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SYFTE
Alla handlingar som tas fram i ny- och ombygg-
nadsprojekt för Bostads AB Poseidon, ska redovisas 
enligt följande anvisningar. Syftet är att effektivisera 
och kvalitetssäkra arbetet inom varje projekt och 
underlätta arbetet i den kommande förvaltningen. 
Avvikelser från anvisningarna måste godkän-
nas av Poseidons ansvarige projektledare och ska 
dokumenteras i den projektanpassade CAD- och 
dokumentationsmanualen, en dokumentation för 
avvikelser.

SVENSK STANDARD
Anvisningarna bygger på vedertagna normer inom 
byggbranschen. Om inget annat anges gäller Svensk 
Standard med tillämpning enligt Bygghandlingar 
90 (BH90) del 1-8 SS ISO 13567/BSAB 96 (version 
2:02) SB 11, utgåva 2. Följande gäller för:

Areamätning:  SS 21054:2009
Måttsättning:  SS 032203
Byggnadsindelning: SS EN-ISO 4157-1
Plannumrering:  SS EN-ISO 4157-1
Ritningsnumrering: SS 032271 Utgåva 2 

SUPPORT FÖR POSEIDONS 
PROJEKTNÄTVERK 
Måndag – fredag 8.00 – 17.00
Lunchstängt   
Telefon:  
E-post:

11.30 – 12.30
08-705 08 00
ra@projektstruktur.se

SYMBOLER
I detta dokument används följande symboler för att 
underlätta navigering:

Viktig info Hänvisning till  
Hjälp och instruktioner

på sid 18.

Inledning

1

VERSIONSKOMMENTAR
Version 1.5 Uppdatering av bilder rörande 

CAD up-load efter uppgradering
av Sharepoint.

Version 1.6 Uppdatering av benämning av 
utrymmen.

Version 1.7 Information angående lägenhets-
  ritningar
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PROJEKTNÄTVERK 
Alla som är involverade i ett Posei-
donprojekt – arkitekter, projektörer, 
entreprenörer eller andra sakkunniga – 

ska nyttja Poseidons internetbaserade projektnätverk 
för informationsutbyte. Dokument, så som ritningar 
och beskrivningar, tidplaner, mötesprotokoll, samt 
andra gällande handlingar, som tas fram under ett 
projekts olika skeden, ska laddas upp i projektnät-
verket.

FORMAT
Handlingar som kan komma att behöva bearbetas
i fastighetens förvaltningsskede, ska sparas i 
arbetsformat. För icke redigerbara filer ska PDF/A 
användas som publiceringsformat.

PROGRAM OCH APPLIKATIONER 
Program och applikationer som ska användas i ett
projekt, redovisas i den projektanpassade CADoch
dokumentionsmanualen i projektnätverket. Gene-
rellt gäller följande program-varukrav:

Operativsystem/webbläsare:
 > Windows XP eller nyare
 > Internet Explorer 8.0 eller nyare

Text-, kalkyl- och databasprogram
 > Microsoft Word eller kompatibelt –
och för Poseidon vid var tid gällande version.

 > Microsoft Excel eller kompatibelt –
och för Poseidon vid var tid gällande version.

 > Microsoft SQL eller kompatibelt –
och för Poseidon vid var tid gällande version.

 > Adobe Acrobat för utskrift till pdf.

CAD-program/applikationer
 > Utbytesformat får inte vara äldre än AutoCAD ś
äldsta supporterade filformat – för närvarande
AutoCAD 2010–2012 DWG.

 > Applikationsprogram ska preciseras i den projekt-
anpassade CAD- och dokumentationsmanualen.

 > Applikationsprogram ska kompabilitetstestas av
CAD-samordnaren.

 > Samma applikation ska användas per projekt så
långt det är möjligt.

 > 3D-projektering bör göras med AutoCAD Archi-
tecture 2010–2012 och kompatibla applikationer.

 > Vid ev. projektering, dokumentera i den projekt-
anpassade CAD- och dokumentationsmanualen.

DATASÄKERHET
Projektdeltagare
Som projektdeltagare ansvarar du för att de filer 
som du laddar upp i projektnätverket, varit före-
mål för antiviruskontroll. Kontrollen ska ske med 
användning av den senaste versionen av en virus-
skyddprogramvara, med löpande uppdatering från 
en ledande leverantör på marknaden. 
 Som projektdeltagare ansvarar du även för att 
dina egna handlingar säkerhetskopieras kontinuer-
ligt under pågående projektering.

Poseidons projektnätverk 
Projektnätverket skyddas av brandvägg, individuella 
lösenord och användar-id. Back-up görs två gånger 
per dygn, vid lunchtid och midnatt. Du kan ladda 
upp filer och skicka e-post även när projektnätverket 
säkerhetskopieras, men det kan ta längre tid.  

Förutsättningar

2

Kom igång med Poseidons 
projektnätverk – sid 18.
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RÄTT TILL UPPDRAGSRESULTAT
Nyttjanderätt
Poseidon har fullständig nyttjanderätt till samtliga 
handlingar som tas fram i uppdraget.  

Äganderätt 
Med ändring av ABK 09, kap. 7 § 8, har Posei-
don fullständig äganderätt till samtliga handlingar 
och demonstrationsmaterial samt rättighet att 
använda de filer som tagits fram i uppdraget. För 
originalhandlingar samt övriga använda handlingar 
framställda med hjälp av datorstöd, tillämpas ägan-
derätten både på utskrivna kopior och skapade filer.  
 Poseidon har ingen skyldighet att för framtida 
uppdrag anlita den som skapat i uppdraget använda 
handlingar, som har sin följd av eller härstammar 
från uppdraget. Vid förändring av uppdragsresul-
tatets handlingar ska den ursprungliga konsulten 
namnges. 

SEKRETESS
Med tillägg till ABK 09 kap. 2 § 1 har varje 
projektdeltagare, som kommer i kontakt med sekre-
tessbelagda handlingar och uppgifter, tystnadsplikt 
enligt gällande lagstiftning.
 Hur sekretessbelagda dokument ska hanteras, 
redovisas i den aktuella projektprofilen. 

ARKIVERING 
Varje projektdeltagare ska arkivera uppdragsresulta-
tet i tio år efter uppdragets färdigställande.

Förutsättningar

2
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PROJEKTERING
All projektering ska om möjligt utgå från befint-
ligt material. Nyproducerade handlingar integreras 
med befintliga om sådana finns för att erhålla en 
uppdaterad helhet. Projektering av nybyggnation 
ska göras i 3D.

CAD-ORGANISATION
CAD-organisationen består av:

 > ansvarig projektledare hos Poseidon
 > CAD-samordnare för projektet
 > CAD-ansvarig hos respektive projektör

PROJEKTANPASSNING
Inför ett nytt projekt upprättar CAD-samordnaren i 
samråd med ansvarig projektledare en projektanpas-
sad CAD- och dokumentationsmanual. Manualen 
beskriver det projektets CAD-organisation, pro-
gramvaror och versioner samt avvikelser och tillägg 
från Poseidons dokumentationsanvisningar. Den 
projektanpassade CAD- och dokumentations-
manualen definierar även vem som tar fram resp. 
projektgemensamma filer och mallar, t.ex. ritnings-
definitionsfiler och ritram.

