 

specificerad. 

Littera: (som beskriver 

funktion ex LP1)

Våning:

Profil:

Längd: (m)

Littera: (som beskriver 

funktion ex LP1)

Våning:

Profil:

Längd: (m)

Status: (PH/SH)

Generisk pelare

Yttermåtten 

profillängd och 

profilmått återspeglas. 

Ändutformning ej 

exakt specificerad. 

Generisk pelare

Yttermåtten 

profillängd och 

profilmått återspeglas. 

Ändutformning ej 

exakt specificerad. 

Hål, försänkningar och 

förtagningar 

modelleras.

Littera: (som beskriver funktion 

och typ ex LP1)

Våning:

Profil:

Profillängd: (m)

Littera: (som beskriver funktion 

och typ ex LP1)

Våning:

Profil:

Profillängd: (m)

Kvalitet:

Statusparameter: (PH/BH)

Brandklass:

Littera: (som beskriver funktion 

och typ ex LP1)

Våning:

Profil:

Profillängd: (m)

Kvalitet:

Statusparameter: (PH/BH)

Byggtolerans beaktad:  (Ja/Nej)

Brandklass:

Komponenter överensstämmande

med verklig produkt

Ex. armering, ingjutningsgods, beting 

etc

Littera som beskriver 

funktion och typ

Ex Regel1, Gipsskiva1 etc

Våning

Artickel

Materialegenskaper

Area netto

Längd

Tjocklek

Bredd

Omkrets

Statusparameter:

Preliminär/Relation
Balk Balk - - - - - - Generiskt balk

Dimension skall vara 

rimlig

Våning:

Längd: (m)

Generisk balk

Dimension skall vara 

rimlig

Littera: (som beskriver känd 

funktion, ex B1)

Våning:

Längd: (m)

Littera: (som beskriver känd 

funktion, ex B1)

Våning:

Längd: (m)

Status: (PH/SH)

- - - - - -



Balk Balk - 

betong

- - - - - - Generiskt balk

Dimension skall vara 

rimlig

Våning:

Längd: (m)

Generisk balk

Dimension skall vara 

rimlig

Littera: (som beskriver känd 

funktion, ex BB1)

Våning:

Längd: (m)

Littera: (som beskriver känd 

funktion, ex BB1)

Våning:

Längd: (m)

Status: (PH/SH)

Armeringsmäng: (kg/m3)

Generisk balk

Yttermåtten i form av 

tvärsnitt samt längd 

återspeglas. 

Ändutformning ej 

exakt specificerad. 

Generisk balk

Yttermåtten i form av 

tvärsnitt samt längd 

återspeglas. 

Ändutformning ej 

exakt specificerad. 

Hål, försänkningar och 

förtagningar 

modelleras.

Littera: (som beskriver funktion 

och typ ex BB1)

Våning: 

Area: (netto m2)

Längd: (m)

Tvärsnittsmått: (mm)

Littera: (som beskriver funktion 

och typ ex BB1)

Våning: 

Area: (netto m2)

Längd: (m)

Tvärsnittsmått: (mm)

Kvalitet:

Armeringsmängd: (kg/m3)

Statusparameter: (PH/BH)

Brandklass:

Littera: (som beskriver funktion 

och typ ex BB1)

Våning: 

Area: (netto m2)

Längd: (m)

Tvärsnittsmått: (mm)

Kvalitet:

Armeringsmängd: (kg/m3)

Statusparameter: (PH/BH)

Byggtolerans beaktad: (Ja/Nej)

Brandklass:

Komponenter överensstämmande

med verklig produkt

Ex. armering, ingjutningsgods, beting 

etc

Littera som beskriver 

funktion och typ

Våning

Artickel

Materialegenskaper

Area netto

Längd

Tjocklek

Bredd

Omkrets

Statusparameter:

Preliminär/Relation

Balk Balk - 

betongelem

ent

- - - - - - Generiskt balk

Dimension skall vara 

rimlig

Våning:

Längd: (m)

Generisk balk

Dimension skall vara 

rimlig

Littera: (som beskriver känd 

funktion, ex BB1)

Våning:

Längd: (m)

Littera: (som beskriver känd 

funktion, ex BB1)

Våning:

Längd: (m)

Status: (PH/SH)

Generisk balk

Yttermåtten i form av 

tvärsnitt samt längd 

återspeglas. 

Ändutformning ej 

exakt specificerad. 

Generisk balk

Yttermåtten i form av 

tvärsnitt samt längd 

återspeglas. 

Ändutformning ej 

exakt specificerad. 

Hål, försänkningar och 

förtagningar 

modelleras.

Littera: (som beskriver funktion 

och typ ex BB1)

Våning: 

Area: (netto m2)

Längd: (m)

Tvärsnittsmått: (mm)

Littera: (som beskriver funktion 

och typ ex BB1)

Våning: 

Area: (netto m2)

Längd: (m)

Tvärsnittsmått: (mm)

Statusparameter: (PH/BH)

Brandklass:

Littera: (som beskriver funktion 

och typ ex BB1)

Våning: 

Area: (netto m2)

Längd: (m)

Tvärsnittsmått: (mm)

Kvalitet:

Statusparameter: (PH/BH)

Byggtolerans beaktad: (Ja/Nej)

Brandklass:

Komponenter överensstämmande

med verklig produkt

Ex. armering, ingjutningsgods, beting 

etc

Littera som beskriver 

funktion och typ

Våning

Artickel

Materialegenskaper

Area netto

Längd

Tjocklek

Bredd

Omkrets

Statusparameter:

Preliminär/Relation

Balk Balk - stål - - - - - - Generiskt balk

Dimension skall vara 

rimlig

Våning:

Längd: (m)

Generisk balk

Dimension skall vara 

rimlig

Littera: (som beskriver känd 

funktion, ex SB1)

Våning:

Längd: (m)

Littera: (som beskriver känd 

funktion, ex SB1)

Våning:

Längd: (m)

Status: (PH/SH)

Generisk balk

Yttermåtten i form av 

tvärsnitt samt längd 

återspeglas. 

Ändutformning ej 

exakt specificerad. 

Generisk balk

Yttermåtten i form av 

tvärsnitt samt längd 

återspeglas. 

Ändutformning ej 

exakt specificerad. 

Hål, försänkningar och 

förtagningar 

modelleras.

Littera: (som beskriver funktion 

och typ ex BB1)

Våning: 

Area: (netto m2)

Längd: (m)

Tvärsnittsmått: (mm)

Littera: (som beskriver funktion 

och typ ex SB1)

Våning: 

Area: (netto m2)

Längd: (m)

Tvärsnittsmått: (mm)

Kvalitet:

Statusparameter: (PH/BH)

Brandklass:

Littera: (som beskriver funktion 

och typ ex SB1)

Våning: 

Area: (netto m2)

Längd: (m)

Tvärsnittsmått: (mm)

Kvalitet:

Statusparameter: (PH/BH)

Byggtolerans beaktad: (Ja/Nej)

Brandklass:

Komponenter överensstämmande

med verklig produkt

Ex. armering, ingjutningsgods, beting 

etc

Littera som beskriver 

funktion och typ

Våning

Artickel

Materialegenskaper

Area netto

Längd

Tjocklek

Bredd

Omkrets

Statusparameter:

Preliminär/Relation

Balk Balk -

fackverk av 

stål

- - - - - - Generiskt balk

Dimension skall vara 

rimlig

Våning:

Längd: (m)

Generisk balk

Dimension skall vara 

rimlig

Littera: (som beskriver känd 

funktion, ex SB1)

Våning:

Längd: (m)

Littera: (som beskriver känd 

funktion, ex SB1)

Våning:

Längd: (m)

Status: (PH/SH)

Generisk balk

Yttermåtten i form av 

tvärsnitt samt längd 

återspeglas. 

Ändutformning ej 

exakt specificerad. 

Generisk balk

Yttermåtten i form av 

tvärsnitt samt längd 

återspeglas. 

Ändutformning ej 

exakt specificerad. 

Hål, försänkningar och 

förtagningar 

modelleras.

Littera: (som beskriver funktion 

och typ ex BB1)

Våning: 

Area: (netto m2)

Längd: (m)

Tvärsnittsmått: (mm)

Littera: (som beskriver funktion 

och typ ex SB1)

Våning: 

Area: (netto m2)

Längd: (m)

Tvärsnittsmått: (mm)

Kvalitet:

Statusparameter: (PH/BH)

Brandklass:

Littera: (som beskriver funktion 

och typ ex SB1)

Våning: 

Area: (netto m2)

Längd: (m)

Tvärsnittsmått: (mm)

Kvalitet:

Statusparameter: (PH/BH)

Byggtolerans beaktad: (Ja/Nej)

Brandklass:

Komponenter överensstämmande

med verklig produkt

Ex. armering, ingjutningsgods, beting 

etc

Littera som beskriver 

funktion och typ

Våning

Artickel

Materialegenskaper

Area netto

Längd

Tjocklek

Bredd

Omkrets

Statusparameter:

Preliminär/Relation

Balk Balk - limträ - - - - - - Generiskt balk

Dimension skall vara 

rimlig

Våning:

Längd: (m)

Generisk balk

Dimension skall vara 

rimlig

Littera: (som beskriver känd 

funktion, ex LB1)

Våning:

Längd: (m)

Littera: (som beskriver känd 

funktion, ex LB1)

Våning:

Längd: (m)

Status: (PH/SH)

Generisk balk

Yttermåtten i form av 

tvärsnitt samt längd 

återspeglas. 

Ändutformning ej 

exakt specificerad. 

Generisk balk

Yttermåtten i form av 

tvärsnitt samt längd 

återspeglas. 

Ändutformning ej 

exakt specificerad. 

Hål, försänkningar och 

förtagningar 

modelleras.

Littera: (som beskriver funktion 

och typ ex BB1)

Våning: 

Area: (netto m2)

Längd: (m)

Tvärsnittsmått: (mm)

Littera: (som beskriver funktion 

och typ ex LB1)

Våning: 

Area: (netto m2)

Längd: (m)

Tvärsnittsmått: (mm)

Kvalitet:

Statusparameter: (PH/BH)

Brandklass:

Littera: (som beskriver funktion 

och typ ex LB1)

Våning: 

Area: (netto m2)

Längd: (m)

Tvärsnittsmått: (mm)

Kvalitet:

Statusparameter: (PH/BH)

Byggtolerans beaktad: (Ja/Nej)

Brandklass:

Komponenter överensstämmande

med verklig produkt

Ex. armering, ingjutningsgods, beting 

etc

Littera som beskriver 

funktion och typ

Våning

Artickel

Materialegenskaper

Area netto

Längd

Tjocklek

Bredd

Omkrets

Statusparameter:

Preliminär/Relation

Balk Balk - 

fackverk av 

trä

- - - - - - Generiskt balk

Dimension skall vara 

rimlig

Våning:

Längd: (m)

Generisk balk

Dimension skall vara 

rimlig

Littera: (som beskriver känd 

funktion, ex TB1)

Våning:

Längd: (m)

Littera: (som beskriver känd 

funktion, ex TB1)

Våning:

Längd: (m)

Status: (PH/SH)

Generisk balk

Yttermåtten i form av 

tvärsnitt samt längd 

återspeglas. 

Ändutformning ej 

exakt specificerad. 

Generisk balk

Yttermåtten i form av 

tvärsnitt samt längd 

återspeglas. 

Ändutformning ej 

exakt specificerad. 

Hål, försänkningar och 

förtagningar 

modelleras.

Littera: (som beskriver funktion 

och typ ex BB1)

Våning: 

Area: (netto m2)

Längd: (m)

Tvärsnittsmått: (mm)

Littera: (som beskriver funktion 

och typ ex TB1)

Våning: 

Area: (netto m2)

Längd: (m)

Tvärsnittsmått: (mm)

Kvalitet:

Statusparameter: (PH/BH)

Brandklass:

Littera: (som beskriver funktion 

och typ ex TB1)

Våning: 

Area: (netto m2)

Längd: (m)

Tvärsnittsmått: (mm)

Kvalitet:

Statusparameter: (PH/BH)

Byggtolerans beaktad: (Ja/Nej)

Brandklass:

Komponenter överensstämmande

med verklig produkt

Ex. armering, ingjutningsgods, beting 

etc

Littera som beskriver 

funktion och typ

Våning

Artickel

Materialegenskaper

Area netto

Längd

Tjocklek

Bredd

Omkrets

Statusparameter:

Preliminär/Relation

Bjälklag Bjälklag/Bal

kongplattor

- - - - - - Bjälklag med ett skikt

Tjocklek = 250 mm

Våning:

Area: (netto m2)

Bjälklag med ett skikt 

Planmåtten återspeglas.

Tjocklek = 250 mm 

Kantutformning ej exakt 

specificerad. 

Littera: (som beskriver känd 

funktion, ex BJK1)

Våning:

Area: (netto m2)

Tjocklek: (mm)

Omkrets: (m)

Littera: (som beskriver känd 

funktion, ex BJK1)

Våning:

Area: (netto m2)

Tjocklek: (mm)

Omkrets: (m)

Status: (PH/SH)

- - - - - - -

Bjälklag Bjälklag - 

betong

- - - - - - Bjälklag med ett skikt

Tjocklek = 250 mm

Våning:

Area: (netto m2)

Bjälklag med ett skikt 

Planmåtten återspeglas.

Tjocklek = 250 mm 

Kantutformning ej exakt 

specificerad. 

Littera: (som beskriver känd 

funktion, ex BJK1)

Våning:

Area: (netto m2)

Tjocklek: (mm)

Omkrets: (m)

Littera: (som beskriver känd 

funktion, ex BJK1)

Våning:

Area: (netto m2)

Tjocklek: (mm)

Omkrets: (m)

Armeringsmängd: (kg/m3)

Status: (PH/SH)

Bjälklag med ett skikt 

enligt 

bjälklagsuppbyggnad 

Planmått och tjocklek 

återspeglas. 

Ändutformning ej 

exakt specificerad.

Bjälklag med skikt 

enligt 

bjälklagsuppbyggnad 

Planmått och tjocklek 

återspeglas. 

Ändutformning ej 

exakt specificerad. 

Hål, försänkningar och 

förtagningar 

modelleras.

Littera: (som beskriver funktion 

och typ, ex BJK1)

Våning:

Area: (netto m2)

Tjocklek: (mm)

Omkrets: (m)

Littera: (som beskriver funktion 

och typ, ex BJK1)

Våning:

Area: (netto m2)

Tjocklek: (mm)

Omkrets: (m)

Kvalitet:

Armeringsmängd: (kg/m2)

Status: (PH/BH)

Brandklass:

Ljudklass:

Littera: (som beskriver funktion 

och typ, ex BJK1)

Våning:

Area: (netto m2)

Tjocklek: (mm)

Omkrets: (m)

Kvalitet:

Armeringsmängd: (kg/m2)

Status: (PH/BH)

Byggtolerans beaktad: (Ja/Nej)

Brandklass:

Ljudklass:

Komponenter överensstämmande

med verklig produkt

Ex. armering, ingjutningsgods, beting 

etc

Littera som beskriver 

funktion och typ

Våning

Artickel

Materialegenskaper

Area netto

Längd

Tjocklek

Bredd

Omkrets

Statusparameter:

Preliminär/Relation

Bjälklag Balkongplatt

a - betong

- - - - - - Bjälklag med ett skikt

Tjocklek = 220 mm

Våning:

Area: (netto m2)

Bjälklag med ett skikt 

Planmåtten återspeglas.

Tjocklek = 220 mm 

Kantutformning ej exakt 

specificerad. 

Littera: (som beskriver känd 

funktion, ex BPL1)

Våning:

Area: (netto m2)

Tjocklek: (mm)

Omkrets: (m)

Littera: (som beskriver känd 

funktion, ex BPL1)

Våning:

Area: (netto m2)

Tjocklek: (mm)

Omkrets: (m)

Armeringsmängd: (kg/m3)

Status: (PH/SH)

Bjälklag med skikt 

enligt 

bjälklagsuppbyggnad 

Yttermåtten längd, 

bredd och tjocklek 

återspeglas. 

Ändutformning ej 

exakt specificerad. 

Bjälklag med skikt 

enligt 

bjälklagsuppbyggnad 

Yttermåtten längd, 

bredd och tjocklek 

återspeglas. 

Ändutformning ej 

exakt specificerad. 

Hål, försänkningar och 

förtagningar 

modelleras.

Littera: (som beskriver funktion 

och typ, ex BJK1)

Våning:

Area: (netto m2)

Tjocklek: (mm)

Omkrets: (m)

Littera: (som beskriver funktion 

och typ, ex BJK1)

Våning:

Area: (netto m2)

Tjocklek: (mm)

Omkrets: (m)

Kvalitet:

Armeringsmängd: (kg/m2)

Status: (PH/BH)

Brandklass:

Ljudklass:

Littera: (som beskriver funktion 

och typ, ex BJK1)

Våning:

Area: (netto m2)

Tjocklek: (mm)

Omkrets: (m)

Kvalitet:

Armeringsmängd: (kg/m2)

Status: (PH/BH)

Byggtolerans beaktad: (Ja/Nej)

Brandklass:

Ljudklass:

Komponenter överensstämmande

med verklig produkt

Ex. armering, ingjutningsgods, beting 

etc

Littera som beskriver 

funktion och typ

Våning

Artickel

Materialegenskaper

Area netto

Längd

Tjocklek

Bredd

Omkrets

Statusparameter:

Preliminär/Relation

Bjälklag Loftgångsbjä

lklag - 

betong

- - - - - - Bjälklag med ett skikt

Tjocklek = 250 mm

Våning:

Area: (netto m2)

Bjälklag med ett skikt 

Planmåtten återspeglas.

Tjocklek = 250 mm 

Kantutformning ej exakt 

specificerad. 

Littera: (som beskriver känd 

funktion, ex BJK1)

Våning:

Area: (netto m2)

Tjocklek: (mm)

Omkrets: (m)

Littera: (som beskriver känd 

funktion, ex BJK1)

Våning:

Area: (netto m2)

Tjocklek: (mm)

Omkrets: (m)

Armeringsmängd: (kg/m3)

Status: (PH/SH)

Bjälklag med skikt 

enligt 

bjälklagsuppbyggnad 

Planmåtten och 

tjocklek återspeglas. 

Ändutformning ej 

exakt specificerad. 

Bjälklag med skikt 

enligt 

bjälklagsuppbyggnad 

Planmåtten och 

tjocklek återspeglas. 

Ändutformning ej 

exakt specificerad. 

Hål, försänkningar och 

förtagningar 

modelleras.

Littera: (som beskriver funktion 

och typ, ex BJK1)

Våning:

Area: (netto m2)

Tjocklek: (mm)

Omkrets: (m)

Littera: (som beskriver funktion 

och typ, ex BJK1)

Våning:

Area: (netto m2)

Tjocklek: (mm)

Omkrets: (m)

Kvalitet:

Armeringsmängd: (kg/m2)

Status: (PH/BH)

Brandklass:

Ljudklass:

Littera: (som beskriver funktion 

och typ, ex BJK1)

Våning:

Area: (netto m2)

Tjocklek: (mm)

Omkrets: (m)

Kvalitet:

Armeringsmängd: (kg/m2)

Status: (PH/BH)

Byggtolerans beaktad: (Ja/Nej)

Brandklass:

Ljudklass:

Komponenter överensstämmande

med verklig produkt

Ex. armering, ingjutningsgods, beting 

etc

Littera som beskriver 

funktion och typ

Våning

Artickel

Materialegenskaper

Area netto

Längd

Tjocklek

Bredd

Omkrets

Statusparameter:

Preliminär/Relation

Bjälklag Bjälklag - 

betongelem

ent

- - - - - - Bjälklag med ett skikt

Tjocklek = 250 mm

Våning:

Area: (netto m2)

Bjälklag med ett skikt 

Planmåtten återspeglas.

Tjocklek = 250 mm 

Kantutformning ej exakt 

specificerad. 

Littera: (som beskriver känd 

funktion, ex BJK1)

Våning:

Area: (netto m2)

Tjocklek: (mm)

Omkrets: (m)

Littera: (som beskriver känd 

funktion, ex BJK1)

Våning:

Area: (netto m2)

Tjocklek: (mm)

Omkrets: (m)

Status: (PH/SH)

Bjälklag med skikt 

enligt 

bjälklagsuppbyggnad 

Yttermåtten längd, 

bredd och tjocklek 

återspeglas. 

Ändutformning ej 

exakt specificerad. 

Bjälklag med skikt 

enligt 

bjälklagsuppbyggnad 

Yttermåtten längd, 

bredd och tjocklek 

återspeglas. 

Ändutformning ej 

exakt specificerad. 

Hål, försänkningar och 

förtagningar 

modelleras.