GEMENSAM MAPPSTRUKTUR
För att synkningen av filer och externa referenser 
ska fungera, måste du lägga upp projektnätverkets 
mappstruktur i din egen datormiljö. Mappstruktu-
ren utgår från rådande projektörsbeteckningar. Om 
fler beteckningar behövs, tas de fram i samråd med 
ansvarig projektledare och CAD-samordnaren.

A Arkitekt
AK Akustik
BR Brandprojektör 

E El/tele-projektör
G Geoteknik
I Inredningsarkitekt
K Byggnadskonstruktör
M Markprojektör
P Projektgemensamt
R VA-projektör
S Styr- och övervakningsprojektör
T Transport
V VVS-projektör (eller ventilationsprojektör 

när både V- och VS-projektör finns)
W VS-projektör (när separata V- och 

VS-projektörer finns)

Varje projektörsmapp innehåller fem undermappar, 
utom A som även har mappar för lägenhetsritningar:

 > Dokument för textdokument,
t ex ritningsförteckningar 
och beskrivningar

 > Kompl för komplementfiler
 > Modell för CAD-modeller
 > Plott för ritningar   
 > Ritdef för ritningsdefinitionsfiler

I projektörsmappen för A finns ytterligare en 
undermapp – Lägenhetsritningar.

Projektering och CAD

3

Ansvarsområden CAD-organisation – sid 42.
Startpaket för CAD-samordnaren – sid 21.

Exempel på projektanpassad CAD- 
och Dokumentationsmanual – sid 28.
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Projektering och CAD

3

NAMNGE HANDLINGAR
Dokument måste ha samma filnamn 
genom hela projektet. Byt aldrig namn, 
även om du väljer att uppdatera inne-

hållet, då versionshantaring tillämpas. 

HANDLINGSTYPER
Använd endast följande handlingstyper, för mot-
svarande del i byggprocessen:

 > Förslagshandling
 > Programhandling
 > Bygglovshandling
 > Systemhandling
 > Preliminärhandling
 > Granskningshandling
 > Förfrågningsunderlag
 > Bygghandling
 > Relationshandling

OBJEKTORIENTERAD 3D-PROJEKTERING
Principer för 3D-modeller

 > Redovisa olika plan var för sig i en planmodell.
 > Gör insättningspunkten, X och Y, lika för varje
plan.

 > Sätt Z till 0 vid ovankant golv i varje plan. Sam-
manfoga sedan planer med insättningspunkten
0,0,Z där Z utgör plushöjd för varje plans golv/
bjälklag.

Principer för 3D-objekt
 > Utför CAD-modellen objektorienterat i första
hand, med objekt enligt applikationen.

 > I undantagsfall kan solider och volymobjekt
skapas. Rita objekt och eventuella solider med
färgen ”bylayer”, linetypescale 1, osv

Detaljeringsnivå vid 3D 
Varje konsult ska rita 3D-objekt med följande detalj-
nivå:

A ritar väggar, fönster, trappor, 
installationsgolv, undertak och fast 
inredning. Undertak ritas med linjer 
i rutnät, placerat på rätt höjd.

K ritar stomme, bjälklag, pelare, balkar 
och håltagningar.

E ritar kabelstegar, kabelrännor, 
fönsterbänkskanaler, rör, håltagningar 
(över 50 mm), belysningsarmaturer, 
belysningsskenor, kraftskenor, stavar, 
centraler och detektorer. 
Ledningar ritas inte som 3D-objekt. 
Hissar redovisas som volymobjekt.

V ritar rör-, sprinkler- och ventilationssystem, 
installationer, aggregat och håltagningar 
(över 50 mm).

Var noga med att redovisa korrekt volym 
på objekt, som t ex yttermått. Utelämna 
detaljer som skruvar, byglar och andra 
mindre delar. De tynger bara ned model-

len och har inget värde för samgranskningen. 
Däremot kan du ange informationen i objektets 
metadata.

Metadata
 > Redovisa omfattningen av metadata i en projekt-
specifik bilaga som biläggs projektprofilen.

MODELLORIENTERAD PROJEKTERING
All CAD-projektering ska vara modellorienterad 
med ritningsdefinitionsfiler. Det betyder att model-
ler och komplementfiler ska kopplas som externa 
referenser, med en ritningsdefinitionsfil per ritning. 
Detta för att underlätta areamätning och annan 
framtida användning av materialet.

Namnge textdokument – sid 33.
Namnge ritningsdefinitionsfil och ritning – sid 35.
Namnge modellfil – sid 36.
Namnge komplementfil – sid 37.
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Modellfil 
 > Placera all grafisk information i modellfiler. Alla
modeller, utom mark- och situationsplaner, ska
omfatta ett helplan och en byggnad. Om större
utbredningar behövs, ska modellerna sammanfo-
gas med externa referenser.

Ritningsdefinitionsfil
Ritningsdefinitionsfilen definierar ritningens utse-
ende, och byggs upp av externa referenser och block. 
CAD-samordnaren ansvarar för att skapa ritnings-
definitionsmallar, som underlag för övriga konsulter. 

 > Gör ritningsdefinitionsfilen i skala 1:1.
 > Ge varje ritning en egen ritningsdefinitionsfil.
 > Ritningsdefinitionsfilen får bara innehålla en flik,
med en layout per fil.

 > Redovisa planer, fasader och sektioner på separata
ritningar.

 > En planritning får endast innehålla ett plan.

Komplementfil
Komplementfilen består av de komplement till rit-
ningsdefinitionsfilen, som behövs för att skapa en 
komplett ritning, t ex ritram och namnruta. Kom-
plementfilen kan även kopplas till modellfiler, t ex 
stomnät. 

 > Koppla komplementfilen till ritningsdefinitions-
filen, som externa referenser eller block.

 > Projektgemensamma komplementfiler som t ex
stomnät, ritram och ritytor, ska ligga i Ritningar
och beskrivningar\P\Kompl. under hela projektet.

 > Lägg dina konsultspecifika komplementfiler, som
t ex slipstexter, i din egen Kompl-mapp.

 > Koppla slipstexter som extern referens i ritnings-
definitionsfilen i paperspace.

Externa referenser
 > Koppla externa referenser med overlay och
relativ sökväg i två mappnivåer:

 > ..\..\A\Modell\A- -40_P00010.dwg
 > Sätt in externa referenser i lager 0 med insätt-
ningspunkt 0, 0, 0.

Block
Användning av block ska begränsas till sådana 
symboler, som inte ändras under projektets gång. 
Första tecknet i blocknamnet bör överensstämma 
med ansvarig part.

 > Använd inte ”nästade” block, det vill säga block
i flera nivåer.

 > Alla symboler – orienteringsfigurer, skalstock och
liknande – är skapade som block.

 > Rensa modeller och ritningsdefinitionsfiler från
oanvända block och figurer innan leverans.

Insättningspunkt
Projektets koordinater och riktning på x- och yaxeln 
beslutas på CAD-samordningsmötet och redovisas i 
den projektanpassade CAD- och dokumentations-
manualen. Insättningspunkten ska vara 0,0,0.

Block

Modeller/Komplemen  iler        Ritningsde ni  oner    Plo   iler (Papperskopior)

A-modell
A--40_P00010.dwg
kopplas som xref i

modellspace  ll ritdef
..\..\A\MODELL

P-komplemen  il/Stomnät
P--00_P00000.dwg
kopplas som xref i

modelspace  ll ritdef
..\..\P\KOMPL

A-ritningsde ni  ons ler
A--40-1-0001011.dwg
A--40-1-0001012.dwg
A--40-1-0001013.dwg

..\..\A\RITDEF

Namnrutan
X--00_R000A1.dwg

blockas in i 
ritningsde ni  onen

Skalstock
X--00_R00000.dwg

blockas in i 
ritningsde ni  onen

Revideringsblock
X--00_R00RA1.dwg

blockas in i 
ritningsde ni  onen

A-plo   iler/Ritningar
A--40-1-0001011.pdf
A--40-1-0001012.pdf
A--40-1-0001013.pdf

..\..\A\PLOTT

P-komplemen  il/Ritram
P--00_R000A1.dwg
kopplas som xref i

paperspace  ll ritdef
..\..\P\KOMPL

Modellinfoblock
X--00_T00000.dwg

blockas in i 
modellen

Block

Exempel på sambandet mellan filer, som 
kopplas till varandra i en ritningsdefinitionsfil
För större bild – sid 43.

Projektering och CAD
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PROJEKTGEMENSAMMA FILER 
OCH MALLAR 
CAD-samordnaren ansvarar för att projekt-
gemensamma mallar tas fram. Gränsdragningslista, 
för ev. deligering inom konsultgruppen, doku-
menteras i den projektanpassade CAD- och 
doku mentationsmanualen.

 > Ritram
 > Namnruta
 > Modellblock
 > Revideringsblock
 > Skalstock
 > Norrpil
 > Konnektionslinjer och ritytor
 > Stomnät
 > Mall för ritningsdefinitionsfil A1, 1:100, 1:50 för
samtliga plan, fasader och sektioner

 > Mall för ritningsförteckning
 > Mall för beskrivning

Ritram och namnruta
P- -00_R000A1.dwg är den projektgemensamma
ritramen för ritningsformat A1. I denna ska endast
de objekt, som redovisas på samtliga ritningar, ingå.
Ritramen ligger i Ritningar och beskrivningar \P\
Kompl.

 > Koppla ritramen från P/Kompl som extern refe-
rens till samtliga ritningsdefinitionsfiler.

X--00_R000A1.dwg innehåller namnruta och 
kompletterar ritramen. Eftersom den är unik för 
varje ritningsdefinitionsfil, måste den blockas in. 

Metadatainformation från CAD-filer läses ut auto-
matiskt till projektnätverket, därför ska man inte 
ändra metadatan manuellt i portalen för dessa filer. 
Det innebär att informationen blir sökbar i Posei-
dons digitala ritningsarkiv. 

3

Projektering och CAD

Attributet för ritningsnummer är ett fält där värdet 
automatiskt fylls i (samma som filnamnet) i namn-
rutan. Det ska därför inte ändras manuellt.

 > Blocka in namnrutan med insättningspunkt
0,0,0.

 > Ange datum i formatet ÅÅÅÅ-MM-DD
t ex 2013-08-01.

X- -00_T00000.dwg förser modeller med metadata
och ska sättas in i alla modellfiler för att informatio-
nen ska bli sökbar i Poseidons digitala ritningsarkiv.

 > Blocka in modellblocket med insättningspunkt
0,0,0.

 > Fyll i information.

Exempel på ifyllnadsformulär för namn-
ruta (metadata i X- -00_R000A1.dwg )

Exempel på ritram och block med namnruta

Startpaket för CAD-samordnaren – sid 21.
Hämta projektgemensamma mallar – sid 21.
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Projektering och CAD

Revideringsblock
X--00_R00RA1.dwg används vid revidering. 

 > Blocka in revideringsblocket ovanför namnrutan
och fyll i formulär.

 > Tänk på att även fylla i revideringsbeteckningen
i namnrutan.

Skalstock 
X--00_R0000.dwg ska finnas i varje ritningsdefi-
nitionsfil, och ger dig möjlighet att välja skala.

 > Blocka in skalstocken i paperspace.
 > Välj skala genom att klicka på pilen i mitten.

Exempel på modellblock

Exempel på ifyllnadsformulär för revideringsblock

Exempel på skalstock

Skalstockväljaren

Exempel på ifyllnadsformulär för modellblock

Exempel på revideringsblock
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Projektering och CAD

Orienteringsfigur och norrpil 
Arkitekten ansvarar för att utforma orienteringsfi-
gur och norrpil, som CAD-samordnaren lägger in 
i ritramen. Orienteringsfiguren ska visa: 

 > plan med ev. byggnadsnummer, ritnings indelning,
gatunamn, norrpil

 > sektion med plannummer

Konnektionslinjer
Konnektionslinjer markerar gränsen mellan två 
ritningar.

 > Koppla konnektionslinjer som extern referens till
Konnektionslinjer ska ligga i P\Kompl.

Stomnät 
CAD-samordnaren ansvarar för att – i dialog med 
övriga konsulter – fastställa gemensamma stomnäts-
linjer anpassade till ritningsindelningen.

SAMGRANSKNING 
OCH KOLLISIONSKONTROLL 
CAD-samordnaren ansvarar för att sätta samman 
alla modellfiler till en modell, och leda projektets 
samgranskningsmöten.

2D-samgranskning
CAD-samordnaren skapar samplottningsfiler och 
ritningar. Samplottning används vid samgransk-
ning och som en kvalitetshandling, men kan även 
användas för samordning i själva produktionsskedet, 
på byggarbetsplatsen.

3D-samgranskning
CAD-samordnaren skapar en eller flera samman-
ställningsmodeller som används vid presentation, 
granskning och problemlösning. Varje avvikelse/
kommentar i modellen sparas med en vy, och en 
rapport skapas. Samgranskningsmodellen kan även 
användas för samordning i själva produktionsskedet, 
på byggarbetsplatsen.

Exempel på orienteringsfigur
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FÖRUTSÄTTNINGAR
Ritningar ska kunna reproduceras från ritningsdefi-
nitionsfilen, utan tillgång till tredjepartsapplikation 
eller tredjepartslicens för såväl applikation, filer eller 
andra objekt.