Littera: (som beskriver funktion 

och typ, ex BJK1)

Våning:

Area: (netto m2)

Tjocklek: (mm)

Omkrets: (m)

Littera: (som beskriver funktion 

och typ, ex BJK1)

Våning:

Area: (netto m2)

Tjocklek: (mm)

Omkrets: (m)

Status: (PH/BH)

Brandklass:

Ljudklass:

Littera: (som beskriver funktion 

och typ, ex BJK1)

Våning:

Area: (netto m2)

Tjocklek: (mm)

Omkrets: (m)

Status: (PH/BH)

Byggtolerans beaktad: (Ja/Nej)

Brandklass:

Ljudklass:

Komponenter överensstämmande

med verklig produkt

Ex. armering, ingjutningsgods, beting 

etc

Littera som beskriver 

funktion och typ

Våning

Artickel

Materialegenskaper

Area netto

Längd

Tjocklek

Bredd

Omkrets

Statusparameter:

Preliminär/Relation

Bjälklag Bjälklag - 

lättbetongel

ement

- - - - - - Bjälklag med ett skikt

Tjocklek = 250 mm

Våning:

Area: (netto m2)

Bjälklag med ett skikt 

Planmåtten återspeglas.

Tjocklek = 250 mm 

Kantutformning ej exakt 

specificerad. 

Littera: (som beskriver känd 

funktion, ex BJK1)

Våning:

Area: (netto m2)

Tjocklek: (mm)

Omkrets: (m)

Littera: (som beskriver känd 

funktion, ex BJK1)

Våning:

Area: (netto m2)

Tjocklek: (mm)

Omkrets: (m)

Status: (PH/SH)

Bjälklag med skikt 

enligt 

bjälklagsuppbyggnad 

Yttermåtten längd, 

bredd och tjocklek 

återspeglas. 

Ändutformning ej 

exakt specificerad. 

Bjälklag med skikt 

enligt 

bjälklagsuppbyggnad 

Yttermåtten längd, 

bredd och tjocklek 

återspeglas. 

Ändutformning ej 

exakt specificerad. 

Hål, försänkningar och 

förtagningar 

modelleras.

Littera: (som beskriver funktion 

och typ, ex BJK1)

Våning:

Area: (netto m2)

Tjocklek: (mm)

Omkrets: (m)

Littera: (som beskriver funktion 

och typ, ex BJK1)

Våning:

Area: (netto m2)

Tjocklek: (mm)

Omkrets: (m)

Status: (PH/BH)

Brandklass:

Ljudklass:

Littera: (som beskriver funktion 

och typ, ex BJK1)

Våning:

Area: (netto m2)

Tjocklek: (mm)

Omkrets: (m)

Status: (PH/BH)

Byggtolerans beaktad: (Ja/Nej)

Brandklass:

Ljudklass:

Komponenter överensstämmande

med verklig produkt

Ex. armering, ingjutningsgods, beting 

etc

Littera som beskriver 

funktion och typ

Våning

Artickel

Materialegenskaper

Area netto

Längd

Tjocklek

Bredd

Omkrets

Statusparameter:

Preliminär/Relation

Bjälklag Bjälklag - trä - - - - - - Bjälklag med ett skikt

Tjocklek = 250 mm

Våning:

Area: (netto m2)

Bjälklag med ett skikt 

Planmåtten återspeglas.

Tjocklek = 250 mm 

Kantutformning ej exakt 

specificerad. 

Littera: (som beskriver känd 

funktion, ex BJK1)

Våning:

Area: (netto m2)

Tjocklek: (mm)

Omkrets: (m)

Littera: (som beskriver känd 

funktion, ex BJK1)

Våning:

Area: (netto m2)

Tjocklek: (mm)

Omkrets: (m)

Status: (PH/SH)

Bjälklag med skikt 

enligt 

bjälklagsuppbyggnad 

Yttermåtten längd, 

bredd och tjocklek 

återspeglas. 

Ändutformning ej 

exakt specificerad. 

Bjälklag med skikt 

enligt 

bjälklagsuppbyggnad 

Yttermåtten längd, 

bredd och tjocklek 

återspeglas. 

Ändutformning ej 

exakt specificerad. 

Hål, försänkningar och 

förtagningar 

modelleras.

Littera: (som beskriver funktion 

och typ, ex BJK1)

Våning:

Area: (netto m2)

Tjocklek: (mm)

Omkrets: (m)

Littera: (som beskriver funktion 

och typ, ex BJK1)

Våning:

Area: (netto m2)

Tjocklek: (mm)

Omkrets: (m)

Status: (PH/BH)

Brandklass:

Ljudklass:

Littera: (som beskriver funktion 

och typ, ex BJK1)

Våning:

Area: (netto m2)

Tjocklek: (mm)

Omkrets: (m)

Status: (PH/BH)

Byggtolerans beaktad: (Ja/Nej)

Brandklass:

Ljudklass:

Komponenter överensstämmande

med verklig produkt

Ex. armering, ingjutningsgods, beting 

etc

Littera som beskriver 

funktion och typ

Våning

Artickel

Materialegenskaper

Area netto

Längd

Tjocklek

Bredd

Omkrets

Statusparameter:

Preliminär/Relation

Bjälklag Terrasbjälkl

ag

- - - - - - Bjälklag med ett skikt

Tjocklek = 500 mm

Våning:

Area: (netto m2)

Bjälklag med ett skikt 

Planmåtten återspeglas.

Tjocklek = 500 mm 

Kantutformning ej exakt 

specificerad. 

Littera: (som beskriver känd 

funktion, ex BJKT1)

Våning:

Area: (netto m2)

Tjocklek: (mm)

Omkrets: (m)

Littera: (som beskriver känd 

funktion, ex BJKT1)

Våning:

Area: (netto m2)

Tjocklek: (mm)

Omkrets: (m)

Status: (PH/SH)

Bjälklag med skikt 

enligt 

bjälklagsuppbyggnad 

Yttermåtten längd, 

bredd och tjocklek 

återspeglas. 

Ändutformning ej 

exakt specificerad. 

Bjälklag med skikt 

enligt 

bjälklagsuppbyggnad 

Yttermåtten längd, 

bredd och tjocklek 

återspeglas. 

Ändutformning ej 

exakt specificerad. 

Hål, försänkningar och 

förtagningar 

modelleras.

Littera: (som beskriver funktion 

och typ, ex BJK1)

Våning:

Area: (netto m2)

Tjocklek: (mm)

Omkrets: (m)

Littera: (som beskriver funktion 

och typ, ex BJK1)

Våning:

Area: (netto m2)

Tjocklek: (mm)

Omkrets: (m)

Status: (PH/BH)

Brandklass:

Ljudklass:

Littera: (som beskriver funktion 

och typ, ex BJK1)

Våning:

Area: (netto m2)

Tjocklek: (mm)

Omkrets: (m)

Status: (PH/BH)

Byggtolerans beaktad: (Ja/Nej)

Brandklass:

Ljudklass:

Komponenter överensstämmande

med verklig produkt

Ex. armering, ingjutningsgods, beting 

etc

Littera som beskriver 

funktion och typ

Våning

Artickel

Materialegenskaper

Area netto

Längd

Tjocklek

Bredd

Omkrets

Statusparameter:

Preliminär/Relation

Bjälklag Vindsbjälkla

g

- - - - - - Bjälklag med ett skikt

Tjocklek = 600 mm

Våning:

Area: (netto m2)

Bjälklag med ett skikt 

Planmåtten återspeglas.

Tjocklek = 600 mm 

Kantutformning ej exakt 

specificerad. 

Littera: (som beskriver känd 

funktion, ex BJKV1)

Våning:

Area: (netto m2)

Tjocklek: (mm)

Omkrets: (m)

Littera: (som beskriver känd 

funktion, ex BJKV1)

Våning:

Area: (netto m2)

Tjocklek: (mm)

Omkrets: (m)

Status: (PH/SH)

Bjälklag med skikt 

enligt 

bjälklagsuppbyggnad 

Yttermåtten längd, 

bredd och tjocklek 

återspeglas. 

Ändutformning ej 

exakt specificerad. 

Bjälklag med skikt 

enligt 

bjälklagsuppbyggnad 

Yttermåtten längd, 

bredd och tjocklek 

återspeglas. 

Ändutformning ej 

exakt specificerad. 

Hål, försänkningar och 

förtagningar 

modelleras.

Littera: (som beskriver funktion 

och typ, ex BJK1)

Våning:

Area: (netto m2)

Tjocklek: (mm)

Omkrets: (m)

Littera: (som beskriver funktion 

och typ, ex BJK1)

Våning:

Area: (netto m2)

Tjocklek: (mm)

Omkrets: (m)

Status: (PH/BH) 

Brandklass:

Ljudklass:

Littera: (som beskriver funktion 

och typ, ex BJK1)

Våning:

Area: (netto m2)

Tjocklek: (mm)

Omkrets: (m)

Status: (PH/BH)

Byggtolerans beaktad: (Ja/Nej)

Brandklass:

Ljudklass:

Komponenter överensstämmande

med verklig produkt

Ex. armering, ingjutningsgods, beting 

etc

Littera som beskriver 

funktion och typ

Våning

Artickel

Materialegenskaper

Area netto

Längd

Tjocklek

Bredd

Omkrets

Statusparameter:

Preliminär/Relation

Tak Yttertak - 

sammansatt

a

- - - - - - Tak med ett skikt Våning

Area netto

- - - - - - - - -

Tak Yttertak - 

plåt + 

isolering + 

papp

- - - - - - - - Tak med ett skikt 

Yttermåtten längd och 

bredd återspeglas.

Tjocklek = 450 mm 

Kantutformning ej exakt 

specificerad. 

Littera: (som beskriver 

funktion ex YT1)

Våning:

Area: (netto m2)

Tjocklek: (mm)

Längd: (m)

Bredd: (m)

Littera: (som beskriver 

funktion ex YT1)

Våning:

Area: (netto m2)

Tjocklek: (mm)

Längd: (m)

Bredd: (m)

Status: (PH/SH)

Tak med skikt enligt 

takuppbyggnad 

Yttermåtten längd, 

bredd och tjocklek 

återspeglas. 

Kantutformning ej 

exakt specificerad. 

Tak med skikt enligt 

takuppbyggnad 

Yttermåtten längd, 

bredd och tjocklek 

återspeglas. 

Kantutformning ej 

exakt specificerad. 

Hål, försänkningar och 

förtagningar 

modelleras.

Littera: (som beskriver funktion 

och typ ex YT1)

Våning:

Area: (netto m2)

Tjocklek: (mm)

Bredd: (m)

Littera: (som beskriver funktion 

och typ ex YT1)

Våning:

Area: (netto m2)

Tjocklek: (mm)

Bredd: (m)

Längd takfot: (m)

Längd nock: (m)

Längd gavel: (m)

Status: (PH/BH)

Brandklass:

Ljudklass:

Littera: (som beskriver funktion 

och typ ex YT1)

Våning:

Area: (netto m2)

Tjocklek: (mm)

Bredd: (m)

Längd takfot: (m)

Längd nock: (m)

Längd gavel: (m)

Status: (PH/BH)

Byggtolerans beaktad:  (Ja/Nej)

Brandklass:

Ljudklass:

Komponenter överensstämmande

med verklig produkt

Ex. armering, ingjutningsgods, beting 

etc

Littera som beskriver 

funktion och typ

Ex Regel1, Gipsskiva1 etc

Våning

Artickel

Materialegenskaper

Area netto

Längd

Tjocklek

Bredd

Omkrets

Statusparameter:

Preliminär/Relation

Tak Yttertak - 

plåt + 

isolering + 

PVC

- - - - - - - - Tak med ett skikt 

Yttermåtten längd och 

bredd återspeglas.

Tjocklek = 450 mm 

Kantutformning ej exakt 

specificerad. 

Littera: (som beskriver 

funktion ex YT1)

Våning:

Area: (netto m2)

Tjocklek: (mm)

Längd: (m)

Bredd: (m)

Littera: (som beskriver 

funktion ex YT1)

Våning:

Area: (netto m2)

Tjocklek: (mm)

Längd: (m)

Bredd: (m)

Status: (PH/SH)

Tak med skikt enligt 

takuppbyggnad 

Yttermåtten längd, 

bredd och tjocklek 

återspeglas. 

Kantutformning ej 

exakt specificerad. 

Tak med skikt enligt 

takuppbyggnad 

Yttermåtten längd, 

bredd och tjocklek 

återspeglas. 

Kantutformning ej 

exakt specificerad. 

Hål, försänkningar och 

förtagningar 

modelleras.

Littera: (som beskriver funktion 

och typ ex YT1)

Våning:

Area: (netto m2)

Tjocklek: (mm)

Bredd: (m)

Littera: (som beskriver funktion 

och typ ex YT1)

Våning:

Area: (netto m2)

Tjocklek: (mm)

Bredd: (m)

Längd takfot: (m)

Längd nock: (m)

Längd gavel: (m)

Status: (PH/BH)

Brandklass:

Ljudklass:

Littera: (som beskriver funktion 

och typ ex YT1)

Våning:

Area: (netto m2)

Tjocklek: (mm)

Bredd: (m)

Längd takfot: (m)

Längd nock: (m)

Längd gavel: (m)

Status: (PH/BH)

Byggtolerans beaktad:  (Ja/Nej)

Brandklass:

Ljudklass:

Komponenter överensstämmande

med verklig produkt

Ex. armering, ingjutningsgods, beting 

etc

Littera som beskriver 

funktion och typ

Ex Regel1, Gipsskiva1 etc

Våning

Artickel

Materialegenskaper

Area netto

Längd

Tjocklek

Bredd

Omkrets

Statusparameter:

Preliminär/Relation

Tak Yttertak - 

plåt + 

isolering + 

plåt

- - - - - - - - Tak med ett skikt 

Yttermåtten längd och 

bredd återspeglas.

Tjocklek = 450 mm 

Kantutformning ej exakt 

specificerad. 

Littera: (som beskriver 

funktion ex YT1)

Våning:

Area: (netto m2)

Tjocklek: (mm)

Längd: (m)

Bredd: (m)

Littera: (som beskriver 

funktion ex YT1)

Våning:

Area: (netto m2)

Tjocklek: (mm)

Längd: (m)

Bredd: (m)

Status: (PH/SH)

Tak med skikt enligt 

takuppbyggnad 

Yttermåtten längd, 

bredd och tjocklek 

återspeglas. 

Kantutformning ej 

exakt specificerad. 

Tak med skikt enligt 

takuppbyggnad 

Yttermåtten längd, 

bredd och tjocklek 

återspeglas. 

Kantutformning ej 

exakt specificerad. 

Hål, försänkningar och 

förtagningar 

modelleras.

Littera: (som beskriver funktion 

och typ ex YT1)

Våning:

Area: (netto m2)

Tjocklek: (mm)

Bredd: (m)

Littera: (som beskriver funktion 

och typ ex YT1)

Våning:

Area: (netto m2)

Tjocklek: (mm)

Bredd: (m)

Längd takfot: (m)

Längd nock: (m)

Längd gavel: (m)

Status: (PH/BH)

Brandklass:

Ljudklass:

Littera: (som beskriver funktion 

och typ ex YT1)

Våning:

Area: (netto m2)

Tjocklek: (mm)

Bredd: (m)

Längd takfot: (m)

Längd nock: (m)

Längd gavel: (m)

Status: (PH/BH)

Byggtolerans beaktad:  (Ja/Nej)

Brandklass:

Ljudklass:

Komponenter överensstämmande

med verklig produkt

Ex. armering, ingjutningsgods, beting 

etc

Littera som beskriver 

funktion och typ

Ex Regel1, Gipsskiva1 etc

Våning

Artickel

Materialegenskaper

Area netto

Längd

Tjocklek

Bredd

Omkrets

Statusparameter:

Preliminär/Relation

Tak Yttertak - 

lättbtg + 

isolering + 

papp

- - - - - - - - Tak med ett skikt 

Yttermåtten längd och 

bredd återspeglas.

Tjocklek = 450 mm 

Kantutformning ej exakt 

specificerad. 

Littera: (som beskriver 

funktion ex YT1)

Våning:

Area: (netto m2)

Tjocklek: (mm)

Längd: (m)

Bredd: (m)

Littera: (som beskriver 

funktion ex YT1)

Våning:

Area: (netto m2)

Tjocklek: (mm)

Längd: (m)

Bredd: (m)

Status: (PH/SH)

Tak med skikt enligt 

takuppbyggnad 

Yttermåtten längd, 

bredd och tjocklek 

återspeglas. 

Kantutformning ej 

exakt specificerad. 

Tak med skikt enligt 

takuppbyggnad 

Yttermåtten längd, 

bredd och tjocklek 

återspeglas. 

Kantutformning ej 

exakt specificerad. 

Hål, försänkningar och 

förtagningar 

modelleras.

Littera: (som beskriver funktion 

och typ ex YT1)

Våning:

Area: (netto m2)

Tjocklek: (mm)

Bredd: (m)

Littera: (som beskriver funktion 

och typ ex YT1)

Våning:

Area: (netto m2)

Tjocklek: (mm)

Bredd: (m)

Längd takfot: (m)

Längd nock: (m)

Längd gavel: (m)

Status: (PH/BH)

Brandklass:

Ljudklass:

Littera: (som beskriver funktion 

och typ ex YT1)

Våning:

Area: (netto m2)

Tjocklek: (mm)

Bredd: (m)

Längd takfot: (m)

Längd nock: (m)

Längd gavel: (m)

Status: (PH/BH)

Byggtolerans beaktad:  (Ja/Nej)

Brandklass:

Ljudklass:

Komponenter överensstämmande

med verklig produkt

Ex. armering, ingjutningsgods, beting 

etc

Littera som beskriver 

funktion och typ

Ex Regel1, Gipsskiva1 etc

Våning

Artickel

Materialegenskaper

Area netto

Längd

Tjocklek

Bredd

Omkrets

Statusparameter:

Preliminär/Relation



Tak Yttertak - 

betong + 

isolering + 

papp

- - - - - - - - Tak med ett skikt 

Yttermåtten längd och 

bredd återspeglas.

Tjocklek = 450 mm 

Kantutformning ej exakt 

specificerad. 

Littera: (som beskriver 

funktion ex YT1)

Våning:

Area: (netto m2)

Tjocklek: (mm)

Längd: (m)

Bredd: (m)

Littera: (som beskriver 

funktion ex YT1)

Våning:

Area: (netto m2)

Tjocklek: (mm)

Längd: (m)

Bredd: (m)

Status: (PH/SH)

Tak med skikt enligt 

takuppbyggnad 

Yttermåtten längd, 

bredd och tjocklek 

återspeglas. 

Kantutformning ej 

exakt specificerad. 

Tak med skikt enligt 

takuppbyggnad 

Yttermåtten längd, 

bredd och tjocklek 

återspeglas. 

Kantutformning ej 

exakt specificerad. 

Hål, försänkningar och 

förtagningar 

modelleras.

Littera: (som beskriver funktion 

och typ ex YT1)

Våning:

Area: (netto m2)

Tjocklek: (mm)

Bredd: (m)

Littera: (som beskriver funktion 

och typ ex YT1)

Våning:

Area: (netto m2)

Tjocklek: (mm)

Bredd: (m)

Längd takfot: (m)

Längd nock: (m)

Längd gavel: (m)

Status: (PH/BH)

Brandklass:

Ljudklass:

Littera: (som beskriver funktion 

och typ ex YT1)

Våning:

Area: (netto m2)

Tjocklek: (mm)

Bredd: (m)

Längd takfot: (m)

Längd nock: (m)

Längd gavel: (m)

Status: (PH/BH)

Byggtolerans beaktad:  (Ja/Nej)

Brandklass:

Ljudklass:

Komponenter överensstämmande

med verklig produkt

Ex. armering, ingjutningsgods, beting 

etc

Littera som beskriver 

funktion och typ

Ex Regel1, Gipsskiva1 etc

Våning

Artickel

Materialegenskaper

Area netto

Längd

Tjocklek

Bredd

Omkrets

Statusparameter:

Preliminär/Relation

Tak Yttertak - 

betong + 

isolering + 

plåt

- - - - - - - - Tak med ett skikt 

Yttermåtten längd och 

bredd återspeglas.

Tjocklek = 450 mm 

Kantutformning ej exakt 

specificerad. 

Littera: (som beskriver 

funktion ex YT1)

Våning:

Area: (netto m2)

Tjocklek: (mm)

Längd: (m)

Bredd: (m)

Littera: (som beskriver 

funktion ex YT1)

Våning:

Area: (netto m2)

Tjocklek: (mm)

Längd: (m)

Bredd: (m)

Status: (PH/SH)

Tak med skikt enligt 

takuppbyggnad 

Yttermåtten längd, 

bredd och tjocklek 

återspeglas. 

Kantutformning ej 

exakt specificerad. 

Tak med skikt enligt 

takuppbyggnad 

Yttermåtten längd, 

bredd och tjocklek 

återspeglas. 

Kantutformning ej 

exakt specificerad. 

Hål, försänkningar och 

förtagningar 

modelleras.