Ritningsdefinitionsfilerna ska kunna reproduce-
ras utan extra inställningar.

LAGERHANTERING
Lagerhantering enl. applikation

 > Låt lager 0 vara aktivt när du levererar och redo-
visa endast använda lager.

 > Låt färger på objekt vara ”bylayer” så länge app-
likationen tillåter.

LINJER 

    Följande rekommenderas: 

Penna Färg Linjebredd (mm)
1 Röd 0,25
2 Gul 1,00
3 Grön 0,35
4 Cyan 0,18
5 Blå 1,20
6 Magenta 0,70
7 Vit/svart 0,50
8 Grå 0,13

 > Förklara ytor genom skrafferingar/mönster, som
kan reproduceras. Använd inte tonade, fyllda ytor.

4

Grafik och benämningar

TEXT
Texter ska vara AutoCAD standard.

 > Använd textstil ISO, alternativt ISOCP och font
ISOCP.

 > Välj minst 3,5 mm för normal text i ritningsfor-
mat A1.

AREA OCH MÅTTSÄTTNING
 > Areorna BOA och LOA ska anges på arkitektens
huvudplaner.

 > Ange längd- och breddmått (yttermått) för varje
huskropp på A-ritningar.

SITUATIONSPLAN
Utgå från digital primärkarta med kommunens 
koordinatsystem, SWEREF 99. 

BYGGNADSINDELNING
Vid ombyggnad
Byggnadsindelningen följer befintliga ritningars 
indelning.

Vid nybyggnad 
Byggnadsindelningen bestäms i samråd mellan 
ansvarig projektledare, CAD-samordnare, arkitekt 
och konstruktör.

Exempel på byggnadsindelning.
Visar 2 indelningar i 1:100
och 6 indelningar i 1:50.
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Grafik och benämningar

PLANNUMRERING
Plan numreras med utgångspunkt från det plan som 
är längst ned, Plan 01. Planen ovanför ges nummer 
02, 03, 04 osv. Plan 00 används för ett utrymme 
under plan 01, som t ex krypgrund, pålplan, eller 
rör under platta. 

Ett plan övergår i nästa i överytan på det bärande 
bjälklaget.

 > Tydliggör nivåskillnader inom en byggnad
– entresolplan, trapplan, ramper och liknande –
genom att använda plushöjder eller beteckningar
intill aktuella plannummer.

VÅNINGSNUMRERING
Våningsnummer anges i ritningens namnruta. 

Våningsplan i byggnad som 
inte är suterränghus

 > Våning 0 har entreplan i markplan,
som nås utan trappa.

 > Våningarna nedanför numreras -1, -2 etc.
 > Våning 1 har lägenheter/lokaler en

halv/hel trappa upp
 > Våningarna ovanför numreras 2,3,4 osv.

LÄGENHETSNUMRERING
Lägenhetsnummer
Varje lägenhet ges ett specifikt lägenhetsnummer 
i samråd med ansvarig projektledare och förvalt-
ningspersonal. 

Objektsnummer
Varje lägenhet ges ett specifikt objektsnum-
mer i samråd med ansvarig projektledare och 
förvaltningspersonal. Objektsnumret består av 
fastighetsnummer (4 siffror) och Poseidons lägen-
hetsnummer (4 siffror). 

 > Exempel: Lägenhet nr 224 i fastighet 6609 ges
objektnummer 66090224.

BENÄMNING AV UTRYMMEN

Exempel på plannumrering.

Exempel på våningsnumrering.

Namnge utrymmen – sid 38.

Våningsplan i suterränghus
 > Våning 0 är det översta entreplanet.
 > Våningarna nedanför numreras -1, -2 etc.
 > Våningarna ovanför numreras 1,2,3.
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Rutiner

STYRNING AV DOKUMENT
Följande principer gäller för dokument, som publi-
ceras på projektnätverket:

 > Senaste utgåva av dokument ska anses gälla, och
ligga till grund för projektering.

 > Godkännande sker via projektnätverkets godkän-
nandehantering.

 > Dokument får inte ändra handlingstyp, om inte
ansvarig projekteringsledare godkänt det.

Dokument måste ha samma filnamn 
genom hela projektet. Byt aldrig namn, 
även om du väljer att uppdatera inne-
hållet, eftersom filer/dokument versions-
hanteras.

AVVIKELSERUTIN
En avvikelse uppstår när Poseidons, en myndighets 
eller samverkande parts krav på utförande inte kan 
uppfyllas. Avvikelsen och orsaken ska rapporteras 
till ansvarig projektledare med förslag på åtgärd eller 
företagen åtgärd. Avvikelser och åtgärder behandlas 
även på projekterings- och/eller produktionsmöten 
samt i Poseidons interna styrgruppsmöten. 

GRANSKNINGSRUTIN 
Följande granskningsrutin ska utföras vid projektets 
gemensamma granskningstillfällen inför faststäl-
lande av program-, system-, förfrågnings- och 
bygghandlingar.

Före denna granskningsrutin utförs, ska samgransk-
ning och kollisionskontroll gemensamt utförts i 
projektet. Se även Samgranskning och kollisions-
kontroll sid. 11.

1. Egenkontroll
Som projektdeltagare ska du kvalitetskontrollera
dina egna handlingar, för utskick.

2. Utskick
Skicka sedan vidare handlingarna till övriga pro-
jektdeltagare enligt distributionslistan och ladda
upp handlingarna till projektnätverket.

3. Val av granskningsmetod
Ansvarig projektledare beslutar vilken gransknings-
metod, som ska tillämpas.
 Granskning med Poseidons granskningsprotokoll 
bör användas om inget annat beslutas. 

4. Korsvis granskning av handlingar
Varje konsult granskar övriga konsulters handlingar.
Övriga projektdeltagare – entreprenörer och andra
sakkunniga – granskar sina respektive fackområden.
Normal granskningstid är tio arbetsdagar.

5. Granskningsmöte
När granskningstiden löpt ut hålls vanligtvis
ett granskningsmöte. Mindre justeringar kan
ofta genomföras efter avstämning med projekte-
ringsledaren medan större kan föranleda en ny
granskningsrunda.

6. Ändring av status
När granskning och justeringar av handlingarna är
klara och projekteringsledaren godkänt dem, ändrar
du dina handlingar till aktuell status i namnrutan,
t.ex. Bygghandling.

Därefter kontrollerar ansvarig handläggare hos
konsulten handlingarna och godkänner dem genom 
projektnätverkets godkännandehantering. 

7. Slutgodkännande
Projekteringsledaren avslutar granskningsförfaran-
det genom att slutgodkänna respektive handling via
projektnätverkets godkännandehantering.

Du ansvarar för att granskningsförfaran-
det för dina egna handlingar fungerar. 
Poseidons interna granskning samordnas 
av ansvarig projektledare.

Hämta mall, namnge och hantera 
granskningsprotokoll – sid 40.
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Rutiner

REVIDERINGSRUTIN
Ändringar i en fastslagen handling görs efter samråd 
med projekteringsledaren och ska samordnas med 
berörda projektdeltagare.