Littera: (som beskriver funktion 

och typ ex YT1)

Våning:

Area: (netto m2)

Tjocklek: (mm)

Bredd: (m)

Littera: (som beskriver funktion 

och typ ex YT1)

Våning:

Area: (netto m2)

Tjocklek: (mm)

Bredd: (m)

Längd takfot: (m)

Längd nock: (m)

Längd gavel: (m)

Status: (PH/BH)

Brandklass:

Ljudklass:

Littera: (som beskriver funktion 

och typ ex YT1)

Våning:

Area: (netto m2)

Tjocklek: (mm)

Bredd: (m)

Längd takfot: (m)

Längd nock: (m)

Längd gavel: (m)

Status: (PH/BH)

Byggtolerans beaktad:  (Ja/Nej)

Brandklass:

Ljudklass:

Komponenter överensstämmande

med verklig produkt

Ex. armering, ingjutningsgods, beting 

etc

Littera som beskriver 

funktion och typ

Ex Regel1, Gipsskiva1 etc

Våning

Artickel

Materialegenskaper

Area netto

Längd

Tjocklek

Bredd

Omkrets

Statusparameter:

Preliminär/Relation

Tak Yttertak - 

trä + 

isolering + 

papp

- - - - - - - - Tak med ett skikt 

Yttermåtten längd och 

bredd återspeglas.

Tjocklek = 450 mm 

Kantutformning ej exakt 

specificerad. 

Littera: (som beskriver 

funktion ex YT1)

Våning:

Area: (netto m2)

Tjocklek: (mm)

Längd: (m)

Bredd: (m)

Littera: (som beskriver 

funktion ex YT1)

Våning:

Area: (netto m2)

Tjocklek: (mm)

Längd: (m)

Bredd: (m)

Status: (PH/SH)

Tak med skikt enligt 

takuppbyggnad 

Yttermåtten längd, 

bredd och tjocklek 

återspeglas. 

Kantutformning ej 

exakt specificerad. 

Tak med skikt enligt 

takuppbyggnad 

Yttermåtten längd, 

bredd och tjocklek 

återspeglas. 

Kantutformning ej 

exakt specificerad. 

Hål, försänkningar och 

förtagningar 

modelleras.

Littera: (som beskriver funktion 

och typ ex YT1)

Våning:

Area: (netto m2)

Tjocklek: (mm)

Bredd: (m)

Littera: (som beskriver funktion 

och typ ex YT1)

Våning:

Area: (netto m2)

Tjocklek: (mm)

Bredd: (m)

Längd takfot: (m)

Längd nock: (m)

Längd gavel: (m)

Status: (PH/BH)

Brandklass:

Ljudklass:

Littera: (som beskriver funktion 

och typ ex YT1)

Våning:

Area: (netto m2)

Tjocklek: (mm)

Bredd: (m)

Längd takfot: (m)

Längd nock: (m)

Längd gavel: (m)

Status: (PH/BH)

Byggtolerans beaktad:  (Ja/Nej)

Brandklass:

Ljudklass:

Komponenter överensstämmande

med verklig produkt

Ex. armering, ingjutningsgods, beting 

etc

Littera som beskriver 

funktion och typ

Ex Regel1, Gipsskiva1 etc

Våning

Artickel

Materialegenskaper

Area netto

Längd

Tjocklek

Bredd

Omkrets

Statusparameter:

Preliminär/Relation

Tak Yttertak - 

trä + 

isolering + 

plåt

- - - - - - - - Tak med ett skikt 

Yttermåtten längd och 

bredd återspeglas.

Tjocklek = 450 mm 

Kantutformning ej exakt 

specificerad. 

Littera: (som beskriver 

funktion ex YT1)

Våning:

Area: (netto m2)

Tjocklek: (mm)

Längd: (m)

Bredd: (m)

Littera: (som beskriver 

funktion ex YT1)

Våning:

Area: (netto m2)

Tjocklek: (mm)

Längd: (m)

Bredd: (m)

Status: (PH/SH)

Tak med skikt enligt 

takuppbyggnad 

Yttermåtten längd, 

bredd och tjocklek 

återspeglas. 

Kantutformning ej 

exakt specificerad. 

Tak med skikt enligt 

takuppbyggnad 

Yttermåtten längd, 

bredd och tjocklek 

återspeglas. 

Kantutformning ej 

exakt specificerad. 

Hål, försänkningar och 

förtagningar 

modelleras.

Littera: (som beskriver funktion 

och typ ex YT1)

Våning:

Area: (netto m2)

Tjocklek: (mm)

Bredd: (m)

Littera: (som beskriver funktion 

och typ ex YT1)

Våning:

Area: (netto m2)

Tjocklek: (mm)

Bredd: (m)

Längd takfot: (m)

Längd nock: (m)

Längd gavel: (m)

Status: (PH/BH)

Brandklass:

Ljudklass:

Littera: (som beskriver funktion 

och typ ex YT1)

Våning:

Area: (netto m2)

Tjocklek: (mm)

Bredd: (m)

Längd takfot: (m)

Längd nock: (m)

Längd gavel: (m)

Status: (PH/BH)

Byggtolerans beaktad:  (Ja/Nej)

Brandklass:

Ljudklass:

Komponenter överensstämmande

med verklig produkt

Ex. armering, ingjutningsgods, beting 

etc

Littera som beskriver 

funktion och typ

Ex Regel1, Gipsskiva1 etc

Våning

Artickel

Materialegenskaper

Area netto

Längd

Tjocklek

Bredd

Omkrets

Statusparameter:

Preliminär/Relation

Tak Yttertak - 

trä + 

isolering + 

tegel

- - - - - - - - Tak med ett skikt 

Yttermåtten längd och 

bredd återspeglas.

Tjocklek = 450 mm 

Kantutformning ej exakt 

specificerad. 

Littera: (som beskriver 

funktion ex YT1)

Våning:

Area: (netto m2)

Tjocklek: (mm)

Längd: (m)

Bredd: (m)

Littera: (som beskriver 

funktion ex YT1)

Våning:

Area: (netto m2)

Tjocklek: (mm)

Längd: (m)

Bredd: (m)

Status: (PH/SH)

Tak med skikt enligt 

takuppbyggnad 

Yttermåtten längd, 

bredd och tjocklek 

återspeglas. 

Kantutformning ej 

exakt specificerad. 

Tak med skikt enligt 

takuppbyggnad 

Yttermåtten längd, 

bredd och tjocklek 

återspeglas. 

Kantutformning ej 

exakt specificerad. 

Hål, försänkningar och 

förtagningar 

modelleras.

Littera: (som beskriver funktion 

och typ ex YT1)

Våning:

Area: (netto m2)

Tjocklek: (mm)

Bredd: (m)

Littera: (som beskriver funktion 

och typ ex YT1)

Våning:

Area: (netto m2)

Tjocklek: (mm)

Bredd: (m)

Längd takfot: (m)

Längd nock: (m)

Längd gavel: (m)

Status: (PH/BH)

Brandklass:

Ljudklass:

Littera: (som beskriver funktion 

och typ ex YT1)

Våning:

Area: (netto m2)

Tjocklek: (mm)

Bredd: (m)

Längd takfot: (m)

Längd nock: (m)

Längd gavel: (m)

Status: (PH/BH)

Byggtolerans beaktad:  (Ja/Nej)

Brandklass:

Ljudklass:

Komponenter överensstämmande

med verklig produkt

Ex. armering, ingjutningsgods, beting 

etc

Littera som beskriver 

funktion och typ

Ex Regel1, Gipsskiva1 etc

Våning

Artickel

Materialegenskaper

Area netto

Längd

Tjocklek

Bredd

Omkrets

Statusparameter:

Preliminär/Relation

Tak Yttertak - 

ytterklimats

kärm

- - - - - - - - Tak med ett skikt 

Yttermåtten längd och 

bredd återspeglas.

Tjocklek = 450 mm 

Kantutformning ej exakt 

specificerad. 

Littera: (som beskriver 

funktion ex YK1)

Våning:

Area: (netto m2)

Tjocklek: (mm)

Längd: (m)

Bredd: (m)

Littera: (som beskriver 

funktion ex YK1)

Våning:

Area: (netto m2)

Tjocklek: (mm)

Längd: (m)

Bredd: (m)

Status: (PH/SH)

Tak med skikt enligt 

takuppbyggnad 

Yttermåtten längd, 

bredd och tjocklek 

återspeglas. 

Kantutformning ej 

exakt specificerad. 

Tak med skikt enligt 

takuppbyggnad 

Yttermåtten längd, 

bredd och tjocklek 

återspeglas. 

Kantutformning ej 

exakt specificerad. 

Hål, försänkningar och 

förtagningar 

modelleras.

Littera: (som beskriver funktion 

och typ ex YK1)

Våning:

Area: (netto m2)

Tjocklek: (mm)

Bredd: (m)

Littera: (som beskriver funktion 

och typ ex YK1)

Våning:

Area: (netto m2)

Tjocklek: (mm)

Bredd: (m)

Längd takfot: (m)

Längd nock: (m)

Längd gavel: (m)

Status: (PH/BH)

Brandklass:

Ljudklass:

Littera: (som beskriver funktion 

och typ ex YK1)

Våning:

Area: (netto m2)

Tjocklek: (mm)

Bredd: (m)

Längd takfot: (m)

Längd nock: (m)

Längd gavel: (m)

Status: (PH/BH)

Byggtolerans beaktad:  (Ja/Nej)

Brandklass:

Ljudklass:

Komponenter överensstämmande

med verklig produkt

Ex. armering, ingjutningsgods, beting 

etc

Littera som beskriver 

funktion och typ

Ex Regel1, Gipsskiva1 etc

Våning

Artickel

Materialegenskaper

Area netto

Längd

Tjocklek

Bredd

Omkrets

Statusparameter:

Preliminär/Relation

Tak Yttertak - 

ytterklimats

kärm

- - - - - - - - Tak med ett skikt 

Yttermåtten längd och 

bredd återspeglas.

Tjocklek = 450 mm 

Kantutformning ej exakt 

specificerad. 

Littera: (som beskriver 

funktion ex YK1)

Våning:

Area: (netto m2)

Tjocklek: (mm)

Längd: (m)

Bredd: (m)

Littera: (som beskriver 

funktion ex YK1)

Våning:

Area: (netto m2)

Tjocklek: (mm)

Längd: (m)

Bredd: (m)

Status: (PH/SH)

Tak med skikt enligt 

takuppbyggnad 

Yttermåtten längd, 

bredd och tjocklek 

återspeglas. 

Kantutformning ej 

exakt specificerad. 

Tak med skikt enligt 

takuppbyggnad 

Yttermåtten längd, 

bredd och tjocklek 

återspeglas. 

Kantutformning ej 

exakt specificerad. 

Hål, försänkningar och 

förtagningar 

modelleras.

Littera: (som beskriver funktion 

och typ ex YK1)

Våning:

Area: (netto m2)

Tjocklek: (mm)

Bredd: (m)

Littera: (som beskriver funktion 

och typ ex YK1)

Våning:

Area: (netto m2)

Tjocklek: (mm)

Bredd: (m)

Längd takfot: (m)

Längd nock: (m)

Längd gavel: (m)

Status: (PH/BH) 

Brandklass:

Ljudklass:

Littera: (som beskriver funktion 

och typ ex YK1)

Våning:

Area: (netto m2)

Tjocklek: (mm)

Bredd: (m)

Längd takfot: (m)

Längd nock: (m)

Längd gavel: (m)

Status: (PH/BH)

Byggtolerans beaktad:  (Ja/Nej)

Brandklass:

Ljudklass:

Komponenter överensstämmande

med verklig produkt

Ex. armering, ingjutningsgods, beting 

etc

Littera som beskriver 

funktion och typ

Ex Regel1, Gipsskiva1 etc

Våning

Artickel

Materialegenskaper

Area netto

Längd

Tjocklek

Bredd

Omkrets

Statusparameter:

Preliminär/Relation

Tak Yttertak - 

ytterklimats

kärm

- - - - - - - - Tak med ett skikt 

Yttermåtten längd och 

bredd återspeglas.

Tjocklek = 450 mm 

Kantutformning ej exakt 

specificerad. 

Littera: (som beskriver 

funktion ex YK1)

Våning:

Area: (netto m2)

Tjocklek: (mm)

Längd: (m)

Bredd: (m)

Littera: (som beskriver 

funktion ex YK1)

Våning:

Area: (netto m2)

Tjocklek: (mm)

Längd: (m)

Bredd: (m)

Status: (PH/SH)

Tak med skikt enligt 

takuppbyggnad 

Yttermåtten längd, 

bredd och tjocklek 

återspeglas. 

Kantutformning ej 

exakt specificerad. 

Tak med skikt enligt 

takuppbyggnad 

Yttermåtten längd, 

bredd och tjocklek 

återspeglas. 

Kantutformning ej 

exakt specificerad. 

Hål, försänkningar och 

förtagningar 

modelleras.

Littera: (som beskriver funktion 

och typ ex YK1)

Våning:

Area: (netto m2)

Tjocklek: (mm)

Bredd: (m)

Littera: (som beskriver funktion 

och typ ex YK1)

Våning:

Area: (netto m2)

Tjocklek: (mm)

Bredd: (m)

Längd takfot: (m)

Längd nock: (m)

Längd gavel: (m)

Status: (PH/BH)

Brandklass:

Ljudklass:

Littera: (som beskriver funktion 

och typ ex YK1)

Våning:

Area: (netto m2)

Tjocklek: (mm)

Bredd: (m)

Längd takfot: (m)

Längd nock: (m)

Längd gavel: (m)

Status: (PH/BH)

Byggtolerans beaktad:  (Ja/Nej)

Brandklass:

Ljudklass:

Komponenter överensstämmande

med verklig produkt

Ex. armering, ingjutningsgods, beting 

etc

Littera som beskriver 

funktion och typ

Ex Regel1, Gipsskiva1 etc

Våning

Artickel

Materialegenskaper

Area netto

Längd

Tjocklek

Bredd

Omkrets

Statusparameter:

Preliminär/Relation

Tak Yttertak - 

ytterklimats

kärm

- - - - - - - - Tak med ett skikt 

Yttermåtten längd och 

bredd återspeglas.

Tjocklek = 450 mm 

Kantutformning ej exakt 

specificerad. 

Littera: (som beskriver 

funktion ex YK1)

Våning:

Area: (netto m2)

Tjocklek: (mm)

Längd: (m)

Bredd: (m)

Littera: (som beskriver 

funktion ex YK1)

Våning:

Area: (netto m2)

Tjocklek: (mm)

Längd: (m)

Bredd: (m)

Status: (PH/SH)

Tak med skikt enligt 

takuppbyggnad 

Yttermåtten längd, 

bredd och tjocklek 

återspeglas. 

Kantutformning ej 

exakt specificerad. 

Tak med skikt enligt 

takuppbyggnad 

Yttermåtten längd, 

bredd och tjocklek 

återspeglas. 

Kantutformning ej 

exakt specificerad. 

Hål, försänkningar och 

förtagningar 

modelleras.

Littera: (som beskriver funktion 

och typ ex YK1)

Våning:

Area: (netto m2)

Tjocklek: (mm)

Bredd: (m)

Littera: (som beskriver funktion 

och typ ex YK1)

Våning:

Area: (netto m2)

Tjocklek: (mm)

Bredd: (m)

Längd takfot: (m)

Längd nock: (m)

Längd gavel: (m)

Status: (PH/BH)

Brandklass:

Ljudklass:

Littera: (som beskriver funktion 

och typ ex YK1)

Våning:

Area: (netto m2)

Tjocklek: (mm)

Bredd: (m)

Längd takfot: (m)

Längd nock: (m)

Längd gavel: (m)

Status: (PH/BH)

Byggtolerans beaktad:  (Ja/Nej)

Brandklass:

Ljudklass:

Komponenter överensstämmande

med verklig produkt

Ex. armering, ingjutningsgods, beting 

etc

Littera som beskriver 

funktion och typ

Ex Regel1, Gipsskiva1 etc

Våning

Artickel

Materialegenskaper

Area netto

Längd

Tjocklek

Bredd

Omkrets

Statusparameter:

Preliminär/Relation

Tak Yttertak - 

ytterklimats

kärm

- - - - - - - - Tak med ett skikt 

Yttermåtten längd och 

bredd återspeglas.

Tjocklek = 450 mm 

Kantutformning ej exakt 

specificerad. 

Littera: (som beskriver 

funktion ex YK1)

Våning:

Area: (netto m2)

Tjocklek: (mm)

Längd: (m)

Bredd: (m)

Littera: (som beskriver 

funktion ex YK1)

Våning:

Area: (netto m2)

Tjocklek: (mm)

Längd: (m)

Bredd: (m)

Status: (PH/SH)

Tak med skikt enligt 

takuppbyggnad 

Yttermåtten längd, 

bredd och tjocklek 

återspeglas. 

Kantutformning ej 

exakt specificerad. 

Tak med skikt enligt 

takuppbyggnad 

Yttermåtten längd, 

bredd och tjocklek 

återspeglas. 

Kantutformning ej 

exakt specificerad. 

Hål, försänkningar och 

förtagningar 

modelleras.

Littera: (som beskriver funktion 

och typ ex YK1)

Våning:

Area: (netto m2)

Tjocklek: (mm)

Bredd: (m)

Littera: (som beskriver funktion 

och typ ex YK1)

Våning:

Area: (netto m2)

Tjocklek: (mm)

Bredd: (m)

Längd takfot: (m)

Längd nock: (m)

Längd gavel: (m)

Status: (PH/BH) 

Brandklass:

Ljudklass:

Littera: (som beskriver funktion 

och typ ex YK1)

Våning:

Area: (netto m2)

Tjocklek: (mm)

Bredd: (m)

Längd takfot: (m)

Längd nock: (m)

Längd gavel: (m)

Status: (PH/BH)

Byggtolerans beaktad:  (Ja/Nej)

Brandklass:

Ljudklass:

Komponenter överensstämmande

med verklig produkt

Ex. armering, ingjutningsgods, beting 

etc

Littera som beskriver 

funktion och typ

Ex Regel1, Gipsskiva1 etc

Våning

Artickel

Materialegenskaper

Area netto

Längd

Tjocklek

Bredd

Omkrets

Statusparameter:

Preliminär/Relation

Tak Yttertak - 

ytterklimats

kärm

- - - - - - - - Tak med ett skikt 

Yttermåtten längd och 

bredd återspeglas.

Tjocklek = 450 mm 

Kantutformning ej exakt 

specificerad. 

Littera: (som beskriver 

funktion ex YK1)

Våning:

Area: (netto m2)

Tjocklek: (mm)

Längd: (m)

Bredd: (m)

Littera: (som beskriver 

funktion ex YK1)

Våning:

Area: (netto m2)

Tjocklek: (mm)

Längd: (m)

Bredd: (m)

Status: (PH/SH)

Tak med skikt enligt 

takuppbyggnad 

Yttermåtten längd, 

bredd och tjocklek 

återspeglas. 

Kantutformning ej 

exakt specificerad. 

Tak med skikt enligt 

takuppbyggnad 

Yttermåtten längd, 

bredd och tjocklek 

återspeglas. 

Kantutformning ej 

exakt specificerad. 

Hål, försänkningar och 

förtagningar 

modelleras.

Littera: (som beskriver funktion 

och typ ex YK1)

Våning:

Area: (netto m2)

Tjocklek: (mm)

Bredd: (m)

Littera: (som beskriver funktion 

och typ ex YK1)

Våning:

Area: (netto m2)

Tjocklek: (mm)

Bredd: (m)

Längd takfot: (m)

Längd nock: (m)

Längd gavel: (m)

Status: (PH/BH) 

Brandklass:

Ljudklass:

Littera: (som beskriver funktion 

och typ ex YK1)

Våning:

Area: (netto m2)

Tjocklek: (mm)

Bredd: (m)

Längd takfot: (m)

Längd nock: (m)

Längd gavel: (m)

Status: (PH/BH)

Byggtolerans beaktad:  (Ja/Nej)

Brandklass:

Ljudklass:

Komponenter överensstämmande

med verklig produkt

Ex. armering, ingjutningsgods, beting 

etc

Littera som beskriver 

funktion och typ

Ex Regel1, Gipsskiva1 etc

Våning

Artickel

Materialegenskaper

Area netto

Längd

Tjocklek

Bredd

Omkrets

Statusparameter:

Preliminär/Relation

Tak 

öppninga

r

Takfönster - - - - - - Generiskt objekt Våning: Generiskt objekt Littera: (som beskriver 

funktion ex TF1)

Våning:

Area: (m2)

Längd: (m)

Bredd: (m)

Littera: (som beskriver 

funktion ex TF1)

Våning:

Area: (m2)

Längd: (m)

Bredd: (m)

Status: (PH/SH)

Generiskt objekt Generiskt objekt Littera: (som beskriver funktion 

och typ ex TF1)

Våning:

Area: (m2)

Längd: (m)

Bredd: (m)

Littera: (som beskriver funktion 

och typ ex TF1)

Våning:

Area: (m2)

Längd: (m)

Bredd: (m)

Status: (PH/BH)

Brandklass:

Ljudklass:

Littera: (som beskriver funktion 

och typ ex TF1)

Våning:

Area: (m2)

Längd: (m)

Bredd: (m)

Status: (PH/BH)

Byggtolerans beaktad:  (Ja/Nej)

Brandklass:

Ljudklass:

Komponenter överensstämmande

med verklig produkt

Ex. armering, ingjutningsgods, beting 

etc

Littera som beskriver 

funktion och typ

Ex Regel1, Gipsskiva1 etc

Våning

Artickel

Materialegenskaper

Area netto

Längd

Tjocklek

Bredd

Omkrets

Statusparameter:

Preliminär/Relation

Tak 

öppninga

r

Takluckor - - - - - - Generiskt objekt Våning: Generiskt objekt Littera: (som beskriver 

funktion ex TL1)

Våning:

Area: (m2)

Längd: (m)

Bredd: (m)

Littera: (som beskriver 

funktion ex TL1)

Våning:

Area: (m2)

Längd: (m)

Bredd: (m)

Status: (PH/SH)

Generiskt objekt Generiskt objekt Littera: (som beskriver funktion 

och typ ex TL1)

Våning:

Area: (m2)

Längd: (m)

Bredd: (m)

Littera: (som beskriver funktion 

och typ ex TL1)

Våning:

Area: (m2)

Längd: (m)

Bredd: (m)

Status: (PH/BH) 

Brandklass:

Ljudklass:

Littera: (som beskriver funktion 

och typ ex TL1)

Våning:

Area: (m2)

Längd: (m)

Bredd: (m)

Status: (PH/BH)

Byggtolerans beaktad:  (Ja/Nej)

Brandklass:

Ljudklass:

Komponenter överensstämmande

med verklig produkt

Ex. armering, ingjutningsgods, beting 

etc

Littera som beskriver 

funktion och typ

Ex Regel1, Gipsskiva1 etc

Våning

Artickel

Materialegenskaper

Area netto

Längd

Tjocklek

Bredd

Omkrets

Statusparameter:

Preliminär/Relation

Tak 

öppninga

r

Rökluckor - - - - - - Generiskt objekt Våning: Generiskt objekt Littera: (som beskriver 

funktion ex RL1)

Våning:

Area: (m2)

Längd: (m)

Bredd: (m)

Littera: (som beskriver 

funktion ex RL1)

Våning:

Area: (m2)

Längd: (m)

Bredd: (m)

Status: (PH/SH)

Generiskt objekt Generiskt objekt Littera: (som beskriver funktion 

och typ ex RL1)

Våning:

Area: (m2)

Längd: (m)

Bredd: (m)

Littera: (som beskriver funktion 

och typ ex RL1)

Våning:

Area: (m2)

Längd: (m)

Bredd: (m)

Status: (PH/BH)

Brandklass:

Ljudklass:

Littera: (som beskriver funktion 

och typ ex RL1)

Våning:

Area: (m2)

Längd: (m)

Bredd: (m)

Status: (PH/BH)

Byggtolerans beaktad:  (Ja/Nej)

Brandklass:

Ljudklass:

Komponenter överensstämmande

med verklig produkt

Ex. armering, ingjutningsgods, beting 

etc

Littera som beskriver 

funktion och typ

Ex Regel1, Gipsskiva1 etc

Våning

Artickel

Materialegenskaper

Area netto

Längd

Tjocklek

Bredd

Omkrets

Statusparameter:

Preliminär/Relation

Tak 

kompl

Takfotskom

plettering

- - - - - - - - - - - Generiskt objekt Generiskt objekt Littera: (som beskriver funktion 

och typ ex TFK1)

Våning:

Längd: (m)

Littera: (som beskriver funktion 

och typ ex TFK1)

Våning:

Längd: (m)

Status: (PH/BH)

Littera: (som beskriver funktion 

och typ ex TFK1)

Våning:

Längd: (m)

Status: (PH/BH)

Byggtolerans beaktad:  (Ja/Nej)

Komponenter överensstämmande

med verklig produkt

Ex. armering, ingjutningsgods, beting 

etc

Littera som beskriver 

funktion och typ

Ex Regel1, Gipsskiva1 etc

Våning

Artickel

Materialegenskaper

Area netto

Längd

Tjocklek

Bredd

Omkrets

Statusparameter:

Preliminär/Relation

Tak 

kompl

Gavelkompl

ettering

- - - - - - - - - - - Generiskt objekt Generiskt objekt Littera: (som beskriver funktion 

och typ ex GK1)

Våning:

Längd: (m)

Littera: (som beskriver funktion 

och typ ex GK1)

Våning:

Längd: (m)

Status: (PH/BH) 

Littera: (som beskriver funktion 

och typ ex GK1)

Våning:

Längd: (m)

Status: (PH/BH)

Byggtolerans beaktad:  (Ja/Nej)

Komponenter överensstämmande

med verklig produkt

Ex. armering, ingjutningsgods, beting 

etc

Littera som beskriver 

funktion och typ

Ex Regel1, Gipsskiva1 etc

Våning

Artickel

Materialegenskaper

Area netto

Längd

Tjocklek

Bredd

Omkrets

Statusparameter:

Preliminär/Relation

Tak 

kompl

Nockkomple

ttering

- - - - - - - - - - - Generiskt objekt Generiskt objekt Littera: (som beskriver funktion 

och typ ex NK1)

Våning:

Längd: (m)

Littera: (som beskriver funktion 

och typ ex NK1)

Våning:

Längd: (m)

Status: (PH/BH) 

Littera: (som beskriver funktion 

och typ ex NK1)

Våning:

Längd: (m)

Status: (PH/BH)

Byggtolerans beaktad:  (Ja/Nej)

Komponenter överensstämmande

med verklig produkt

Ex. armering, ingjutningsgods, beting 

etc

Littera som beskriver 

funktion och typ

Ex Regel1, Gipsskiva1 etc

Våning

Artickel

Materialegenskaper

Area netto

Längd

Tjocklek

Bredd

Omkrets

Statusparameter:

Preliminär/Relation

Tak 

kompl

Anslutning 

vägg/tak

- - - - - - - - - - - Generiskt objekt Generiskt objekt Littera: (som beskriver funktion 

och typ ex AVT1)

Våning:

Längd: (m)

Littera: (som beskriver funktion 

och typ ex AVT1)

Våning:

Längd: (m)

Status: (PH/BH)

Littera: (som beskriver funktion 

och typ ex AVT1)

Våning:

Längd: (m)

Status: (PH/BH)

Byggtolerans beaktad:  (Ja/Nej)

Komponenter överensstämmande

med verklig produkt

Ex. armering, ingjutningsgods, beting 

etc

Littera som beskriver 

funktion och typ

Ex Regel1, Gipsskiva1 etc

Våning

Artickel

Materialegenskaper

Area netto

Längd

Tjocklek

Bredd

Omkrets

Statusparameter:

Preliminär/Relation



Tak 

kompl

Tillträdesan

ordningar 

på yttertak 

och 

ytterbjälklag

- - - - - - - - - - - Generiskt objekt Generiskt objekt Littera: (som beskriver funktion 

och typ ex TA1)

Våning:

Längd: (m)+M81R83O81:Q83

Littera: (som beskriver funktion 

och typ ex TA1)

Våning:

Längd: (m)

Status: (PH/BH)

Littera: (som beskriver funktion 

och typ ex TA1)

Våning:

Längd: (m)

Status: (PH/BH)

Byggtolerans beaktad:  (Ja/Nej)

Komponenter överensstämmande

med verklig produkt

Ex. armering, ingjutningsgods, beting 

etc

Littera som beskriver 

funktion och typ

Ex Regel1, Gipsskiva1 etc

Våning

Artickel

Materialegenskaper

Area netto

Längd

Tjocklek

Bredd

Omkrets

Statusparameter:

Preliminär/Relation

Övrigt Stuprör - - - - - - - - Generiskt objekt - - Generiskt objekt Generiskt objekt Littera: (som beskriver funktion 

och typ ex SR1)

Våning:

Längd: (m)

Littera: (som beskriver funktion 

och typ ex SR1)

Våning:

Längd: (m)

Status: (PH/BH) 

Littera: (som beskriver funktion 

och typ ex SR1)

Våning:

Längd: (m)

Status: (PH/BH)

Byggtolerans beaktad:  (Ja/Nej)

Komponenter överensstämmande

med verklig produkt

Ex. armering, ingjutningsgods, beting 

etc

Littera som beskriver 

funktion och typ

Ex Regel1, Gipsskiva1 etc

Våning

Artickel

Materialegenskaper

Area netto

Längd

Tjocklek

Bredd

Omkrets

Statusparameter:

Preliminär/Relation

Yttervägg 

öppninga

r

Fönster - - - - - - Generiskt fönster Våning: Generiskt fönster

Yttemåtten bredd och 

höjd återspeglas.

Littera: (som beskriver 

funktion ex F1)

Våning:

Area: (netto m2)

Bredd: (m)

Höjd: (m)

Littera: (som beskriver 

funktion ex F1)

Våning:

Area: (netto m2)

Bredd: (m)

Höjd: (m)

Status: (PH/SH)

Generiskt fönster

Yttemåtten bredd och 

höjd återspeglas.

Generiskt fönster

Yttemåtten bredd och 

höjd återspeglas.

Littera: (som beskriver funktion 

och typ ex F1)

Våning:

Area: (netto m2)

Bredd: (m)

Höjd: (m) 

Littera: (som beskriver funktion 

och typ ex F1)

Våning:

Area: (netto m2)

Bredd: (m)

Höjd: (m)

Status: (PH/BH)

Brandklass:

Ljudklass:

Littera: (som beskriver funktion 

och typ ex F1)

Våning:

Area: (netto m2)

Bredd: (m)

Höjd: (m)

Status: (PH/BH)

Byggtolerans beaktad:  (Ja/Nej)

Brandklass:

Ljudklass:

Komponenter överensstämmande

med verklig produkt

Ex. armering, ingjutningsgods, beting 

etc

Littera som beskriver 

funktion och typ

Ex Regel1, Gipsskiva1 etc

Våning

Artickel

Materialegenskaper

Area netto

Längd

Tjocklek

Bredd

Omkrets

Statusparameter:

Preliminär/Relation

Yttervägg 

öppninga

r

Fönsterdörr - - - - - - Generiskt fönster Våning: Generiskt fönster

Yttemåtten bredd och 

höjd återspeglas.

Littera: (som beskriver 

funktion ex FD1)

Våning:

Area: (netto m2)

Bredd: (m)

Höjd: (m)

Littera: (som beskriver 

funktion ex FD1)

Våning:

Area: (netto m2)

Bredd: (m)

Höjd: (m)

Status: (PH/SH)

Generiskt fönster

Yttemåtten bredd och 

höjd återspeglas.

Generiskt fönster

Yttemåtten bredd och 

höjd återspeglas.

Littera: (som beskriver funktion 

och typ ex FD1)

Våning:

Area: (netto m2)

Bredd: (m)

Höjd: (m) 

Littera: (som beskriver funktion 

och typ ex FD1)

Våning:

Area: (netto m2)

Bredd: (m)

Höjd: (m)

Status: (PH/BH)

Brandklass:

Ljudklass:

Littera: (som beskriver funktion 

och typ ex FD1)

Våning:

Area: (netto m2)

Bredd: (m)

Höjd: (m)

Status: (PH/BH)

Byggtolerans beaktad:  (Ja/Nej)

Brandklass:

Ljudklass:

Komponenter överensstämmande

med verklig produkt

Ex. armering, ingjutningsgods, beting 

etc

Littera som beskriver 

funktion och typ

Ex Regel1, Gipsskiva1 etc

Våning

Artickel

Materialegenskaper

Area netto

Längd

Tjocklek

Bredd

Omkrets

Statusparameter:

Preliminär/Relation

Yttervägg 

öppninga

r

Glasparti - 

trä utvändig

- - - - - - Generiskt fönster Våning: Generiskt fönster

Yttemåtten bredd och 

höjd återspeglas.

Littera: (som beskriver 

funktion ex GPU1)

Våning:

Area: (netto m2)

Bredd: (m)

Höjd: (m)

Littera: (som beskriver 

funktion ex GPU1)

Våning:

Area: (netto m2)

Bredd: (m)

Höjd: (m)

Status: (PH/SH)

Generiskt fönster

Yttemåtten bredd och 

höjd återspeglas.

Generiskt fönster

Yttemåtten bredd och 

höjd återspeglas.

Littera: (som beskriver funktion 

och typ ex GPU1)

Våning:

Area: (netto m2)

Bredd: (m)

Höjd: (m) 

Littera: (som beskriver funktion 

och typ ex GPU1)

Våning:

Area: (netto m2)

Bredd: (m)

Höjd: (m)

Status: (PH/BH) 

Brandklass:

Ljudklass:

Littera: (som beskriver funktion 

och typ ex GPU1)

Våning:

Area: (netto m2)

Bredd: (m)

Höjd: (m)

Status: (PH/BH)

Byggtolerans beaktad:  (Ja/Nej)

Brandklass:

Ljudklass:

Komponenter överensstämmande

med verklig produkt

Ex. armering, ingjutningsgods, beting 

etc

Littera som beskriver 

funktion och typ

Ex Regel1, Gipsskiva1 etc

Våning

Artickel

Materialegenskaper

Area netto

Längd

Tjocklek

Bredd

Omkrets

Statusparameter:

Preliminär/Relation

Yttervägg 

öppninga

r

Glasparti - 

stål 

utvändig

- - - - - - Generiskt fönster Våning: Generiskt fönster

Yttemåtten bredd och 

höjd återspeglas.

Littera: (som beskriver 

funktion ex GPU1)

Våning:

Area: (netto m2)

Bredd: (m)

Höjd: (m)

Littera: (som beskriver 

funktion ex GPU1)

Våning:

Area: (netto m2)

Bredd: (m)

Höjd: (m)

Status: (PH/SH)

Generiskt fönster

Yttemåtten bredd och 

höjd återspeglas.

Generiskt fönster

Yttemåtten bredd och 

höjd återspeglas.

Littera: (som beskriver funktion 

och typ ex GPU1)

Våning:

Area: (netto m2)

Bredd: (m)

Höjd: (m)

Littera: (som beskriver funktion 

och typ ex GPU1)

Våning:

Area: (netto m2)

Bredd: (m)

Höjd: (m)

Status: (PH/BH) 

Brandklass:

Ljudklass:

Littera: (som beskriver funktion 

och typ ex GPU1)

Våning:

Area: (netto m2)

Bredd: (m)

Höjd: (m)

Status: (PH/BH)

Byggtolerans beaktad:  (Ja/Nej)

Brandklass:

Ljudklass:

Komponenter överensstämmande

med verklig produkt

Ex. armering, ingjutningsgods, beting 

etc

Littera som beskriver 

funktion och typ

Ex Regel1, Gipsskiva1 etc

Våning

Artickel

Materialegenskaper

Area netto

Längd

Tjocklek

Bredd

Omkrets

Statusparameter:

Preliminär/Relation

Yttervägg 

öppninga

r

Glasparti - 

al utvändig

- - - - - - Generiskt fönster Våning: Generiskt fönster

Yttemåtten bredd och 

höjd återspeglas.

Littera: (som beskriver 

funktion ex GPU1)

Våning:

Area: (netto m2)

Bredd: (m)

Höjd: (m)

Littera: (som beskriver 

funktion ex GPU1)

Våning:

Area: (netto m2)

Bredd: (m)

Höjd: (m)

Status: (PH/SH)

Generiskt fönster

Yttemåtten bredd och 

höjd återspeglas.

Generiskt fönster

Yttemåtten bredd och 

höjd återspeglas.

Littera: (som beskriver funktion 

och typ ex GPU1)

Våning:

Area: (netto m2)

Bredd: (m)

Höjd: (m) 

Littera: (som beskriver funktion 

och typ ex GPU1)

Våning:

Area: (netto m2)

Bredd: (m)

Höjd: (m)

Status: (PH/BH)

Brandklass:

Ljudklass:

Littera: (som beskriver funktion 

och typ ex GPU1)

Våning:

Area: (netto m2)

Bredd: (m)

Höjd: (m)

Status: (PH/BH)

Byggtolerans beaktad:  (Ja/Nej)

Brandklass:

Ljudklass:

Komponenter överensstämmande

med verklig produkt

Ex. armering, ingjutningsgods, beting 

etc

Littera som beskriver 

funktion och typ

Ex Regel1, Gipsskiva1 etc

Våning

Artickel

Materialegenskaper

Area netto

Längd

Tjocklek

Bredd

Omkrets

Statusparameter:

Preliminär/Relation

Yttervägg 

öppninga

r

Ytterdörr - 

trä

- - - - - - Generiskt dörr Våning: Generiskt dörr

Yttemåtten bredd och 

höjd återspeglas.

Littera: (som beskriver 

funktion ex DY1)

Våning:

Area: (netto m2)

Bredd: (m)

Höjd: (m)

Littera: (som beskriver 

funktion ex DY1)

Våning:

Area: (netto m2)

Bredd: (m)

Höjd: (m)

Status: (PH/SH)

Generiskt dörr

Yttemåtten bredd och 

höjd återspeglas.

Generiskt dörr

Yttemåtten bredd och 

höjd återspeglas.

Littera: (som beskriver funktion 

och typ ex DY1)

Våning:

Area: (netto m2)

Bredd: (m)

Höjd: (m) 

Littera: (som beskriver funktion 

och typ ex DY1)

Våning:

Area: (netto m2)

Bredd: (m)

Höjd: (m)

Status: (PH/BH)

Brandklass:

Ljudklass:

Littera: (som beskriver funktion 

och typ ex DY1)

Våning:

Area: (netto m2)

Bredd: (m)

Höjd: (m)

Status: (PH/BH)

Byggtolerans beaktad:  (Ja/Nej)

Brandklass:

Ljudklass:

Komponenter överensstämmande

med verklig produkt

Ex. armering, ingjutningsgods, beting 

etc

Littera som beskriver 

funktion och typ

Ex Regel1, Gipsskiva1 etc

Våning

Artickel

Materialegenskaper

Area netto

Längd

Tjocklek

Bredd

Omkrets

Statusparameter:

Preliminär/Relation

Yttervägg 

öppninga

r

Ytterdörr - 

stål

- - - - - - Generiskt dörr Våning: Generiskt dörr

Yttemåtten bredd och 

höjd återspeglas.

Littera: (som beskriver 

funktion ex SDY1)

Våning:

Area: (netto m2)

Bredd: (m)

Höjd: (m)

Littera: (som beskriver 

funktion ex SDY1)

Våning:

Area: (netto m2)

Bredd: (m)

Höjd: (m)

Status: (PH/SH)

Generiskt dörr

Yttemåtten bredd och 

höjd återspeglas.

Generiskt dörr

Yttemåtten bredd och 

höjd återspeglas.

Littera: (som beskriver funktion 

och typ ex SDY1)

Våning:

Area: (netto m2)

Bredd: (m)

Höjd: (m)

Littera: (som beskriver funktion 

och typ ex SDY1)

Våning:

Area: (netto m2)

Bredd: (m)

Höjd: (m)

Status: (PH/BH)

Brandklass:

Ljudklass:

Littera: (som beskriver funktion 

och typ ex SDY1)

Våning:

Area: (netto m2)

Bredd: (m)

Höjd: (m)

Status: (PH/BH)

Byggtolerans beaktad:  (Ja/Nej)

Brandklass:

Ljudklass:

Komponenter överensstämmande

med verklig produkt

Ex. armering, ingjutningsgods, beting 

etc

Littera som beskriver 

funktion och typ

Ex Regel1, Gipsskiva1 etc

Våning

Artickel

Materialegenskaper

Area netto

Längd

Tjocklek

Bredd

Omkrets

Statusparameter:

Preliminär/Relation

Yttervägg 

öppninga

r

Port 

utvändig

- - - - - - Generiskt dörr Våning: Generiskt dörr

Yttemåtten bredd och 

höjd återspeglas.

Littera: (som beskriver 

funktion ex PU1)

Våning:

Area: (netto m2)

Bredd: (m)

Höjd: (m)

Littera: (som beskriver 

funktion ex PU1)

Våning:

Area: (netto m2)

Bredd: (m)

Höjd: (m)

Status: (PH/SH)

Generiskt dörr

Yttemåtten bredd och 

höjd återspeglas.

Generiskt dörr

Yttemåtten bredd och 

höjd återspeglas.

Littera: (som beskriver funktion 

och typ ex PU1)

Våning:

Area: (netto m2)

Bredd: (m)

Höjd: (m)

Littera: (som beskriver funktion 

och typ ex PU1)

Våning:

Area: (netto m2)

Bredd: (m)

Höjd: (m)

Status: (PH/BH) 

Brandklass:

Ljudklass:

Littera: (som beskriver funktion 

och typ ex PU1)

Våning:

Area: (netto m2)

Bredd: (m)

Höjd: (m)

Status: (PH/BH)

Byggtolerans beaktad:  (Ja/Nej)

Brandklass:

Ljudklass:

Komponenter överensstämmande

med verklig produkt

Ex. armering, ingjutningsgods, beting 

etc

Littera som beskriver 

funktion och typ

Ex Regel1, Gipsskiva1 etc

Våning

Artickel

Materialegenskaper

Area netto

Längd

Tjocklek

Bredd

Omkrets

Statusparameter:

Preliminär/Relation

Yttervägg 

öppninga

r

Lucka - stål 

utvändig

- - - - - - Generiskt dörr Våning: Generiskt dörr

Yttemåtten bredd och 

höjd återspeglas.

Littera: (som beskriver 

funktion ex SLU1)

Våning:

Area: (netto m2)

Bredd: (m)

Höjd: (m)

Littera: (som beskriver 

funktion ex SLU1)

Våning:

Area: (netto m2)

Bredd: (m)

Höjd: (m)

Status: (PH/SH)

Generiskt dörr

Yttemåtten bredd och 

höjd återspeglas.