1. Markera ändringar
Använd moln, pil, revideringsbokstav och revide-
ringstext.

2. Informera övriga projektdeltagare
Skriv en reviderings-PM, som beskriver vilka
ändringar du gjort. Ladda upp den reviderade
handlingen och PM till projektnätverket och avisera
övriga berörda projektdeltagare.

DISTRIBUTION AV HANDLINGAR 
Distribution av handlingar till övriga projektdel-
tagare ska göras digitalt och/eller fysiskt enligt 
distributionslistan.

1. Anpassa distributionslistan till utskicket
Ange datum, vilken/vilka handlingar som skickas
ut samt mottagare.
 Bifoga ritningsförteckning och distributionslista, 
om inget annat anges.

2. Publicera
Publicera handlingarna till projektnätverket.

3. Distribution
Distribution ska ske digitalt eller fysiskt enligt dist-
ributionslistan.

Vid fysisk distribution, skicka ut handlingarna, 
via kopieringsfirma. 

Är du konsult upphandlad av Poseidon, låter du 
kopiera handlingar via den kopieringsfirma som 
projektledaren anvisat. Beställ via projektnätverket 
eller direkt av den aktuella kopieringsfirman. Är 
du konsult upphandlad av en entreprenör, låter du 
kopiera handlingar via den kopieringsfirma som 
entreprenören anvisat. 

Alla dokument du skickar för kopiering 
ska ha publiceringsformat – PDF/A.
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Handlingar för projektöverlämning

FÖRUTSÄTTNINGAR
Inför projektöverlämning ska du kvalitetskontrollera 
samtliga dina handlingar. Därefter laddar du upp 
handlingarna till projektnätverket och godkänner 
dem genom projektnätverkets godkännandehan-
tering.

Följande handlingar ska levereras, 
om inget annat överenskommits:

 > Relationshandlingar
 > Lägenhetsritningar
 > Drift- och underhållsinstruktioner
 > Underlag till Poseidons fastighetssystem
 > Uppdateringar till Poseidons fastighetssystem

Ladda bara upp dina egna konsulthand-
lingar. Leverera handlingarna i både 
arbets- och publiceringsformat. 

RELATIONSHANDLINGAR 
Alla gällande bygghandlingar, inklusive relevanta 
tillverkningsritningar inom respektive disciplin, ska 
levereras i form av relationshandlingar. Eventuella 
avvikelser ska dokumenteras i den projektanpassade
CAD- och dokumentationsmanualen.

Innan du levererar
Rensa dokumenten från eventuell revideringsinfor-
mation, som pilar, moln och revideringsbokstäver.
Ändra handlingsstatus till Relationshandling.
 Datera handlingarna i namnrutans datumfält. 
Observera att datering ska samordnas med övriga 
projektdeltagare. 

Omarbetade arkivritningar ska laddas 
upp med samma filnamn, som när de 
först hämtades från projektnätverket. 

Om en ritning endast kan levereras i 
publiceringsformat, måste metadata 
läggas in manuellt. Du kan alltså inte 
använda CAD Upload.

Relationshandlingar som ska levereras
Arkitektritningar

 > Planer, sektioner och fasader för byggnad, inklu-
sive brandcellsgränser, samt undertak

 > Lägenhetsritningar
 > Rumsbeskrivningar
 > Teknisk byggbeskrivning med bilagor
 > Förteckningar

Konstruktionsritningar
 > Konstruktionsritningar
 > Tillverkningsritningar för bärande konstruktioner

VVS
 > Yttre installationer
 > Flödesscheman
 > Detaljer undercentral
 > Detaljer fläktutrymme
 > Planer och sektioner för avlopp, värme, sanitet,
kyla, sprinklers, styrsystem och övervakning

 > Teknisk beskrivning med bilagor

El- och tele-anläggningar
 > Yttre installationer
 > Scheman (huvudledningsschema, nätschema mm)
 > Planer, sektioner och fasader för kanalisation,
kraft, belysning, spänningsutjämning och tele-
tekniska anläggningar som brandlarm, telefoni,
data mm

 > Teknisk beskrivning med bilagor
 > Armaturförteckningar

Markritningar
 > Höjd- och ytskiktsplan
 > Planterings- och utrustningsplan
 > Ledningsplan/yttre VA
 > Teknisk beskrivning med bilagor
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Handlingar för projektöverlämning

LÄGENHETSRITNINGAR
Nya lägenhetsritningar ska tas fram av 
entreprenörenen i projekt där det sker för-
ändringar i lägenhetens layout.
Varje lägenhet ska redovisas på en separat lägenhets-
ritning (i stående A4 och publiceringsformat) med:

> Lägenhetsplan i skala 1:100 med helskrafferade 
väggar, pelare etc.

> Objektsnummer och Lägenhetsnummer
> Lägenhetstyp (t ex 4 rum och kök)
> Lägenhetsyta, m2, avrundad till närmaste heltal 

(avrunda till närmast jämna heltal när decimal-
talet är ”X,5”)

> Skalstock
> Orienteringsfigur med våningsplan och sektion
> Norrpil 

DRIFT- OCH UNDERHÅLLSINSTRUKTIONER 
Varje entreprenadfack ansvarar för att leverera drift-
och underhållsinstruktioner. Instruktionerna ska 
laddas upp till Projektnätverket. Tillsvidare ska 
även 2 uppsättningar pärmar överlämnas till för-
valtningen om de så önskar.

UNDERLAG TILL POSEIDONS 
FASTIGHETSSYSTEM
Ansvarig totalentreprenör ska, så snart bygg-
handlingarna är fastställda, leverera underlag för 
respektive typlägenhet till resurshusvärden. 

Använd Poseidons egen Excel-mall. Du 
får den av ansvarig projektledare eller 
resurshusvärden.

UPPDATERING AV POSEIDONS 
FASTIGHETSSYSTEM 

Ändringar av standard/val i lägenheter, 
som görs efter leverans av underlag till 
Poseidons fastighetssystem, ska meddelas 
resurshusvärden.

Exempel på lägenhetsritning.

Namnge utrymmen – sid 38.
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Hjälp och instruktioner: Projektnätverket

POSEIDONS PROJEKTNÄTVERK
Här hittar du enkla instruktioner, som hjälper dig 
att komma igång. Mer information finns i Manual 
Projektnätverket på projektnätverkets startsida.

ANMÄL DIG TILL PROJEKTET 
Redan registrerad
Om du har login-uppgifter i projektnätverket sedan 
tidigare, behöver du inte registera dig på nytt, utan 
anmäler dig till önskat projekt genom att kontakta 
ansvarig projektledare.

Ny användare
Gå till projektnätverkets startsida på 
www.poseidonprojekt.se

 > Klicka på Registrera ny användare.
 > Fyll i dina kontaktuppgifter och önskat projekt,
så skickar vi login-uppgifter via e-post.