Generiskt dörr

Yttemåtten bredd och 

höjd återspeglas.

Littera: (som beskriver funktion 

och typ ex SLU1)

Våning:

Area: (netto m2)

Bredd: (m)

Höjd: (m)

Littera: (som beskriver funktion 

och typ ex SLU1)

Våning:

Area: (netto m2)

Bredd: (m)

Höjd: (m)

Status: (PH/BH)

Brandklass:

Ljudklass:

Littera: (som beskriver funktion 

och typ ex SLU1)

Våning:

Area: (netto m2)

Bredd: (m)

Höjd: (m)

Status: (PH/BH)

Byggtolerans beaktad:  (Ja/Nej)

Brandklass:

Ljudklass:

Komponenter överensstämmande

med verklig produkt

Ex. armering, ingjutningsgods, beting 

etc

Littera som beskriver 

funktion och typ

Ex Regel1, Gipsskiva1 etc

Våning

Artickel

Materialegenskaper

Area netto

Längd

Tjocklek

Bredd

Omkrets

Statusparameter:

Preliminär/Relation

Innervägg

ar 

öppninga

r

Glasparti - 

trä

- - - - - - Generiskt parti Våning: Generiskt parti

Yttermåtten bredd och 

höjd återspeglas.

Littera: (som beskriver 

funktion ex GPI1)

Våning:

Area: (m2)

Bredd: (m)

Höjd: (m)

Littera: (som beskriver 

funktion ex GPI1)

Våning:

Area: (m2)

Bredd: (m)

Höjd: (m)

Status: (PH/SH)

Generiskt parti

Yttermåtten bredd och 

höjd återspeglas.

Generiskt parti

Yttermåtten bredd och 

höjd återspeglas.

Littera: (som beskriver funktion 

och typ exGPI1)

Våning:

Area: (m2)

Bredd: (m)

Höjd: (m)

Littera: (som beskriver funktion 

och typ exGPI1)

Våning:

Area: (m2)

Bredd: (m)

Höjd: (m)

Status: (PH/BH)

Brandklass:

Ljudklass:

Littera: (som beskriver funktion 

och typ exGPI1)

Våning:

Area: (m2)

Bredd: (m)

Höjd: (m)

Status: (PH/BH)

Byggtolerans beaktad:  (Ja/Nej)

Brandklass:

Ljudklass:

Komponenter överensstämmande

med verklig produkt

Ex. armering, ingjutningsgods, beting 

etc

Littera som beskriver 

funktion och typ

Ex Regel1, Gipsskiva1 etc

Våning

Artickel

Materialegenskaper

Area netto

Längd

Tjocklek

Bredd

Omkrets

Statusparameter:

Preliminär/Relation

Innervägg

ar 

öppninga

r

Glasparti - 

stål

- - - - - - Generiskt parti Våning: Generiskt parti

Yttermåtten bredd och 

höjd återspeglas.

Littera: (som beskriver 

funktion ex GPI1)

Våning:

Area: (m2)

Bredd: (m)

Höjd: (m)

Littera: (som beskriver 

funktion ex GPI1)

Våning:

Area: (m2)

Bredd: (m)

Höjd: (m)

Status: (PH/SH)

Generiskt parti

Yttermåtten bredd och 

höjd återspeglas.

Generiskt parti

Yttermåtten bredd och 

höjd återspeglas.

Littera: (som beskriver funktion 

och typ exGPI1)

Våning:

Area: (m2)

Bredd: (m)

Höjd: (m)

Littera: (som beskriver funktion 

och typ exGPI1)

Våning:

Area: (m2)

Bredd: (m)

Höjd: (m)

Status: (PH/BH) 

Brandklass:

Ljudklass:

Littera: (som beskriver funktion 

och typ exGPI1)

Våning:

Area: (m2)

Bredd: (m)

Höjd: (m)

Status: (PH/BH)

Byggtolerans beaktad:  (Ja/Nej)

Brandklass:

Ljudklass:

Komponenter överensstämmande

med verklig produkt

Ex. armering, ingjutningsgods, beting 

etc

Littera som beskriver 

funktion och typ

Ex Regel1, Gipsskiva1 etc

Våning

Artickel

Materialegenskaper

Area netto

Längd

Tjocklek

Bredd

Omkrets

Statusparameter:

Preliminär/Relation

Innervägg

ar 

öppninga

r

Glasparti - 

al

- - - - - - Generiskt parti Våning: Generiskt parti

Yttermåtten bredd och 

höjd återspeglas.

Littera: (som beskriver 

funktion ex GPI1)

Våning:

Area: (m2)

Bredd: (m)

Höjd: (m)

Littera: (som beskriver 

funktion ex GPI1)

Våning:

Area: (m2)

Bredd: (m)

Höjd: (m)

Status: (PH/SH)

Generiskt parti

Yttermåtten bredd och 

höjd återspeglas.

Generiskt parti

Yttermåtten bredd och 

höjd återspeglas.

Littera: (som beskriver funktion 

och typ exGPI1)

Våning:

Area: (m2)

Bredd: (m)

Höjd: (m)

Littera: (som beskriver funktion 

och typ exGPI1)

Våning:

Area: (m2)

Bredd: (m)

Höjd: (m)

Status: (PH/BH)  

Brandklass:

Ljudklass:

Littera: (som beskriver funktion 

och typ exGPI1)

Våning:

Area: (m2)

Bredd: (m)

Höjd: (m)

Status: (PH/BH)

Byggtolerans beaktad:  (Ja/Nej)

Brandklass:

Ljudklass:

Komponenter överensstämmande

med verklig produkt

Ex. armering, ingjutningsgods, beting 

etc

Littera som beskriver 

funktion och typ

Ex Regel1, Gipsskiva1 etc

Våning

Artickel

Materialegenskaper

Area netto

Längd

Tjocklek

Bredd

Omkrets

Statusparameter:

Preliminär/Relation

Innervägg

ar 

öppninga

r

Innerdörr - 

trä

- - - - - - Generiskt dörr Våning: Generiskt dörr

Yttermåtten bredd och 

höjd återspeglas.

Littera: (som beskriver 

funktion ex D1)

Våning:

Area: (m2)

Bredd: (m)

Höjd: (m)

Littera: (som beskriver 

funktion ex D1)

Våning:

Area: (m2)

Bredd: (m)

Höjd: (m)

Status: (PH/SH)

Generiskt dörr

Yttermåtten bredd och 

höjd återspeglas.

Generiskt dörr

Yttermåtten bredd och 

höjd återspeglas.

Littera: (som beskriver funktion 

och typ ex D1)

Våning:

Area: (m2)

Bredd: (m)

Höjd: (m)

Littera: (som beskriver funktion 

och typ ex D1)

Våning:

Area: (m2)

Bredd: (m)

Höjd: (m)

Status: (PH/BH)

Brandklass:

Ljudklass:

Littera: (som beskriver funktion 

och typ ex D1)

Våning:

Area: (m2)

Bredd: (m)

Höjd: (m)

Status: (PH/BH)

Byggtolerans beaktad:  (Ja/Nej)

Brandklass:

Ljudklass:

Komponenter överensstämmande

med verklig produkt

Ex. armering, ingjutningsgods, beting 

etc

Littera som beskriver 

funktion och typ

Ex Regel1, Gipsskiva1 etc

Våning

Artickel

Materialegenskaper

Area netto

Längd

Tjocklek

Bredd

Omkrets

Statusparameter:

Preliminär/Relation

Innervägg

ar 

öppninga

r

Innerdörr - 

stål

- - - - - - Generiskt dörr Våning: Generiskt dörr

Yttermåtten bredd och 

höjd återspeglas.

Littera: (som beskriver 

funktion ex SD1)

Våning:

Area: (m2)

Bredd: (m)

Höjd: (m)

Littera: (som beskriver 

funktion ex SD1)

Våning:

Area: (m2)

Bredd: (m)

Höjd: (m)

Status: (PH/SH)

Generiskt dörr

Yttermåtten bredd och 

höjd återspeglas.

Generiskt dörr

Yttermåtten bredd och 

höjd återspeglas.

Littera: (som beskriver funktion 

och typ ex SD1)

Våning:

Area: (m2)

Bredd: (m)

Höjd: (m)

Littera: (som beskriver funktion 

och typ ex SD1)

Våning:

Area: (m2)

Bredd: (m)

Höjd: (m)

Status: (PH/BH)

Brandklass:

Ljudklass:

Littera: (som beskriver funktion 

och typ ex SD1)

Våning:

Area: (m2)

Bredd: (m)

Höjd: (m)

Status: (PH/BH)

Byggtolerans beaktad:  (Ja/Nej)

Brandklass:

Ljudklass:

Komponenter överensstämmande

med verklig produkt

Ex. armering, ingjutningsgods, beting 

etc

Littera som beskriver 

funktion och typ

Ex Regel1, Gipsskiva1 etc

Våning

Artickel

Materialegenskaper

Area netto

Längd

Tjocklek

Bredd

Omkrets

Statusparameter:

Preliminär/Relation

Innervägg

ar 

öppninga

r

Port 

invändig

- - - - - - Generiskt dörr Våning: Generiskt dörr

Yttermåtten bredd och 

höjd återspeglas.

Littera: (som beskriver 

funktion ex PI1)

Våning:

Area: (m2)

Bredd: (m)

Höjd: (m)

Littera: (som beskriver 

funktion ex PI1)

Våning:

Area: (m2)

Bredd: (m)

Höjd: (m)

Status: (PH/SH)

Generiskt dörr

Yttermåtten bredd och 

höjd återspeglas.

Generiskt dörr

Yttermåtten bredd och 

höjd återspeglas.

Littera: (som beskriver funktion 

och typ ex PI1)

Våning:

Area: (m2)

Bredd: (m)

Höjd: (m)

Littera: (som beskriver funktion 

och typ ex PI1)

Våning:

Area: (m2)

Bredd: (m)

Höjd: (m)

Status: (PH/BH)

Brandklass:

Ljudklass:

Littera: (som beskriver funktion 

och typ ex PI1)

Våning:

Area: (m2)

Bredd: (m)

Höjd: (m)

Status: (PH/BH)

Byggtolerans beaktad:  (Ja/Nej)

Brandklass:

Ljudklass:

Komponenter överensstämmande

med verklig produkt

Ex. armering, ingjutningsgods, beting 

etc

Littera som beskriver 

funktion och typ

Ex Regel1, Gipsskiva1 etc

Våning

Artickel

Materialegenskaper

Area netto

Längd

Tjocklek

Bredd

Omkrets

Statusparameter:

Preliminär/Relation

Innervägg

ar 

öppninga

r

Lucka - stål - - - - - - Generiskt dörr Våning: Generiskt dörr

Yttermåtten bredd och 

höjd återspeglas.

Littera: (som beskriver 

funktion ex SLI1)

Våning:

Area: (m2)

Bredd: (m)

Höjd: (m)

Littera: (som beskriver 

funktion ex SLI1)

Våning:

Area: (m2)

Bredd: (m)

Höjd: (m)

Status: (PH/SH)

Generiskt dörr

Yttermåtten bredd och 

höjd återspeglas.

Generiskt dörr

Yttermåtten bredd och 

höjd återspeglas.

Littera: (som beskriver funktion 

och typ ex SLI1)

Våning:

Area: (m2)

Bredd: (m)

Höjd: (m)

Littera: (som beskriver funktion 

och typ ex SLI1)

Våning:

Area: (m2)

Bredd: (m)

Höjd: (m)

Status: (PH/BH)

Brandklass:

Ljudklass:

Littera: (som beskriver funktion 

och typ ex SLI1)

Våning:

Area: (m2)

Bredd: (m)

Höjd: (m)

Status: (PH/BH)

Byggtolerans beaktad:  (Ja/Nej)

Brandklass:

Ljudklass:

Komponenter överensstämmande

med verklig produkt

Ex. armering, ingjutningsgods, beting 

etc

Littera som beskriver 

funktion och typ

Ex Regel1, Gipsskiva1 etc

Våning

Artickel

Materialegenskaper

Area netto

Längd

Tjocklek

Bredd

Omkrets

Statusparameter:

Preliminär/Relation



Innervägg
ar 
öppninga
r

Lucka - trä - - - - - - Generiskt dörr Våning: Generiskt dörr
Yttermåtten bredd och 
höjd återspeglas.

Littera: (som beskriver 
funktion ex LU1)
Våning:

Area: (m2)
Bredd: (m)
Höjd: (m)

Littera: (som beskriver 
funktion ex LU1)
Våning:

Area: (m2)
Bredd: (m)
Höjd: (m)
Status: (PH/SH)

Generiskt dörr
Yttermåtten bredd och 
höjd återspeglas.

Generiskt dörr
Yttermåtten bredd och 
höjd återspeglas.

Littera: (som beskriver funktion 
och typ ex LU1)
Våning:

Area: (m2)
Bredd: (m)
Höjd: (m)

Littera: (som beskriver funktion 
och typ ex LU1)
Våning:

Area: (m2)
Bredd: (m)
Höjd: (m)
Status: (PH/BH)
Byggtolerans beaktad:  (Ja/Nej)
Brandklass:

Ljudklass:

Littera: (som beskriver funktion 
och typ ex LU1)
Våning:

Area: (m2)
Bredd: (m)
Höjd: (m)
Status: (PH/BH)
Byggtolerans beaktad:  (Ja/Nej)
Brandklass:

Ljudklass:

Komponenter överensstämmande
med verklig produkt
Ex. armering, ingjutningsgods, beting 
etc

Littera som beskriver 
funktion och typ
Ex Regel1, Gipsskiva1 etc
Våning
Artickel
Materialegenskaper
Area netto
Längd
Tjocklek
Bredd
Omkrets
Statusparameter:
Preliminär/Relation

Vägg Rörlig vägg - - - - - - Vägg med ett skikt
Bredd = 100 mm

Våning:

Area: (netto m2)
Längd: (m)

Vägg med ett skikt 
Yttermåtten längd och 
höjd återspeglas. 
Bredd = 100 mm
Ändutformning ej exakt 
specificerad. 

Littera: (som beskriver känd 
funktion, ex RV1)
Våning:

Area: (netto m2)
Längd: (m)
Status: (PH/SH)

Littera: (som beskriver känd 
funktion, ex RV1)
Våning:

Area: (netto m2)
Längd: (m)
Status: (PH/SH)

Vägg med skikt enligt 
vägguppbyggnad. 
Yttermåtten längd, 
bredd och höjd 
återspeglas. 
Ändutformning ej 
exakt specificerad.

Vägg med skikt enligt 
vägguppbyggnad. 
Yttermåtten längd, 
bredd och höjd 
återspeglas. 
Ändutformning ej 
exakt specificerad.

Littera: (som beskriver känd 
funktion och typ ex RV1)
Våning:

Area: (netto m2)
Längd: (m)
Tjocklek: (mm)

Littera: (som beskriver känd 
funktion och typ ex RV1)
Våning:

Area: (netto m2)
Längd: (m)
Tjocklek: (mm)
Status: (PH/BH)
Brandklass:

Ljudklass:

Littera: (som beskriver känd 
funktion och typ ex RV1)
Våning:

Area: (netto m2)
Längd: (m)
Tjocklek: (mm)
Status: (PH/BH)
Byggtolerans beaktad: (Ja/Nej)
Brandklass:

Ljudklass:

Komponenter överensstämmande
med verklig produkt
Ex. Gipsskiva, regel, hålbilder, 
syllisolering, armeringsjärn

Littera som beskriver 
funktion och typ
Våning
Artickel
Materialegenskaper
Area netto
Längd
Tjocklek
Bredd
Omkrets
Statusparameter:
Preliminär/Relation

Undergol
v

Undergolv - - - - - - Generiskt golv Våning: Generiskt golv
Yttermåtten längd och 
bredd skall återspeglas.
Tjocklek = 100 mm

Littera: (som beskriver 
funktion ex UG1)
Våning:

Area: (netto m2)

Littera: (som beskriver 
funktion ex UG1)
Våning:

Area: (netto m2)
Tjocklek: (mm)
Status: (PH/SH)

Generiskt golv
Yttermåtten längd, 
bredd och tjocklek skall 
återspeglas.

Generiskt golv
Yttermåtten längd, 
bredd och tjocklek skall 
återspeglas.
Hål, försänkningar och 
förtagningar 
modelleras.

Littera: (som beskriver funktion 
och typ ex UG1)
Våning:

Area: (netto m2)
Tjocklek: (mm)

Littera: (som beskriver funktion 
och typ ex UG1)
Våning:

Area: (netto m2)
Tjocklek: (mm)
Status: (PH/SH)

Littera: (som beskriver funktion 
och typ ex UG1)
Våning:

Area: (netto m2)
Tjocklek: (mm)
Status: (PH/SH)
Byggtolerans beaktad:  (Ja/Nej)

Komponenter överensstämmande
med verklig produkt
Ex. armering, ingjutningsgods, beting 
etc

Littera som beskriver 
funktion och typ
Ex Regel1, Gipsskiva1 etc
Våning
Artickel
Materialegenskaper
Area netto
Längd
Tjocklek
Bredd
Omkrets
Statusparameter:
Preliminär/Relation

Bjälklagsl
uckor

Bjälklagsluck
or

- - - - - - Generiskt lucka Våning: Generiskt lucka Littera: (som beskriver 
funktion, ex BLU1)
Våning:

Area: (m2)
Omkrets: (m)
Bredd: (mm)
Höjd: (mm)

Littera: (som beskriver 
funktion, ex BLU1)
Våning:

Area: (m2)
Omkrets: (m)
Bredd: (mm)
Höjd: (mm)
Status: (PH/SH)

Generiskt lucka Generiskt lucka Littera: (som beskriver funktion 
och typ ex BLU1)
Våning:

Area: (m2)
Omkrets: (m)
Bredd: (mm)
Höjd: (mm)

Littera: (som beskriver funktion 
och typ ex BLU1)
Våning:

Area: (m2)
Omkrets: (m)
Bredd: (mm)
Höjd: (mm)
Status: (PH/BH)
Brandklass:

Ljudklass:

Littera: (som beskriver funktion 
och typ ex BLU1)
Våning:

Area: (m2)
Omkrets: (m)
Bredd: (mm)
Höjd: (mm)
Status: (PH/BH)
Byggtolerans beaktad: (Ja/Nej)
Brandklass:

Ljudklass:

Komponenter överensstämmande
med verklig produkt
Ex. armering, ingjutningsgods, beting 
etc

Littera som beskriver 
funktion och typ
Våning
Artickel
Materialegenskaper
Area netto
Längd
Tjocklek
Bredd
Omkrets
Statusparameter:
Preliminär/Relation

Invändiga 
ytskikt

Golvbeläggn
ing

- - - - - - - - - Golv:

(Information placeras på 
utrymmesobjekt)

Golv:

(Information placeras på 
utrymmesobjekt)

Generiskt bjälklag
Återspeglar 
utbredingen av 
beklädnaden.

Generiskt bjälklag
Återspeglar 
utbredingen av 
beklädnaden.

Littera: (som beskriver funktion 
och typ ex GVB1)
Produkt:

Rumsnummer:

Littera: (som beskriver funktion 
och typ ex GVB1)
Produkt:

Rumsnummer:

Status: (PH/BH)

Littera: (som beskriver funktion 
och typ ex GVB1)
Produkt:

Rumsnummer:

Status: (PH/BH)
Byggtolerans beaktad:  (Ja/Nej)

Komponenter överensstämmande
med verklig produkt
Ex. armering, ingjutningsgods, beting 
etc

Littera som beskriver 
funktion och typ
Ex Regel1, Gipsskiva1 etc
Våning
Artickel
Materialegenskaper
Area netto
Längd
Tjocklek
Bredd
Omkrets
Statusparameter:
Preliminär/Relation

Invändiga 
ytskikt

Trappbelägg
ning

- - - - - - - - - Golv:

(Information placeras på 
utrymmesobjekt)

Golv:

(Information placeras på 
utrymmesobjekt)

Generiskt bjälklag
Återspeglar 
utbredingen av 
beklädnaden.

Generiskt bjälklag
Återspeglar 
utbredingen av 
beklädnaden.

Littera: (som beskriver funktion 
och typ ex TB1)
Produkt:

Rumsnummer:

Littera: (som beskriver funktion 
och typ ex TB1)
Produkt:

Rumsnummer:

Status: (PH/BH)

Littera: (som beskriver funktion 
och typ ex TB1)
Produkt:

Rumsnummer:

Status: (PH/BH)
Byggtolerans beaktad:  (Ja/Nej)

Komponenter överensstämmande
med verklig produkt
Ex. armering, ingjutningsgods, beting 
etc

Littera som beskriver 
funktion och typ
Ex Regel1, Gipsskiva1 etc
Våning
Artickel
Materialegenskaper
Area netto
Längd
Tjocklek
Bredd
Omkrets
Statusparameter:
Preliminär/Relation

Invändiga 
ytskikt

Väggbeklädn
ad

- - - - - - - - - Golv:

(Information placeras på 
utrymmesobjekt)

Golv:

(Information placeras på 
utrymmesobjekt)

Generiskt vägg
Återspeglar 
utbredingen av 
beklädnaden.

Generiskt vägg
Återspeglar 
utbredingen av 
beklädnaden.

Littera: (som beskriver funktion 
och typ ex VB1)
Produkt:

Rumsnummer:

Littera: (som beskriver funktion 
och typ ex VB1)
Produkt:

Rumsnummer:

Status: (PH/BH)

Littera: (som beskriver funktion 
och typ ex VB1)
Produkt:

Rumsnummer:

Status: (PH/BH)
Byggtolerans beaktad:  (Ja/Nej)

Komponenter överensstämmande
med verklig produkt
Ex. armering, ingjutningsgods, beting 
etc

Littera som beskriver 
funktion och typ
Ex Regel1, Gipsskiva1 etc
Våning
Artickel
Materialegenskaper
Area netto
Längd
Tjocklek
Bredd
Omkrets
Statusparameter:
Preliminär/Relation

Invändiga 
ytskikt

Undertak - - - - - - Generiskt tak Våning:

Area: (netto m2)
Generiskt tak samt att 
undertakets bärverk 
skall framgå som 
separata objekt/linjer

Littera: (som beskriver 
funktion ex UT1)
Våning:

Area: (netto m2)
Omkrets: (m)
Tjocklek: (mm)

Littera: (som beskriver 
funktion ex UT1)
Våning:

Area: (netto m2)
Omkrets: (m)
Tjocklek: (mm)
Status: (PH/SH)

Generiskt tak samt att 
undertakets bärverk 
skall framgå som 
separata objekt/linjer

Generiskt tak samt att 
undertakets bärverk 
skall framgå som 
separata objekt/linjer
Hål, försänkningar och 
förtagningar 
modelleras.

Littera: (som beskriver funktion ex 
UT1)
Våning:

Area: (netto m2)
Omkrets: (m)
Tjocklek: (mm)

Littera: (som beskriver funktion ex 
UT1)
Våning:

Area: (netto m2)
Omkrets: (m)
Tjocklek: (mm)
Status: (PH/BH) 
Brandklass:

Ljudklass:

Littera: (som beskriver funktion ex 
UT1)
Våning:

Area: (netto m2)
Omkrets: (m)
Tjocklek: (mm)
Status: (PH/BH)
Byggtolerans beaktad:  (Ja/Nej)
Brandklass:

Ljudklass:

Komponenter överensstämmande
med verklig produkt
Ex. armering, ingjutningsgods, beting 
etc

Littera som beskriver 
funktion och typ
Ex Regel1, Gipsskiva1 etc
Våning
Artickel
Materialegenskaper
Area netto
Längd
Tjocklek
Bredd
Omkrets
Statusparameter:
Preliminär/Relation

Trappor, 
hiss och 
balkonger

Balkongräck
e

- - - - - - Generiskt räcke Våning: Generiskt räcke Littera: (som beskriver 
funktion ex R1)
Våning:

Längd: (m)
Höjd: (mm)

Littera: (som beskriver 
funktion ex R1)
Våning:

Längd: (m)
Höjd: (mm)
Status: (PH/SH)

Generiskt räcke Generiskt räcke Littera: (som beskriver funktion 
och typ ex R1)
Våning:

Längd: (m)
Höjd: (mm)

Littera: (som beskriver funktion 
och typ ex R1)
Våning:

Längd: (m)
Höjd: (mm)
Status: (PH/BH)
Brandklass:

Ljudklass:

Littera: (som beskriver funktion 
och typ ex R1)
Våning:

Längd: (m)
Höjd: (mm)
Status: (PH/BH)
Byggtolerans beaktad:  (Ja/Nej)
Brandklass:

Ljudklass:

Komponenter överensstämmande
med verklig produkt
Ex. armering, ingjutningsgods, beting 
etc

Littera som beskriver 
funktion och typ
Ex Regel1, Gipsskiva1 etc
Våning
Artickel
Materialegenskaper
Area netto
Längd
Tjocklek
Bredd
Omkrets
Statusparameter:
Preliminär/Relation

Trappor, 
hiss och 
balkonger

Balkongingla
sning

- - - - - - Generiskt objekt Våning: Generiskt objekt Littera: (som beskriver 
funktion ex IG1)
Våning:

Längd: (m)
Höjd: (mm)

Littera: (som beskriver 
funktion ex IG1)
Våning:

Längd: (m)
Höjd: (mm)
Status: (PH/SH)

Generiskt objekt Generiskt objekt Littera: (som beskriver funktion 
och typ ex IG1)
Våning:

Längd: (m)
Höjd: (mm)

Littera: (som beskriver funktion 
och typ ex IG1)
Våning:

Längd: (m)
Höjd: (mm)
Status: (PH/BH)
Brandklass:

Ljudklass:

Littera: (som beskriver funktion 
och typ ex IG1)
Våning:

Längd: (m)
Höjd: (mm)
Status: (PH/BH)
Byggtolerans beaktad:  (Ja/Nej)
Brandklass:

Ljudklass:

Komponenter överensstämmande
med verklig produkt
Ex. armering, ingjutningsgods, beting 
etc

Littera som beskriver 
funktion och typ
Ex Regel1, Gipsskiva1 etc
Våning
Artickel
Materialegenskaper
Area netto
Längd
Tjocklek
Bredd
Omkrets
Statusparameter:
Preliminär/Relation

Trappor, 
hiss och 
balkonger

Loftgångsräc
ke

- - - - - - Generiskt räcke Våning: Generiskt räcke Littera: (som beskriver 
funktion ex R1)
Våning:

Längd: (m)
Höjd: (mm)

Littera: (som beskriver 
funktion ex R1)
Våning:

Längd: (m)
Höjd: (mm)
Status: (PH/SH)

Generiskt räcke Generiskt räcke Littera: (som beskriver funktion 
och typ ex R1)
Våning:

Längd: (m)
Höjd: (mm)

Littera: (som beskriver funktion 
och typ ex R1)
Våning:

Längd: (m)
Höjd: (mm)
Status: (PH/BH)
Brandklass:

Ljudklass:

Littera: (som beskriver funktion 
och typ ex R1)
Våning:

Längd: (m)
Höjd: (mm)
Status: (PH/BH)
Byggtolerans beaktad:  (Ja/Nej)
Brandklass:

Ljudklass:

Komponenter överensstämmande
med verklig produkt
Ex. armering, ingjutningsgods, beting 
etc

Littera som beskriver 
funktion och typ
Ex Regel1, Gipsskiva1 etc
Våning
Artickel
Materialegenskaper
Area netto
Längd
Tjocklek
Bredd
Omkrets
Statusparameter:
Preliminär/Relation

Trappor, 
hiss och 
balkonger

Skärmtak - - - - - - Generiskt tak Våning: Generiskt tak Littera: (som beskriver 
funktion ex SKT1)
Våning:

Längd: (m)
Bredd: (m)

Littera: (som beskriver 
funktion ex SKT1)
Våning:

Längd: (m)
Bredd: (m)
Status: (PH/SH)

Generiskt tak Generiskt tak Littera: (som beskriver funktion 
och typ ex SKT1)
Våning:

Längd: (m)
Bredd: (m)

Littera: (som beskriver funktion 
och typ ex SKT1)
Våning:

Längd: (m)
Bredd: (m)
Status: (PH/BH)

Littera: (som beskriver funktion 
och typ ex SKT1)
Våning:

Längd: (m)
Bredd: (m)
Status: (PH/BH)
Byggtolerans beaktad:  (Ja/Nej)

Komponenter överensstämmande
med verklig produkt
Ex. armering, ingjutningsgods, beting 
etc

Littera som beskriver 
funktion och typ
Ex Regel1, Gipsskiva1 etc
Våning
Artickel
Materialegenskaper
Area netto
Längd
Tjocklek
Bredd
Omkrets
Statusparameter:
Preliminär/Relation

Trappor, 
hiss och 
balkonger

Invändig 
trappa

- - - - - - Generiskt trappa Våning: Generiskt trappa Littera: (som beskriver 
funktion ex T1)
Våning:

Längd: (m)
Bredd: (m)

Littera: (som beskriver 
funktion ex T1)
Våning:

Längd: (m)
Bredd: (m)
Status: (PH/SH)

Generiskt trappa Generiskt trappa Littera: (som beskriver funktion 
och typ ex T1)
Våning:

Längd: (m)
Bredd: (m)

Littera: (som beskriver funktion 
och typ ex T1)
Våning:

Längd: (m)
Bredd: (m)
Status: (PH/BH)
Brandklass:

Ljudklass:

Littera: (som beskriver funktion 
och typ ex T1)
Våning:

Längd: (m)
Bredd: (m)
Status: (PH/BH)
Byggtolerans beaktad:  (Ja/Nej)
Brandklass:

Ljudklass:

Komponenter överensstämmande
med verklig produkt
Ex. armering, ingjutningsgods, beting 
etc

Littera som beskriver 
funktion och typ
Ex Regel1, Gipsskiva1 etc
Våning
Artickel
Materialegenskaper
Area netto
Längd
Tjocklek
Bredd
Omkrets
Statusparameter:
Preliminär/Relation

Trappor, 
hiss och 
balkonger

Trappräcke - - - - - - Generiskt räcke Våning: Generiskt räcke Littera: (som beskriver 
funktion ex R1)
Våning:

Längd: (m)
Höjd: (mm)

Littera: (som beskriver 
funktion ex R1)
Våning:

Längd: (m)
Höjd: (mm)
Status: (PH/SH)

Generiskt räcke Generiskt räcke Littera: (som beskriver funktion 
och typ ex R1)
Våning:

Längd: (m)
Höjd: (mm)

Littera: (som beskriver funktion 
och typ ex R1)
Våning:

Längd: (m)
Höjd: (mm)
Status: (PH/SH)
Brandklass:

Ljudklass:

Littera: (som beskriver funktion 
och typ ex R1)
Våning:

Längd: (m)
Höjd: (mm)
Status: (PH/SH)
Byggtolerans beaktad:  (Ja/Nej)
Brandklass:

Ljudklass:

Komponenter överensstämmande
med verklig produkt
Ex. armering, ingjutningsgods, beting 
etc

Littera som beskriver 
funktion och typ
Ex Regel1, Gipsskiva1 etc
Våning
Artickel
Materialegenskaper
Area netto
Längd
Tjocklek
Bredd
Omkrets
Statusparameter:
Preliminär/Relation

Trappor, 
hiss och 
balkonger

Handledare - - - - - - - - - - - Generiskt objekt Generiskt objekt Littera: (som beskriver funktion 
och typ ex HL1)
Våning:

Längd: (m)

Littera: (som beskriver funktion 
och typ ex HL1)
Våning:

Längd: (m)
Status: (PH/BH)

Littera: (som beskriver funktion 
och typ ex HL1)
Våning:

Längd: (m)
Status: (PH/BH)
Byggtolerans beaktad:  (Ja/Nej)

Komponenter överensstämmande
med verklig produkt
Ex. armering, ingjutningsgods, beting 
etc

Littera som beskriver 
funktion och typ
Ex Regel1, Gipsskiva1 etc
Våning
Artickel
Materialegenskaper
Area netto
Längd
Tjocklek
Bredd
Omkrets
Statusparameter:
Preliminär/Relation

Trappor, 
hiss och 
balkonger

Hiss - - - - - - Generiskt objekt Våning: Generiskt objekt Littera: (som beskriver 
funktion ex H1)
Våning:

Littera: (som beskriver 
funktion ex H1)
Våning:

Status: (PH/SH)

Generiskt räcke Generiskt räcke Littera: (som beskriver funktion 
och typ ex H1)
Våning:

Littera: (som beskriver funktion 
och typ ex H1)
Våning:

Status: (PH/SH) 

Littera: (som beskriver funktion 
och typ ex H1)
Våning:

Status: (PH/SH)
Byggtolerans beaktad:  (Ja/Nej)

Komponenter överensstämmande
med verklig produkt
Ex. armering, ingjutningsgods, beting 
etc

Littera som beskriver 
funktion och typ
Ex Regel1, Gipsskiva1 etc
Våning
Artickel
Materialegenskaper
Area netto
Längd
Tjocklek
Bredd
Omkrets
Statusparameter:
Preliminär/Relation

Förvaring
senheter

Väggskåp - - - - - - Generiskt objekt Våning: Generiskt objekt Littera: (som beskriver 
funktion ex VS1)
Våning:

Längd: (mm)
Bredd: (mm)
Höjd: (mm)

Littera: (som beskriver 
funktion ex VS1)
Våning:

Längd: (mm)
Bredd: (mm)
Höjd: (mm)
Status: (PH/SH)

Generiskt objekt Generiskt objekt Littera: (som beskriver funktion 
och typ ex VS1)
Våning:

Längd: (mm)
Bredd: (mm)
Höjd: (mm)

Littera: (som beskriver funktion 
och typ ex VS1)
Våning:

Längd: (mm)
Bredd: (mm)
Höjd: (mm)
Status: (PH/BH)

Littera: (som beskriver funktion 
och typ ex VS1)
Våning:

Längd: (mm)
Bredd: (mm)
Höjd: (mm)
Status: (PH/BH)
Byggtolerans beaktad: (Ja/Nej)

Komponenter överensstämmande
med verklig produkt
Ex. armering, ingjutningsgods, beting 
etc

Littera som beskriver 
funktion och typ
Våning
Artickel
Materialegenskaper
Area netto
Längd
Tjocklek
Bredd
Omkrets
Statusparameter:
Preliminär/Relation

Förvaring
senheter

Bänkskåp - - - - - - Generiskt objekt Våning: Generiskt objekt Littera: (som beskriver 
funktion ex BS1)
Våning:

Längd: (mm)
Bredd: (mm)
Höjd: (mm)

Littera: (som beskriver 
funktion ex BS1)
Våning:

Längd: (mm)
Bredd: (mm)
Höjd: (mm)
Status: (PH/SH)

Generiskt objekt Generiskt objekt Littera: (som beskriver funktion 
och typ ex BS1)
Våning:

Längd: (mm)
Bredd: (mm)
Höjd: (mm)

Littera: (som beskriver funktion 
och typ ex BS1)
Våning:

Längd: (mm)
Bredd: (mm)
Höjd: (mm)
Status: (PH/BH)

Littera: (som beskriver funktion 
och typ ex BS1)
Våning:

Längd: (mm)
Bredd: (mm)
Höjd: (mm)
Status: (PH/BH)
Byggtolerans beaktad: (Ja/Nej)

Komponenter överensstämmande
med verklig produkt
Ex. armering, ingjutningsgods, beting 
etc

Littera som beskriver 
funktion och typ
Våning
Artickel
Materialegenskaper
Area netto
Längd
Tjocklek
Bredd
Omkrets
Statusparameter:
Preliminär/Relation

Förvaring
senheter

Toppskåp - - - - - - Generiskt objekt Våning: Generiskt objekt Littera: (som beskriver 
funktion ex TPS1)
Våning:

Längd: (mm)
Bredd: (mm)
Höjd: (mm)

Littera: (som beskriver 
funktion ex TPS1)
Våning:

Längd: (mm)
Bredd: (mm)
Höjd: (mm)
Status: (PH/SH)

Generiskt objekt Generiskt objekt Littera: (som beskriver funktion 
och typ ex TPS1)
Våning:

Längd: (mm)
Bredd: (mm)
Höjd: (mm)

Littera: (som beskriver funktion 
och typ ex TPS1)
Våning:

Längd: (mm)
Bredd: (mm)
Höjd: (mm)
Status: (PH/BH) 

Littera: (som beskriver funktion 
och typ ex TPS1)
Våning:

Längd: (mm)
Bredd: (mm)
Höjd: (mm)
Status: (PH/BH)
Byggtolerans beaktad: (Ja/Nej)

Komponenter överensstämmande
med verklig produkt
Ex. armering, ingjutningsgods, beting 
etc

Littera som beskriver 
funktion och typ
Våning
Artickel
Materialegenskaper
Area netto
Längd
Tjocklek
Bredd
Omkrets
Statusparameter:
Preliminär/Relation



Förvaring
senheter

Högskåp 
med 
klädstång

- - - - - - Generiskt objekt Våning: Generiskt objekt Littera: (som beskriver 
funktion ex G1)
Våning:

Längd: (mm)
Bredd: (mm)
Höjd: (mm)

Littera: (som beskriver 
funktion ex G1)
Våning:

Längd: (mm)
Bredd: (mm)
Höjd: (mm)
Status: (PH/SH)

Generiskt objekt Generiskt objekt Littera: (som beskriver funktion 
och typ ex G1)
Våning:

Längd: (mm)
Bredd: (mm)
Höjd: (mm)

Littera: (som beskriver funktion 
och typ ex G1)
Våning:

Längd: (mm)
Bredd: (mm)
Höjd: (mm)
Status: (PH/BH) 

Littera: (som beskriver funktion 
och typ ex G1)
Våning:

Längd: (mm)
Bredd: (mm)
Höjd: (mm)
Status: (PH/BH)
Byggtolerans beaktad: (Ja/Nej)

Komponenter överensstämmande
med verklig produkt
Ex. armering, ingjutningsgods, beting 
etc

Littera som beskriver 
funktion och typ
Våning
Artickel
Materialegenskaper
Area netto
Längd
Tjocklek
Bredd
Omkrets
Statusparameter:
Preliminär/Relation

Förvaring
senheter

Högskåp 
med hyllor i 
kök

- - - - - - Generiskt objekt Våning: Generiskt objekt Littera: (som beskriver 
funktion ex H1)
Våning:

Längd: (mm)
Bredd: (mm)
Höjd: (mm)

Littera: (som beskriver 
funktion ex H1)
Våning:

Längd: (mm)
Bredd: (mm)
Höjd: (mm)
Status: (PH/SH)

Generiskt objekt Generiskt objekt Littera: (som beskriver funktion 
och typ ex H1)
Våning:

Längd: (mm)
Bredd: (mm)
Höjd: (mm)

Littera: (som beskriver funktion 
och typ ex H1)
Våning:

Längd: (mm)
Bredd: (mm)
Höjd: (mm)
Status: (PH/BH)

Littera: (som beskriver funktion 
och typ ex H1)
Våning:

Längd: (mm)
Bredd: (mm)
Höjd: (mm)
Status: (PH/BH)
Byggtolerans beaktad: (Ja/Nej)

Komponenter överensstämmande
med verklig produkt
Ex. armering, ingjutningsgods, beting 
etc

Littera som beskriver 
funktion och typ
Våning
Artickel
Materialegenskaper
Area netto
Längd
Tjocklek
Bredd
Omkrets
Statusparameter:
Preliminär/Relation

Förvaring
senheter

Högskåp 
med 
ugn/micro

- - - - - - Generiskt objekt Våning: Generiskt objekt Littera: (som beskriver 
funktion ex U/M1)
Våning:

Längd: (mm)
Bredd: (mm)
Höjd: (mm)

Littera: (som beskriver 
funktion ex U/M1)
Våning:

Längd: (mm)
Bredd: (mm)
Höjd: (mm)
Status: (PH/SH)

Generiskt objekt Generiskt objekt Littera: (som beskriver funktion 
och typ ex U/M1)
Våning:

Längd: (mm)
Bredd: (mm)
Höjd: (mm)

Littera: (som beskriver funktion 
och typ ex U/M1)
Våning:

Längd: (mm)
Bredd: (mm)
Höjd: (mm)
Status: (PH/BH)

Littera: (som beskriver funktion 
och typ ex U/M1)
Våning:

Längd: (mm)
Bredd: (mm)
Höjd: (mm)
Status: (PH/BH)
Byggtolerans beaktad: (Ja/Nej)

Komponenter överensstämmande
med verklig produkt
Ex. armering, ingjutningsgods, beting 
etc

Littera som beskriver 
funktion och typ
Våning
Artickel
Materialegenskaper
Area netto
Längd
Tjocklek
Bredd
Omkrets
Statusparameter:
Preliminär/Relation

Förvaring
senheter

Högskåp 
med hyllor / 
linneskåp

- - - - - - Generiskt objekt Våning: Generiskt objekt Littera: (som beskriver 
funktion ex L1)
Våning:

Längd: (mm)
Bredd: (mm)
Höjd: (mm)

Littera: (som beskriver 
funktion ex L1)
Våning:

Längd: (mm)
Bredd: (mm)
Höjd: (mm)
Status: (PH/SH)

Generiskt objekt Generiskt objekt Littera: (som beskriver funktion 
och typ ex L1)
Våning:

Längd: (mm)
Bredd: (mm)
Höjd: (mm)

Littera: (som beskriver funktion 
och typ ex L1)
Våning:

Längd: (mm)
Bredd: (mm)
Höjd: (mm)
Status: (PH/BH)

Littera: (som beskriver funktion 
och typ ex L1)
Våning:

Längd: (mm)
Bredd: (mm)
Höjd: (mm)
Status: (PH/BH)
Byggtolerans beaktad: (Ja/Nej)

Komponenter överensstämmande
med verklig produkt
Ex. armering, ingjutningsgods, beting 
etc

Littera som beskriver 
funktion och typ
Våning
Artickel
Materialegenskaper
Area netto
Längd
Tjocklek
Bredd
Omkrets
Statusparameter:
Preliminär/Relation