Därefter knyts du till önskat projekt av projektleda-
ren, och får därmed tillgång till projektet. Logga in

 > Klicka på Logga in.
 > Skriv in ditt användarnamn och lösenord.
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UPPDATERA KONTAKTUPPGIFTER
Se till att dina kontaktuppgifter är korrekt inskrivna 
och uppdaterade.
> Klicka uppe till höger på portalen där ditt

namn står.
> Klicka på Mina inställningar.

BYT LÖSENORD
Byt lösenord när du loggat in första gången. 
> Klicka uppe till höger på portalen där ditt

namn står.
> Klicka på Byte av lösenord.

INSTALLERA FUNKTIONER
Projektnätverket innehåller flera smarta funktioner, 
som underlättar ditt arbete. Följande ska installeras 
från startsidan efter inloggning. 

MSI-paketet Projektstruktur
Med MSI-paketet Projektstruktur får du funktioner 
för drag and drop samt en viewer. 

CAD Upload
Med CAD Upload kan du enkelt publicera dina rit-
ningar med metadata. Men – observera att du måste 
ha MSI-paketet innan du installerar CAD Upload. 
CAD Upload är anpassat för endast 32-bitars 
version av Internet Explorer, beroende på vilket ope-
rativsystem du använder, väljer du antingen 32- eller 
64-bitarsversionen av CAD Upload.

7

Hjälp och instruktioner: Projektnätverket
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Här hittar du MSI-paketet och CAD Upload. HITTA PROJEKT
 > Välj fliken Projektnätverk.
 > Välj aktuellt projekt i drop down-listan till vänster.

7

Hjälp och instruktioner: Projektnätverket
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LÄS MEDDELANDEN
Du får automatiskt e-postmeddelande, som visar de 
senaste händelserna. Kontrollera din e-post minst 
en gång per dag. 

SKICKA MEDDELANDEN 
E-post som skickas via projektnätverket lagras och
loggas med tid, datum och användar- respektive
mottagarinformation. Använd därför funktionen
Skicka nytt meddelande när du vill sprida informa-
tion till övriga projektdeltagare. En adresslista med
de projektdeltagare som är registrerade i projektet
genereras automatiskt. Du kan också skapa egna
e-postgrupper.

STARTPAKET FÖR CAD-SAMORDNAREN
Som CAD-samordnare ansvarar du för att projekt-
gemensamma filer och mallar tas fram.
 Ladda ner och utgå från filerna i Dokument>01 
Allmänna förutsättningar>02 Startpaket CAD.
Ladda upp de färdiga mallarna till Dokument/Rit-
ningar och beskrivningar/P.

HÄMTA PROJEKTGEMENSAMMA 
FILER OCH MALLAR 
Som projektdeltagare ska du använda de särskilda 
filer och mallar, som tagits fram för projektet. 
 Ladda ner mallarna från Dokument/Ritningar 
och beskrivningar/P.

LADDA NER DOKUMENT TILL DIN DATOR
 > Ställ dig i mappen med de filer som du vill ladda
ner. Markera dem.

> Välj fliken Filer och klicka på ZIP.

7

Hjälp och instruktioner: Projektnätverket
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 > Välj om du vill ta med externa referenser.

> Välj att Spara som och välj en plats på
din dator. Öppna och packa upp filerna på
din hårddisk/server.

PUBLICERA OCH UPPDATERA DOKUMENT 
Ladda upp dina dokument vid de tidpunkter, som 
anges i projektprofilen och projekteringstidplanen. 

Publicera dokument 
> Ställ dig i den mapp, som du vill publicera doku-

mentet i.
> Dra och släpp filen från Utforskaren direkt in i

på sidan och ytan Nytt dokument eller dra filer
hit.

 > Vänta till filen laddats upp.
 > Fyll i metadata, välj innehållstyp och fyll sedan i
information om vad filen innehåller.

7

Hjälp och instruktioner: Projektnätverket
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Uppdatera dokument

Dokument måste ha samma filnamn 
genom hela projektet. Byt aldrig namn, 
även om du väljer att uppdatera innehål-
let, då versionshantering tilllämpas.

> Ställ dig i mappen med det dokument du vill upp-
datera.

> Dra och släpp filen från Utforskaren direkt in i på
sidan och ytan Nytt dokument eller dra filer hit.

Om du döpt dem på samma sätt så skrivs de över 
och lägger sig över den gamla filen, detta är ver-
sionshantering och ger oss möjligheter att vid behov 
komma åt tidigare versioner av dokumentet och veta 
vilken version som är den aktuella och gällande.

Redigera metadata/egenskaper
Gör så här om du vill ändra egenskaper.
> Markera dokumentet som ska redigeras, välj fliken
Filer och Redigera egenskaper.

7

Hjälp och instruktioner: Projektnätverket

> Det är även möjligt att klicka på Nytt dokument eller dra 
filer hit för att få välja fil i utforskaren. 
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PUBLICERA OCH UPPDATERA CAD-FILER

CAD-filer och ritningar måste laddas
upp med CAD Upload. Annars för-
loras information och sökbarheten i 
projektnätverket och Poseidons digitala 
ritningsarkiv.

7

Hjälp och instruktioner: Projektnätverket

Checklista CAD Upload
Det finns en del saker att tänka på vid projekte-
ring av filer som skall laddas upp på Poseidons 
projektnätverk.
 Använd gärna denna här checklistan vid egen-
kontroll.

> Mappstruktur på den lokala datorn måste mot-
svara den som finns på Projektnätverket för
aktuellt projekt.

> Startpaket från Poseidons projektnätverk skall
användas beträffande namnruta, ritram och block
(skalstock, revinfo, modellinfo mfl.).

> Ritram, P--00_R000A1.dwg, till ritningsdefini-
tionerna läggs i mappen P/Kompl då den är en
projektgemensam fil och xreffas in.

> Ev stomnät, ritytor och andra projektgemen-
samma filer läggs också under P/Kompl.

> Alla xreffar skall ha relativ sökväg i två steg
(..\..\A\Modell\A-modell.dwg) och vara kopp-
lade med overlay.

> En RD-fil per ritning, flera flikar (flera layouter
per RD) får inte användas.

> Namnrutan skall blockas in i RD-filen,
X--00_R000A1.dwg

> Skalstocken skall blockas in i RD-filen,
 X--00_R0000.dwg
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Hjälp och instruktioner: Projektnätverket

7

 > Vid revideringar skall block X--00_R00RA1.dwg
användas. Observera datumformatet, se nedan.

 > Alla modeller måste innehålla ett block för model-
linformation, X--00_T00000.dwg, blockas in
på lämplig plats tex. 0,0 och fylls på med infor-
mation.

 > I namnrutan får handlingstyp endast vara ett
värde ur de fördefinierade som finns i Dokumen-
tationsanvisningarna

 > Alla datum skall alltid fyllas i på formatet
ÅÅÅÅ-MM-DD, ex. 2012-02-01.