Förvaring
senheter

Städskåp - - - - - - Generiskt objekt Våning: Generiskt objekt Littera: (som beskriver 
funktion ex VS)
Våning:

Längd: (mm)
Bredd: (mm)
Höjd: (mm)

Littera: (som beskriver 
funktion ex VS)
Våning:

Längd: (mm)
Bredd: (mm)
Höjd: (mm)
Status: (PH/SH)

Generiskt objekt Generiskt objekt Littera: (som beskriver funktion 
och typ ex ST1)
Våning:

Längd: (mm)
Bredd: (mm)
Höjd: (mm)

Littera: (som beskriver funktion 
och typ ex ST1)
Våning:

Längd: (mm)
Bredd: (mm)
Höjd: (mm)
Status: (PH/BH)

Littera: (som beskriver funktion 
och typ ex ST1)
Våning:

Längd: (mm)
Bredd: (mm)
Höjd: (mm)
Status: (PH/BH)
Byggtolerans beaktad: (Ja/Nej)

Komponenter överensstämmande
med verklig produkt
Ex. armering, ingjutningsgods, beting 
etc

Littera som beskriver 
funktion och typ
Våning
Artickel
Materialegenskaper
Area netto
Längd
Tjocklek
Bredd
Omkrets
Statusparameter:
Preliminär/Relation

Förvaring
senheter

IT-skåp - - - - - - Generiskt objekt Våning: Generiskt objekt Littera: (som beskriver 
funktion ex)
Våning:

Längd: (mm)
Bredd: (mm)
Höjd: (mm)

Littera: (som beskriver 
funktion ex )
Våning:

Längd: (mm)
Bredd: (mm)
Höjd: (mm)
Status: (PH/SH)

Generiskt objekt Generiskt objekt Littera: (som beskriver funktion 
och typ ex)
Våning:

Längd: (mm)
Bredd: (mm)
Höjd: (mm)

Littera: (som beskriver funktion 
och typ ex)
Våning:

Längd: (mm)
Bredd: (mm)
Höjd: (mm)
Status: (PH/BH)

Littera: (som beskriver funktion 
och typ ex)
Våning:

Längd: (mm)
Bredd: (mm)
Höjd: (mm)
Status: (PH/BH)
Byggtolerans beaktad: (Ja/Nej)

Komponenter överensstämmande
med verklig produkt
Ex. armering, ingjutningsgods, beting 
etc

Littera som beskriver 
funktion och typ
Våning
Artickel
Materialegenskaper
Area netto
Längd
Tjocklek
Bredd
Omkrets
Statusparameter:
Preliminär/Relation

Förvaring
senheter

Skjutdörrsga
rderober

- - - - - - Generiskt objekt Våning: Generiskt objekt Littera: (som beskriver 
funktion ex SKJD1)
Våning:

Längd: (mm)
Bredd: (mm)
Höjd: (mm)

Littera: (som beskriver 
funktion ex SKJD1)
Våning:

Längd: (mm)
Bredd: (mm)
Höjd: (mm)
Status: (PH/SH)

Generiskt objekt Generiskt objekt Littera: (som beskriver funktion 
och typ ex SKJD1)
Våning:

Längd: (mm)
Bredd: (mm)
Höjd: (mm)

Littera: (som beskriver funktion 
och typ ex SKJD1)
Våning:

Längd: (mm)
Bredd: (mm)
Höjd: (mm)
Status: (PH/BH)  

Littera: (som beskriver funktion 
och typ ex SKJD1)
Våning:

Längd: (mm)
Bredd: (mm)
Höjd: (mm)
Status: (PH/BH)
Byggtolerans beaktad: (Ja/Nej)

Komponenter överensstämmande
med verklig produkt
Ex. armering, ingjutningsgods, beting 
etc

Littera som beskriver 
funktion och typ
Våning
Artickel
Materialegenskaper
Area netto
Längd
Tjocklek
Bredd
Omkrets
Statusparameter:
Preliminär/Relation

Snickerier 
och 
fönsterbä
nkar

Golvlister - - - - - - - - - - - - - - - - Komponenter överensstämmande
med verklig produkt
Ex. armering, ingjutningsgods, beting 
etc

Littera som beskriver 
funktion och typ
Ex Regel1, Gipsskiva1 etc
Våning
Artickel
Materialegenskaper
Area netto
Längd
Tjocklek
Bredd
Omkrets
Statusparameter:
Preliminär/Relation

Snickerier 
och 
fönsterbä
nkar

Dörrfoder - - - - - - - - - - - - - - - - Komponenter överensstämmande
med verklig produkt
Ex. armering, ingjutningsgods, beting 
etc

Littera som beskriver 
funktion och typ
Ex Regel1, Gipsskiva1 etc
Våning
Artickel
Materialegenskaper
Area netto
Längd
Tjocklek
Bredd
Omkrets
Statusparameter:
Preliminär/Relation

Snickerier 
och 
fönsterbä
nkar

Smygbrädor 
till fönster

- - - - - - - - Generiskt objekt Littera: (som beskriver 
funktion ex SB1)
Våning:

Längd: (mm)
Bredd: (mm)

Littera: (som beskriver 
funktion ex SB1)
Våning:

Längd: (mm)
Bredd: (mm)
Status: (PH/SH)

Generiskt objekt Generiskt objekt Littera: (som beskriver funktion 
och typ ex SB1)
Våning:

Längd: (mm)
Bredd: (mm)
Artickel anges i rumsbeskrivning 
som är kopplad till rumsobjekt

Littera: (som beskriver funktion 
och typ ex SB1)
Våning:

Längd: (mm)
Bredd: (mm)
Artickel anges i rumsbeskrivning 
som är kopplad till rumsobjekt
Status: (PH/BH) 

Littera: (som beskriver funktion 
och typ ex SB1)
Våning:

Längd: (mm)
Bredd: (mm)
Artickel anges i rumsbeskrivning 
som är kopplad till rumsobjekt
Status: (PH/BH)
Byggtolerans beaktad:  (Ja/Nej)

Komponenter överensstämmande
med verklig produkt
Ex. armering, ingjutningsgods, beting 
etc

Littera som beskriver 
funktion och typ
Ex Regel1, Gipsskiva1 etc
Våning
Artickel
Materialegenskaper
Area netto
Längd
Tjocklek
Bredd
Omkrets
Statusparameter:
Preliminär/Relation

Snickerier 
och 
fönsterbä
nkar

Fönsterbänk
ar

- - - - - - - - Generiskt objekt Littera: (som beskriver 
funktion ex FB1)
Våning:

Längd: (mm)
Bredd: (mm)

Littera: (som beskriver 
funktion ex FB1)
Våning:

Längd: (mm)
Bredd: (mm)
Status: (PH/SH)

Generiskt objekt Generiskt objekt Littera: (som beskriver funktion 
och typ ex FB1)
Våning:

Längd: (mm)
Bredd: (mm)
Artickel anges i rumsbeskrivning 
som är kopplad till rumsobjekt

Littera: (som beskriver funktion 
och typ ex FB1)
Våning:

Längd: (mm)
Bredd: (mm)
Artickel anges i rumsbeskrivning 
som är kopplad till rumsobjekt
Status: (PH/BH) 

Littera: (som beskriver funktion 
och typ ex FB1)
Våning:

Längd: (mm)
Bredd: (mm)
Artickel anges i rumsbeskrivning 
som är kopplad till rumsobjekt
Status: (PH/BH)
Byggtolerans beaktad:  (Ja/Nej)

Komponenter överensstämmande
med verklig produkt
Ex. armering, ingjutningsgods, beting 
etc

Littera som beskriver 
funktion och typ
Ex Regel1, Gipsskiva1 etc
Våning
Artickel
Materialegenskaper
Area netto
Längd
Tjocklek
Bredd
Omkrets
Statusparameter:
Preliminär/Relation

Övrig fast 
inredning

Krokar. 
Hängare, 
hållare

- - - - - - - - - - - - - - - - Komponenter överensstämmande
med verklig produkt
Ex. armering, ingjutningsgods, beting 
etc

Littera som beskriver 
funktion och typ
Ex Regel1, Gipsskiva1 etc
Våning
Artickel
Materialegenskaper
Area netto
Längd
Tjocklek
Bredd
Omkrets
Statusparameter:
Preliminär/Relation

Övrig fast 
inredning

Kapphyllor - - - - - - - - Generiskt objekt Littera: (som beskriver 
funktion ex KPH1)

Littera: (som beskriver 
funktion ex KPH1)
Status: (PH/SH)

Generiskt objekt Generiskt objekt Littera: (som beskriver funktion 
och typ ex KPH1)

Littera: (som beskriver funktion 
och typ ex KPH1)
Status: (PH/BH)

Littera: (som beskriver funktion 
och typ ex KPH1)
Status: (PH/BH)
Byggtolerans beaktad:  (Ja/Nej)

Komponenter överensstämmande
med verklig produkt
Ex. armering, ingjutningsgods, beting 
etc

Littera som beskriver 
funktion och typ
Ex Regel1, Gipsskiva1 etc
Våning
Artickel
Materialegenskaper
Area netto
Längd
Tjocklek
Bredd
Omkrets
Statusparameter:
Preliminär/Relation

Övrig fast 
inredning

Postboxar - - - - - - - - Generiskt objekt Littera: (som beskriver 
funktion ex PB1)

Littera: (som beskriver 
funktion ex PB1)
Status: (PH/SH)

Generiskt objekt Generiskt objekt Littera: (som beskriver funktion 
och typ ex PB1)

Littera: (som beskriver funktion 
och typ ex PB1)
Status: (PH/BH)

Littera: (som beskriver funktion 
och typ ex PB1)
Status: (PH/BH)
Byggtolerans beaktad:  (Ja/Nej)

Komponenter överensstämmande
med verklig produkt
Ex. armering, ingjutningsgods, beting 
etc

Littera som beskriver 
funktion och typ
Ex Regel1, Gipsskiva1 etc
Våning
Artickel
Materialegenskaper
Area netto
Längd
Tjocklek
Bredd
Omkrets
Statusparameter:
Preliminär/Relation

Vitvaror Spis - - - - - - Generiskt objekt Våning: Generiskt objekt Littera: (som beskriver 
funktion ex S1)
Våning:

Längd: (mm)
Bredd: (mm)
Höjd: (mm)

Littera: (som beskriver 
funktion ex S1)
Våning:

Längd: (mm)
Bredd: (mm)
Höjd: (mm)
Status: (PH/SH)

Generiskt objekt Generiskt objekt Littera: (som beskriver funktion 
och typ ex S1)
Våning:

Längd: (mm)
Bredd: (mm)
Höjd: (mm)
Artickel: anges i rumsbeskrivning 
som är kopplad till rumsobjekt

Littera: (som beskriver funktion 
och typ ex S1)
Våning:

Längd: (mm)
Bredd: (mm)
Höjd: (mm)
Artickel: anges i rumsbeskrivning 
som är kopplad till rumsobjekt
Status: (PH/BH)

Littera: (som beskriver funktion 
och typ ex S1)
Våning:

Längd: (mm)
Bredd: (mm)
Höjd: (mm)
Artickel: anges i rumsbeskrivning 
som är kopplad till rumsobjekt
Status: (PH/BH)
Byggtolerans beaktad:  (Ja/Nej)

Komponenter överensstämmande
med verklig produkt
Ex. armering, ingjutningsgods, beting 
etc

Littera som beskriver 
funktion och typ
Ex Regel1, Gipsskiva1 etc
Våning
Artickel
Materialegenskaper
Area netto
Längd
Tjocklek
Bredd
Omkrets
Statusparameter:
Preliminär/Relation

Vitvaror Häll - - - - - - Generiskt objekt Våning: Generiskt objekt Littera: (som beskriver 
funktion ex HL1)
Våning:

Littera: (som beskriver 
funktion ex HL1)
Våning:

Status: (PH/SH)

Generiskt objekt Generiskt objekt Littera: (som beskriver funktion 
och typ ex HL1)
Våning: 

Littera: (som beskriver funktion 
och typ ex HL1)
Våning:

Artickel: anges i rumsbeskrivning 
som är kopplad till rumsobjekt
Status: (PH/BH)

Littera: (som beskriver funktion 
och typ ex HL1)
Våning:

Artickel: anges i rumsbeskrivning 
som är kopplad till rumsobjekt
Status: (PH/BH)
Byggtolerans beaktad:  (Ja/Nej)

Komponenter överensstämmande
med verklig produkt
Ex. armering, ingjutningsgods, beting 
etc

Littera som beskriver 
funktion och typ
Ex Regel1, Gipsskiva1 etc
Våning
Artickel
Materialegenskaper
Area netto
Längd
Tjocklek
Bredd
Omkrets
Statusparameter:
Preliminär/Relation

Vitvaror Ugn - - - - - - Generiskt objekt Våning: Generiskt objekt Littera: (som beskriver 
funktion ex U1)
Våning:

Littera: (som beskriver 
funktion ex U1)
Våning:

Status: (PH/SH)

Generiskt objekt Generiskt objekt Littera: (som beskriver funktion 
och typ ex U1)
Våning:

Littera: (som beskriver funktion 
och typ ex U1)
Våning:

Artickel: anges i rumsbeskrivning 
som är kopplad till rumsobjekt
Status: (PH/BH)

Littera: (som beskriver funktion 
och typ ex U1)
Våning:

Artickel: anges i rumsbeskrivning 
som är kopplad till rumsobjekt
Status: (PH/BH)
Byggtolerans beaktad:  (Ja/Nej)

Komponenter överensstämmande
med verklig produkt
Ex. armering, ingjutningsgods, beting 
etc

Littera som beskriver 
funktion och typ
Ex Regel1, Gipsskiva1 etc
Våning
Artickel
Materialegenskaper
Area netto
Längd
Tjocklek
Bredd
Omkrets
Statusparameter:
Preliminär/Relation

Vitvaror Micro - - - - - - Generiskt objekt Våning: Generiskt objekt Littera: (som beskriver 
funktion ex M1)
Våning:

Littera: (som beskriver 
funktion ex M1)
Våning:

Status: (PH/SH)

Generiskt objekt Generiskt objekt Littera: (som beskriver funktion 
och typ ex M1)
Våning:

Littera: (som beskriver funktion 
och typ ex M1)
Våning:

Artickel: anges i rumsbeskrivning 
som är kopplad till rumsobjekt
Status: (PH/BH)

Littera: (som beskriver funktion 
och typ ex M1)
Våning:

Artickel: anges i rumsbeskrivning 
som är kopplad till rumsobjekt
Status: (PH/BH)
Byggtolerans beaktad:  (Ja/Nej)

Komponenter överensstämmande
med verklig produkt
Ex. armering, ingjutningsgods, beting 
etc

Littera som beskriver 
funktion och typ
Ex Regel1, Gipsskiva1 etc
Våning
Artickel
Materialegenskaper
Area netto
Längd
Tjocklek
Bredd
Omkrets
Statusparameter:
Preliminär/Relation

Vitvaror Kyl - - - - - - Generiskt objekt Våning: Generiskt objekt Littera: (som beskriver 
funktion ex K1)
Våning:

Längd: (mm)
Bredd: (mm)
Höjd: (mm)

Littera: (som beskriver 
funktion ex K1)
Våning:

Längd: (mm)
Bredd: (mm)
Höjd: (mm)
Status: (PH/SH)

Generiskt objekt Generiskt objekt Littera: (som beskriver funktion 
och typ ex K1)
Våning:

Längd: (mm)
Bredd: (mm)
Höjd: (mm)

Littera: (som beskriver funktion 
och typ ex K1)
Våning:

Längd: (mm)
Bredd: (mm)
Höjd: (mm)
Artickel: anges i rumsbeskrivning 
som är kopplad till rumsobjekt
Status: (PH/BH)

Littera: (som beskriver funktion 
och typ ex K1)
Våning:

Längd: (mm)
Bredd: (mm)
Höjd: (mm)
Artickel: anges i rumsbeskrivning 
som är kopplad till rumsobjekt
Status: (PH/BH)
Byggtolerans beaktad:  (Ja/Nej)

Komponenter överensstämmande
med verklig produkt
Ex. armering, ingjutningsgods, beting 
etc

Littera som beskriver 
funktion och typ
Ex Regel1, Gipsskiva1 etc
Våning
Artickel
Materialegenskaper
Area netto
Längd
Tjocklek
Bredd
Omkrets
Statusparameter:
Preliminär/Relation



Vitvaror Frys - - - - - - Generiskt objekt Våning: Generiskt objekt Littera: (som beskriver 

funktion ex F1)

Våning:

Längd: (mm)

Bredd: (mm)

Höjd: (mm)

Littera: (som beskriver 

funktion ex F1)

Våning:

Längd: (mm)

Bredd: (mm)

Höjd: (mm)

Status: (PH/SH)

Generiskt objekt Generiskt objekt Littera: (som beskriver funktion 

och typ ex F1)

Våning:

Längd: (mm)

Bredd: (mm)

Höjd: (mm)

Littera: (som beskriver funktion 

och typ ex F1)

Våning:

Längd: (mm)

Bredd: (mm)

Höjd: (mm)

Artickel: anges i rumsbeskrivning 

som är kopplad till rumsobjekt

Status: (PH/BH)

Littera: (som beskriver funktion 

och typ ex F1)

Våning:

Längd: (mm)

Bredd: (mm)

Höjd: (mm)

Artickel: anges i rumsbeskrivning 

som är kopplad till rumsobjekt

Status: (PH/BH)

Byggtolerans beaktad:  (Ja/Nej)

Komponenter överensstämmande

med verklig produkt

Ex. armering, ingjutningsgods, beting 

etc

Littera som beskriver 

funktion och typ

Ex Regel1, Gipsskiva1 etc

Våning

Artickel

Materialegenskaper

Area netto

Längd

Tjocklek

Bredd

Omkrets

Statusparameter:

Preliminär/Relation

Vitvaror Kyl/Frys - - - - - - Generiskt objekt Våning: Generiskt objekt Littera: (som beskriver 

funktion ex K/F1)

Våning:

Längd: (mm)

Bredd: (mm)

Höjd: (mm)

Littera: (som beskriver 

funktion ex K/F1)

Våning:

Längd: (mm)

Bredd: (mm)

Höjd: (mm)

Status: (PH/SH)

Generiskt objekt Generiskt objekt Littera: (som beskriver funktion 

och typ ex K/F1)

Våning:

Längd: (mm)

Bredd: (mm)

Höjd: (mm)

Littera: (som beskriver funktion 

och typ ex K/F1)

Våning:

Längd: (mm)

Bredd: (mm)

Höjd: (mm)

Artickel: anges i rumsbeskrivning 

som är kopplad till rumsobjekt

Status: (PH/BH)

Littera: (som beskriver funktion 

och typ ex K/F1)

Våning:

Längd: (mm)

Bredd: (mm)

Höjd: (mm)

Artickel: anges i rumsbeskrivning 

som är kopplad till rumsobjekt

Status: (PH/BH)

Byggtolerans beaktad:  (Ja/Nej)

Komponenter överensstämmande

med verklig produkt

Ex. armering, ingjutningsgods, beting 

etc

Littera som beskriver 

funktion och typ

Ex Regel1, Gipsskiva1 etc

Våning

Artickel

Materialegenskaper

Area netto

Längd

Tjocklek

Bredd

Omkrets

Statusparameter:

Preliminär/Relation

Vitvaror Kyl/Sval - - - - - - Generiskt objekt Våning: Generiskt objekt Littera: (som beskriver 

funktion ex K/S1)

Våning:

Längd: (mm)

Bredd: (mm)

Höjd: (mm)

Littera: (som beskriver 

funktion ex K/S1)

Våning:

Längd: (mm)

Bredd: (mm)

Höjd: (mm)

Status: (PH/SH)

Generiskt objekt Generiskt objekt Littera: (som beskriver funktion 

och typ ex K/S1)

Våning:

Längd: (mm)

Bredd: (mm)

Höjd: (mm)

Littera: (som beskriver funktion 

och typ ex K/S1)

Våning:

Längd: (mm)

Bredd: (mm)

Höjd: (mm)

Artickel: anges i rumsbeskrivning 

som är kopplad till rumsobjekt

Status: (PH/BH)

Littera: (som beskriver funktion 

och typ ex K/S1)

Våning:

Längd: (mm)

Bredd: (mm)

Höjd: (mm)

Artickel: anges i rumsbeskrivning 

som är kopplad till rumsobjekt

Status: (PH/BH)

Byggtolerans beaktad:  (Ja/Nej)

Komponenter överensstämmande

med verklig produkt

Ex. armering, ingjutningsgods, beting 

etc

Littera som beskriver 

funktion och typ

Ex Regel1, Gipsskiva1 etc

Våning

Artickel

Materialegenskaper

Area netto

Längd

Tjocklek

Bredd

Omkrets

Statusparameter:

Preliminär/Relation

Vitvaror Diskmaskin - - - - - - Generiskt objekt Våning: Generiskt objekt Littera: (som beskriver 

funktion ex DM1)

Våning:

Längd: (mm)

Bredd: (mm)

Höjd: (mm)

Littera: (som beskriver 

funktion ex DM1)

Våning:

Längd: (mm)

Bredd: (mm)

Höjd: (mm)

Status: (PH/SH)

Generiskt objekt Generiskt objekt Littera: (som beskriver funktion 

och typ ex DM1)

Våning:

Längd: (mm)

Bredd: (mm)

Höjd: (mm)

Littera: (som beskriver funktion 

och typ ex DM1)

Våning:

Längd: (mm)

Bredd: (mm)

Höjd: (mm)

Artickel: anges i rumsbeskrivning 

som är kopplad till rumsobjekt

Status: (PH/BH)

Littera: (som beskriver funktion 

och typ ex DM1)

Våning:

Längd: (mm)

Bredd: (mm)

Höjd: (mm)

Artickel: anges i rumsbeskrivning 

som är kopplad till rumsobjekt

Status: (PH/BH)

Byggtolerans beaktad:  (Ja/Nej)

Komponenter överensstämmande

med verklig produkt

Ex. armering, ingjutningsgods, beting 

etc

Littera som beskriver 

funktion och typ

Ex Regel1, Gipsskiva1 etc

Våning

Artickel

Materialegenskaper

Area netto

Längd

Tjocklek

Bredd

Omkrets

Statusparameter:

Preliminär/Relation

Vitvaror Spiskåpa - - - - - - Generiskt objekt Våning: Generiskt objekt Littera: (som beskriver 

funktion ex SK1)

Våning:

Littera: (som beskriver 

funktion ex SK1)

Våning:

Status: (PH/SH)

Generiskt objekt Generiskt objekt Littera: (som beskriver funktion 

och typ ex SK1)

Våning: 

Littera: (som beskriver funktion 

och typ ex SK1)

Våning:

Artickel: anges i rumsbeskrivning 

som är kopplad till rumsobjekt

Status: (PH/BH)

Littera: (som beskriver funktion 

och typ ex SK1)

Våning:

Artickel: anges i rumsbeskrivning 

som är kopplad till rumsobjekt

Status: (PH/BH)

Byggtolerans beaktad:  (Ja/Nej)

Komponenter överensstämmande

med verklig produkt

Ex. armering, ingjutningsgods, beting 

etc

Littera som beskriver 

funktion och typ

Ex Regel1, Gipsskiva1 etc

Våning

Artickel

Materialegenskaper

Area netto

Längd

Tjocklek

Bredd

Omkrets

Statusparameter:

Preliminär/Relation

Vitvaror Spisfläkt - - - - - - Generiskt objekt Våning: Generiskt objekt Littera: (som beskriver 

funktion ex SF1)

Våning:

Littera: (som beskriver 

funktion ex SF1)

Våning:

Status: (PH/SH)

Generiskt objekt Generiskt objekt Littera: (som beskriver funktion 

och typ ex SF1)

Våning:

Littera: (som beskriver funktion 

och typ ex SF1)

Våning:

Artickel: anges i rumsbeskrivning 

som är kopplad till rumsobjekt

Status: (PH/BH)

Littera: (som beskriver funktion 

och typ ex SF1)

Våning:

Artickel: anges i rumsbeskrivning 

som är kopplad till rumsobjekt

Status: (PH/BH)

Byggtolerans beaktad:  (Ja/Nej)

Komponenter överensstämmande

med verklig produkt

Ex. armering, ingjutningsgods, beting 

etc

Littera som beskriver 

funktion och typ

Ex Regel1, Gipsskiva1 etc

Våning

Artickel

Materialegenskaper

Area netto

Längd

Tjocklek

Bredd

Omkrets

Statusparameter:

Preliminär/Relation

Vitvaror Tvättmaskin - - - - - - Generiskt objekt Våning: Generiskt objekt Littera: (som beskriver 

funktion ex TM1)

Våning:

Längd: (mm)

Bredd: (mm)

Höjd: (mm)

Littera: (som beskriver 

funktion ex TM1)

Våning:

Längd: (mm)

Bredd: (mm)

Höjd: (mm)

Status: (PH/SH)

Generiskt objekt Generiskt objekt Littera: (som beskriver funktion 

och typ ex TM1)

Våning:

Längd: (mm)

Bredd: (mm)

Höjd: (mm)

Littera: (som beskriver funktion 

och typ ex TM1)

Våning:

Längd: (mm)

Bredd: (mm)

Höjd: (mm)

Artickel: anges i rumsbeskrivning 

som är kopplad till rumsobjekt

Status: (PH/BH)

Littera: (som beskriver funktion 

och typ ex TM1)

Våning:

Längd: (mm)

Bredd: (mm)

Höjd: (mm)

Artickel: anges i rumsbeskrivning 

som är kopplad till rumsobjekt

Status: (PH/BH)

Byggtolerans beaktad:  (Ja/Nej)

Komponenter överensstämmande

med verklig produkt

Ex. armering, ingjutningsgods, beting 

etc

Littera som beskriver 

funktion och typ

Ex Regel1, Gipsskiva1 etc

Våning

Artickel

Materialegenskaper

Area netto

Längd

Tjocklek

Bredd

Omkrets

Statusparameter:

Preliminär/Relation

Vitvaror Torktumlare - - - - - - Generiskt objekt Våning: Generiskt objekt Littera: (som beskriver 

funktion ex TT1)

Våning:

Längd: (mm)

Bredd: (mm)

Höjd: (mm)

Littera: (som beskriver 

funktion ex TT1)

Våning:

Längd: (mm)

Bredd: (mm)

Höjd: (mm)

Status: (PH/SH)

Generiskt objekt Generiskt objekt Littera: (som beskriver funktion 

och typ ex TT1)

Våning:

Längd: (mm)

Bredd: (mm)

Höjd: (mm)

Littera: (som beskriver funktion 

och typ ex TT1)

Våning:

Längd: (mm)

Bredd: (mm)

Höjd: (mm)

Artickel: anges i rumsbeskrivning 

som är kopplad till rumsobjekt

Status: (PH/BH)

Littera: (som beskriver funktion 

och typ ex TT1)

Våning:

Längd: (mm)

Bredd: (mm)

Höjd: (mm)

Artickel: anges i rumsbeskrivning 

som är kopplad till rumsobjekt

Status: (PH/BH)

Byggtolerans beaktad:  (Ja/Nej)

Komponenter överensstämmande

med verklig produkt

Ex. armering, ingjutningsgods, beting 

etc

Littera som beskriver 

funktion och typ

Ex Regel1, Gipsskiva1 etc

Våning

Artickel

Materialegenskaper

Area netto

Längd

Tjocklek

Bredd

Omkrets

Statusparameter:

Preliminär/Relation

Vitvaror Tvättmaskin

/Torktumlar

e

- - - - - - Generiskt objekt Våning: Generiskt objekt Littera: (som beskriver 

funktion ex TM/TT1)

Våning:

Längd: (mm)

Bredd: (mm)

Höjd: (mm)

Littera: (som beskriver 

funktion ex TM/TT1)

Våning:

Längd: (mm)

Bredd: (mm)

Höjd: (mm)

Status: (PH/SH)

Generiskt objekt Generiskt objekt Littera: (som beskriver funktion 

och typ ex TM/TT1)

Våning:

Längd: (mm)

Bredd: (mm)

Höjd: (mm)

Littera: (som beskriver funktion 

och typ ex TM/TT1)

Våning:

Längd: (mm)

Bredd: (mm)

Höjd: (mm)

Artickel: anges i rumsbeskrivning 

som är kopplad till rumsobjekt

Status: (PH/BH)

Littera: (som beskriver funktion 

och typ ex TM/TT1)

Våning:

Längd: (mm)

Bredd: (mm)

Höjd: (mm)

Artickel: anges i rumsbeskrivning 

som är kopplad till rumsobjekt

Status: (PH/BH)

Byggtolerans beaktad:  (Ja/Nej)

Komponenter överensstämmande

med verklig produkt

Ex. armering, ingjutningsgods, beting 

etc

Littera som beskriver 

funktion och typ

Ex Regel1, Gipsskiva1 etc

Våning

Artickel

Materialegenskaper

Area netto

Längd

Tjocklek

Bredd

Omkrets

Statusparameter:

Preliminär/Relation

Vitvaror Torkskåp - - - - - - Generiskt objekt Våning: Generiskt objekt Littera: (som beskriver 

funktion ex TS1)

Våning:

Längd: (mm)

Bredd: (mm)

Höjd: (mm)

Littera: (som beskriver 

funktion ex TS1)

Våning:

Längd: (mm)

Bredd: (mm)

Höjd: (mm)

Status: (PH/SH)

Generiskt objekt Generiskt objekt Littera: (som beskriver funktion 

och typ ex TS1)

Våning:

Längd: (mm)

Bredd: (mm)

Höjd: (mm)

Littera: (som beskriver funktion 

och typ ex TS1)

Våning:

Längd: (mm)

Bredd: (mm)

Höjd: (mm)

Artickel: anges i rumsbeskrivning 

som är kopplad till rumsobjekt

Status: (PH/BH) 

Littera: (som beskriver funktion 

och typ ex TS1)

Våning:

Längd: (mm)

Bredd: (mm)

Höjd: (mm)

Artickel: anges i rumsbeskrivning 

som är kopplad till rumsobjekt

Status: (PH/BH)

Byggtolerans beaktad:  (Ja/Nej)

Komponenter överensstämmande

med verklig produkt

Ex. armering, ingjutningsgods, beting 

etc

Littera som beskriver 

funktion och typ

Ex Regel1, Gipsskiva1 etc

Våning

Artickel

Materialegenskaper

Area netto

Längd

Tjocklek

Bredd

Omkrets

Statusparameter:

Preliminär/Relation

Sanitetsu

trustning

WC-stol - - - - - - Generiskt objekt Våning: Generiskt objekt Littera: (som beskriver 

funktion ex WCS1)

Våning:

Littera: (som beskriver 

funktion ex WCS1)

Våning:

Status: (PH/SH)

Generiskt objekt Generiskt objekt Littera: (som beskriver funktion ex 

WCS1)

Våning:

Artickel anges i rumsbeskrivning 

som är kopplad till rumsobjekt

Littera: (som beskriver funktion ex 

WCS1)

Våning:

Artickel anges i rumsbeskrivning 

som är kopplad till rumsobjekt

Status: (PH/BH)

Littera: (som beskriver funktion ex 

WCS1)

Våning:

Artickel anges i rumsbeskrivning 

som är kopplad till rumsobjekt

Status: (PH/BH)

Byggtolerans beaktad:  (Ja/Nej)

Komponenter överensstämmande

med verklig produkt

Ex. armering, ingjutningsgods, beting 

etc

Littera som beskriver 

funktion och typ

Ex Regel1, Gipsskiva1 etc

Våning

Artickel

Materialegenskaper

Area netto

Längd

Tjocklek

Bredd

Omkrets

Statusparameter:

Preliminär/Relation

Sanitetsu

trustning

Tvättställ - - - - - - Generiskt objekt Våning Generiskt objekt Littera: (som beskriver 

funktion ex TVS1)

Våning:

Littera: (som beskriver 

funktion ex TVS1)

Våning:

Status: (PH/SH)

Generiskt objekt Generiskt objekt Littera: (som beskriver funktion ex 

TVS1)

Våning:

Artickel anges i rumsbeskrivning 

som är kopplad till rumsobjekt

Littera: (som beskriver funktion ex 

TVS1)

Våning:

Artickel anges i rumsbeskrivning 

som är kopplad till rumsobjekt

Status: (PH/BH)

Littera: (som beskriver funktion ex 

TVS1)

Våning:

Artickel anges i rumsbeskrivning 

som är kopplad till rumsobjekt

Status: (PH/BH)

Byggtolerans beaktad:  (Ja/Nej)

Komponenter överensstämmande

med verklig produkt

Ex. armering, ingjutningsgods, beting 

etc

Littera som beskriver 

funktion och typ

Ex Regel1, Gipsskiva1 etc

Våning

Artickel

Materialegenskaper

Area netto

Längd

Tjocklek

Bredd

Omkrets

Statusparameter:

Preliminär/Relation

Sanitetsu

trustning

Duscharmat

ur

- - - - - - Generiskt objekt Våning Generiskt objekt Littera: (som beskriver 

funktion ex DA1)

Våning:

Littera: (som beskriver 

funktion ex DA1)

Våning:

Status: (PH/SH)

Generiskt objekt Generiskt objekt Littera: (som beskriver funktion ex 

DA1)

Våning:

Artickel anges i rumsbeskrivning 

som är kopplad till rumsobjekt

Littera: (som beskriver funktion ex 

DA1)

Våning:

Artickel anges i rumsbeskrivning 

som är kopplad till rumsobjekt

Status: (PH/BH) 

Littera: (som beskriver funktion ex 

DA1)

Våning:

Artickel anges i rumsbeskrivning 

som är kopplad till rumsobjekt

Status: (PH/BH)

Byggtolerans beaktad:  (Ja/Nej)

Komponenter överensstämmande

med verklig produkt

Ex. armering, ingjutningsgods, beting 

etc

Littera som beskriver 

funktion och typ

Ex Regel1, Gipsskiva1 etc

Våning

Artickel

Materialegenskaper

Area netto

Längd

Tjocklek

Bredd

Omkrets

Statusparameter:

Preliminär/Relation

Sanitetsu

trustning

Duschhörna 

(Duschvägg/

duschkabin/

draperistång

)

- - - - - - Generiskt objekt Våning Generiskt objekt Littera: (som beskriver 

funktion ex DH1)

Våning:

Littera: (som beskriver 

funktion ex DH1)

Våning:

Status: (PH/SH)

Generiskt objekt Generiskt objekt Littera: (som beskriver funktion ex 

DH1)

Våning:

Artickel anges i rumsbeskrivning 

som är kopplad till rumsobjekt

Littera: (som beskriver funktion ex 

DH1)

Våning:

Artickel anges i rumsbeskrivning 

som är kopplad till rumsobjekt

Status: (PH/BH) 

Littera: (som beskriver funktion ex 

DH1)

Våning:

Artickel anges i rumsbeskrivning 

som är kopplad till rumsobjekt

Status: (PH/BH)

Byggtolerans beaktad:  (Ja/Nej)

Komponenter överensstämmande

med verklig produkt

Ex. armering, ingjutningsgods, beting 

etc

Littera som beskriver 

funktion och typ

Ex Regel1, Gipsskiva1 etc

Våning

Artickel

Materialegenskaper

Area netto

Längd

Tjocklek

Bredd

Omkrets

Statusparameter:

Preliminär/Relation

Sanitetsu

trustning

Badkar - - - - - - Generiskt objekt Våning Generiskt objekt Littera: (som beskriver 

funktion ex BK1)

Våning:

Littera: (som beskriver 

funktion ex BK1)

Våning:

Status: (PH/SH)

Generiskt objekt Generiskt objekt Littera: (som beskriver funktion ex 

BK1)

Våning:

Artickel anges i rumsbeskrivning 

som är kopplad till rumsobjekt

Littera: (som beskriver funktion ex 

BK1)

Våning:

Artickel anges i rumsbeskrivning 

som är kopplad till rumsobjekt

Status: (PH/BH)

Littera: (som beskriver funktion ex 

BK1)

Våning:

Artickel anges i rumsbeskrivning 

som är kopplad till rumsobjekt

Status: (PH/BH)

Byggtolerans beaktad:  (Ja/Nej)

Komponenter överensstämmande

med verklig produkt

Ex. armering, ingjutningsgods, beting 

etc

Littera som beskriver 

funktion och typ

Ex Regel1, Gipsskiva1 etc

Våning

Artickel

Materialegenskaper

Area netto

Längd

Tjocklek

Bredd

Omkrets

Statusparameter:

Preliminär/Relation

Sanitetsu

trustning

Utslagsback - - - - - - Generiskt objekt Våning Generiskt objekt Littera: (som beskriver 

funktion ex UB1)

Våning:

Littera: (som beskriver 

funktion ex UB1)

Våning:

Status: (PH/SH)

Generiskt objekt Generiskt objekt Littera: (som beskriver funktion ex 

UB1)

Våning:

Artickel anges i rumsbeskrivning 

som är kopplad till rumsobjekt

Littera: (som beskriver funktion ex 

UB1)

Våning:

Artickel anges i rumsbeskrivning 

som är kopplad till rumsobjekt

Status: (PH/BH)

Littera: (som beskriver funktion ex 

UB1)

Våning:

Artickel anges i rumsbeskrivning 

som är kopplad till rumsobjekt

Status: (PH/BH)

Byggtolerans beaktad:  (Ja/Nej)

Komponenter överensstämmande

med verklig produkt

Ex. armering, ingjutningsgods, beting 

etc

Littera som beskriver 

funktion och typ

Ex Regel1, Gipsskiva1 etc

Våning

Artickel

Materialegenskaper

Area netto

Längd

Tjocklek

Bredd

Omkrets

Statusparameter:

Preliminär/Relation

Utrymme Utrymme Volymer för 

byggnader, 

lekplats etc

Volym: (m3)

BYA: (m2)

Höjd: (m)

Bredd: (m)

Längd: (m)

Volymer för 

byggnader, 

våning och 

funktion

Funktion: 

(Ex. Kontor, 

Bostad etc)

Våning:

BOA: (m)

LOA: (m)

Höjd: (m)

Bredd: (m)

Längd: (m)

Volymer för 

byggnader, 

våningar och 

rum

Funktion:  (Ex. 

Kontor, Bostad etc)

Våning:

BOA: (m)

LOA: (m)

Höjd: (m)

Bredd: (m)

Längd: (m)

Golvarea: (m2)

Väggarea: (m2)

Genersikt rumsobjekt:

Mellan ÖK bjlälklag 

och UK    

rumsbildanade tak

Funktion:  (Ex. Kontor, 

Bostad etc)

Våning:

BOA: (m)

LOA: (m)

Höjd: (m)

Bredd: (m)

Längd: (m)

Golvarea: (m2)

Väggarea: (m2)

Genersikt rumsobjekt

Mellan ÖK bjlälklag och 

UK    rumsbildanade tak

Funktion:  (Ex Kök, Sov Bad 

etc)

Våning:

BOA: (m)

LOA: (m)

Höjd: (m)

Bredd: (m)

Längd: (m)

Omkrets: (m)

Golvarea: (m2)

Väggarea: (m2)

Funktion:  (Ex Kök, Sov Bad 

etc)

Våning:

BOA: (m)

LOA: (m)

Höjd: (m)

Bredd: (m)

Längd: (m)

Omkrets: (m)

Golvarea: (m2)

Väggarea: (m2)

Status: (PH/SH)

Genersikt rumsobjekt

Mellan ÖK bjlälklag och 

UK    rumsbildanade 

tak

Genersikt rumsobjekt

Mellan ÖK bjlälklag och 

UK    rumsbildanade 

tak

Rumsnummer:

Funktion:  (Ex Kök, Sov Bad etc)

Våning:

BOA: (m)

LOA: (m)

Höjd: (m)

Bredd: (m)

Längd: (m)

Omkrets: (m)

Golvarea: (m2)

Väggarea: (m2)

Rumsbeskrivningsegenskaper: via 

lista

Tillvalsegenskaper via lista

Koppling mot 

rumsbeskrivningsdata etc

Rumsnummer:

Funktion:  (Ex Kök, Sov Bad etc)

Våning:

BOA: (m)

LOA: (m)

Höjd: (m)

Bredd: (m)

Längd: (m)

Omkrets: (m)

Golvarea: (m2)

Väggarea: (m2)

Status: (PH/BH)

Rumsbeskrivningsegenskaper: via 

lista

Tillvalsegenskaper via lista

Koppling mot 

rumsbeskrivningsdata etc

Rumsnummer:

Funktion:  (Ex Kök, Sov Bad etc)

Våning:

BOA: (m)

LOA: (m)

Höjd: (m)

Bredd: (m)

Längd: (m)

Omkrets: (m)

Golvarea: (m2)

Väggarea: (m2)

Status: (PH/BH)

Byggtoleranser beaktade:  (Ja/Nej)

Rumsbeskrivningsegenskaper: via 

lista

Tillvalsegenskaper via lista

Koppling mot 

rumsbeskrivningsdata etc

Komponenter överensstämmande

med verklig produkt

Ex. armering, ingjutningsgods, beting 

etc

Littera som beskriver 

funktion och typ

Ex Regel1, Gipsskiva1 etc

Våning

Artickel

Materialegenskaper

Area netto

Längd

Tjocklek

Bredd

Omkrets

Statusparameter:

Preliminär/Relation

Fästelem

ent

Fästelement - - - - - - - - Generiskt fästelement - - Generiskt fästelement Generiskt fästelement - - - Komponenter överensstämmande

med verklig produkt

Ex. armering, ingjutningsgods, beting 

etc

Littera som beskriver 

funktion och typ

Ex Regel1, Gipsskiva1 etc

Våning

Artickel

Materialegenskaper

Area netto

Längd

Tjocklek

Bredd

Omkrets

Statusparameter:

Preliminär/Relation



Temporär

a objetk 

APD

- - - - - - Genereiska objekt för 

olika utrustningar mm

bod

vägar

uppsamling

in- och utpassering

...

- - - - - - - - - - -
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The journey already began with the
very first step ~ Michael Do