1. Starta CAD Upload
> Gå in i Projektnätverk och välj aktuellt projekt

i drop down-listan till vänster.
> Välj fliken Filer och klicka på Ladda upp

ritningar.

> CAD Upload öppnas i ett nytt fönster. Första
gången du startar CAD Upload behöver du välja
arbetsmapp.

> Gå till mappen Ritningar och beskrivningar för
aktuellt projekt på din egen dator/server.

> Markera mappen Ritningar och beskrivningar.
> När du markerat rätt mapp för projektet, tänds

OK-knappen. Klicka på den.
> Om du under projektets gång behöver ändra

arbetsmapp, klicka på ”Välj arbetsmapp...”.

2. Ladda upp dina filer
 > Klicka på Lägg till filer.
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Ladda upp filer från flera mappar 
på en gång.
Detta är en alternativ metoden som fungerar även 
med hela mappar.

 > Gå till Utforskaren.
 > Markera, dra och släpp de filer som du vill ladda
upp. Dokumenten lägger sig automatiskt på rätt
plats.

 > Välj de filer du vill ladda upp och klicka på
Öppna.

 > Lägg till fler filer, från andra mappar, genom att
klicka på ”Lägg till filer...” igen.

Har du glömt en fil?
 > Lägg till den enligt punkt 2.

Vill du ta bort en fil?
> Markera filen i listan och tryck på Delete på

tangentbordet.

Vill du ladda upp en ritning i PDF? 
 > Ladda upp PDF-ritningar
 > Samtidigt måste motsvarande ritdefinitionsfil laddas
upp eftersom en PDF saknar metadata.

 > Ge filerna exakt samma namn – frånsett filändel-
serna – för att programmet ska veta mellan vilka
filer, som informationen ska kopieras.

Nu visas en lista på de filer, som du vill ladda upp. 

7

Hjälp och instruktioner: Projektnätverket
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Filerna kontrolleras.

 > Om inga fel hittas, klicka på Slutför.

7

Hjälp och instruktioner: Projektnätverket

3. Kontrollera dina filer
Alla filer måste nu kontrolleras för att kunna laddas
upp.

 > Kontrollera genom att klicka på Nästa.

 > Gå nu vidare direkt till punkt 5.
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4. Justera fel i dina filer
Vanliga fel vid uppladdning är t ex att externa refe-
renser kopplats som attach, eller inte kan hittas på
grund av en felaktig mappstruktur. Fel i metadata
och blocknamn är också vanligt.

 > Justera felen i dina filer utifrån felrapporten.
 > Klicka på Tillbaka.
 > Tänk på att inte ha CAD-filen öppen i AutoCAD
 > Kontrollera filerna på nytt genom att klicka på
Nästa.

 > Klicka på Slutför.

5. Filerna laddas upp
Om det är många och tunga filer, kan det ta en
stund. Om det saknas text om uppladdningsstatus
intill den gröna ”solen”, beror det oftast på inställ-
ningar i Internet Explorer. Vissa tillägg som Google
Toolbar kan störa uppladdningen av filer.

6. Gå in i projektnätverket
Kontrollera att dina filer laddats upp korrekt, och
innehåller rätt metadata. Ev. behövs metadata kom-
pletteras manuellt, så som entreprenad eller annan
märkning. Markera i så fall filerna och klicka på
Redigera egenskaper under fliken Filer.

7
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I detta dokument redovisas överenskommelser gällande dokumentationen 
i projektet. Poseidons Dokumentationsanvisningar ligger som grund och 
eventuella avvikelser redovisas här. Efter avslutat projekt ligger nedanstående 
projekteringsanvisningar och denna CAD- och dokumentationsmanual till 
grund för uppföljning och kontroll av inlämnade filer.

 > Projekt:
 > Projektnummer: XXXX
 > Fasighetsnummer: XXXX
 > Ansvarig projektledare: NN, Bostads AB Poseidon
 > Gällande anvisningar: XX
 > Utbyte av filer sker genom: www.poseidonprojekt.se
enligt Dokumentationsanvisningar, DA

 > CAD-samordnare: NN, Företag
 > CAD-ansvariga:

Disciplin Namn
Företag

E-post
Telefon

A Förnamn Efternamn
Företagsnamn

E-post
XXX-XXXXXX

A Förnamn Efternamn
Företagsnamn

E-post
XXX-XXXXXX

A Förnamn Efternamn
Företagsnamn

E-post
XXX-XXXXXX

A Förnamn Efternamn
Företagsnamn

E-post
XXX-XXXXXX

A Förnamn Efternamn
Företagsnamn

E-post
XXX-XXXXXX

- Förnamn Efternamn
Företagsnamn

E-post
XXX-XXXXXX

- Förnamn Efternamn
Företagsnamn

E-post
XXX-XXXXXX

PROJEKTANPASSAD CAD- OCH DOKUMENTATIONSMANUAL, 
EXEMPEL

Hjälp och instruktioner: CAD och dok-manual
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GRÄNSDRAGNING
Gränsdragningslista för framtagning av projektgemensamma 
mallar utifrån Poseidons startpaket i det specifika projektet.

CAD-MÖTE
CAD-möte hos NN 20XX-XX-XX.
Medverkande är:

 > NN, Företag

Innehållet i denna CAD- och dokumentationsmanual fastställs.
Standarder enl. Dokumentationsanvisningar, DA.

Mall Ansvarig part

Ritram

Namnruta

Orienteingsfigur

Modellblock

Revideringsblock

Skalstock

Norrpil

Konnektionslinjer och 
ritytor

Stomnät

Mallar för ritnings-
definitionsfiler

Mall för ritnings- 
förteckning

Mall för beskrivning

Hjälp och instruktioner: CAD och dok-manual
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CAD-PROGRAM, VERSIONER

Gällande filformat DWG AutoCAD XXX-XXX (enl DA).

STRUKTUR CAD-FILER 

2D/3D

NUMRERING
Ritningsnumrering sker enligt CAD-manual/SS 032271 utg 2.
Planritningars löpnummer numreras enligt:

 > Hus 1, 2, 3, 4…
 > Plan 01, 02, 03, 04… där plan 01 är källarplan.

Nr 00 används för redovisning under plan 1.
Benämningen ”plan” skiljs från våning, där
beteckningar som -1, 0, 1, 2... används.

 > Plandelar 1, 2, 3, 4..

RITNINGSDEFINITIONER
Ritningsdefinitionsmallar tas fram av NN. Konsulter kopierar dessa 
till egen mapp, kopplar egen modellfil och ändrar text i stämpeln.

STOMNÄT
Stomnät tas fram av K, för leverans till P, som anpassar till 
projektgemensam komplementfil.

Disciplin CAD-programvara

A Programvara

C Programvara

E Programvara

K Programvara

V Programvara

- Programvara

- Programvara

Hjälp och instruktioner: CAD och dok-manual
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Hjälp och instruktioner: CAD och dok-manual

PROJEKTGEMENSAMMA CAD-FILER
Projektgemensamma komplementfiler tas fram av CAD-samordnare.

P--00_R000A1 projektgemensam ritningsram A1 stomnät/
P--00_P00000  modulnät
P--00_P00200 ritytor och konnektioner för planer 1:200
P--00_P00100 ritytor och konnektioner för planer 1:100
P--00_P00050 ritytor och konnektioner för planer 1:50
P--00_F00100 ritytor och konnektioner för fasader 1:100
P--00_S00100 ritytor och konnektioner för sektioner 1:100
P--00_D00020 ritytor och konnektioner för detaljer 1:20
P--00_D00010 ritytor och konnektioner för detaljer 1:10

PROJEKTNÄTVERK
Enligt Dokumentationsanvisningar.
Demonstration ges på CAD-möte.
Samtliga konsulter skall ges ett personligt inloggningskonto, 
ansöks via www.poseidonprojekt.se

LEVERANSER
Modellfiler .dwg uppdateras på Poseidons projektnätverk varje xxx.
Ritningar och beskrivningar .pdf publiceras och läggs in efter projek-
teringstidplan. När ritningar läggs in skall även tillhörande Ritdef-filer 
uppdateras. Detta för att ritningens metadata skall följa med.

UPPFÖLJNING/AVSTÄMNING
Konsult följer anvisningar i Poseidons dokumentationsanvisningar och 
denna projektanpassade CAD- och dokumentationsmanual. Löpande 
kontroller utförs av CAD-samordnaren.
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NAMNGE TEXTDOKUMENT
Generella textdokument
Textdokument ska namnges enligt följande princip:

XXXX  DDDD 00

XXXX

Exempel Förklaring

DDDD

00

Poseidons projektnummer.

Löpnummer (vid behov).

Dokumentinnehåll.

Dokumentinnehåll skrivs ut tydligt, undvik obe-
gripliga förkortningar. Använd vokabulär enligt 
branschpraxis.

Undvik datum i filnamn. I projektnätverket 
används istället versionshantering. I särskilda fall 
ska datum anges, då det är viktigt att påvisa en 
revidering.

9112 Tidplan
9112 Adresslista
9112 Fuktprogram
9112 Byggmöte 01
9112 Byggmöte 01 rev 20130215

Tidplan i projekt 9112
Adress- och distributionslista i projekt 9112 
Fuktprogram i projekt 9112
Protokoll från byggmöte nr 1 i projekt 9112
Protokoll från byggmöte nr 1 i projekt 9112 som
justerats 2013.02.15

7
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Projektörers textdokument
Projektörsspecifika textdokument ska namnges 
enligt följande princip:

XXXX P DDDDDDDD 00

XXXX

P

DDDD

00

Poseidons projektnummer.

Löpnummer (vid behov).

Projektörsbokstav 
(A, K, V, W, E, M, AK, BR etc).

Dokumentinnehåll.

Exempel Förklaring

9112 A Ritningsförteckning 
9112 E Armaturförteckning 
9112 V Ramhandling Vent

Arkitektens ritningsförteckning i projekt 9112
El-projektörens armaturförteckning i projekt 9112
Ventilationsprojektörens ramhandling för ventilation 
i projekt 9112

7
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NAMNGE RITNINGSDEFINITIONSFIL 
OCH RITNING 
Ritningsdefinitionsfilen ska namnges efter mot-
svarande ritning. Plottfilen ska namnges efter 
motsvarande ritningsdefinitionsfil och sparas i 
publiceringsformat, pdf. 

Filnamn - Ritningsdefi ni  on och 
Ritning

XX  Ansvarig part.
Uteblivet tecken ersä  s med ‘-’.

ddd  Innehållskod enl. principer SS032271
Utgåva 2, avseende status och disciplin.

t  Typ av ritning.
1 plan, mark, sitplan 
2 sek  on
3 fasad 
4 uppställning
5 förteckningar 
6  detaljritningar
7 samordningsritningar 
8 scheman
9 fri

Lägeskod inom projektet.

aa  Husdel vid planritningar och löpnummer
 llsammans med bbcdd vid övriga 

ritningar.
Utebliven del ersä  s med ‘noll’.

bb  Plan vid planritningar och löpnummer
 llsammans med cdd vid övriga ritningar.

Utebliven del ersä  s med ‘noll’.

cc  Plandel vid planritningar och löpnummer-
  llsammans med d vid övriga ritningar.

Utebliven del ersä  s med ‘noll’.

d  Del av plandel vid planritningar och löp
nummer  llsammans med cc vid övriga
ritningar. 
Utebliven del ersä  s med ‘noll’.

Exempel

K (Konstruktör), hus A, plan 01, skala 1:200

A (Arkitekt), sammansa  , hus 1, plan 01, 
plandel 2, skala 1:100

E (El-projektör), kanalisa  on, plan 01, plandel 2,
del av plandel 1 skala 1:50

- t

X X

d d

a a

c

a a b c d

d

   Ansvarig part  Innehållskod           Ritningstyp       Husdel         Plan        Plandel   Löpnummer

   Ansvarig part  Innehållskod           Ritningstyp       Husdel         Plan        Plandel   Löpnummer

   Ansvarig part  Innehållskod           Ritningstyp       Husdel         Plan        Plandel   Löpnummer

   Ansvarig part  Innehållskod           Ritningstyp       Husdel         Plan        Plandel   Löpnummer

X X d d - t aa b c . gwdd-

Ansvarig part

Innehållskod

Ritningstyp

Husdel           Plan         Plandel   Löpnummer

Husdel

Plan

Plandel

d b c

d

b c

bb

c

Löpnummer

E - 1 0 - 1 00 1 0 . gwd1-6 0 2

A - 4 0 - 1 10 1 0 . gwd0-- 0 2

K - 2 0 - 1 A0 1 0 . gwd0-- 0 0

7
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NAMNGE MODELLFIL
Modellfilens filnamn ska bestå av 12 tecken. 

Filnamn - Modellfil

XX Ansvarig part. 
Uteblivet tecken ersä  s med ‘-’.

ddd Innehållskod enl. principer SS032271 
Utgåva 2, avseende status och disciplin.
Uteblivet tecken ersä  s med ‘-’.

T Modellfi lens typ. 
P  plan, mark, sitplan
S  sek  on
F  fasad
U  uppställning
D  detaljer
T  texter
C scheman
V volymer (3D-modeller)

Lägeskod inom projektet.

aa Husdel vid planritningar och löpnummer 
 llsammans med bbb vid övriga ritningar. 

Utebliven del ersätt s med ‘noll’.

bbb Plan vid planritningar och löpnummer 
vid övriga ritningar.

Exempel

E-modell, kanalisa  on, planmodell, husdel 02, plan 01

A-modell, sammansatt , sekti on, sekti on 01

X X d d _ T a a b b b . gwd

_ T

X X

d d

a a

a a

E - 6 1 0 _ P 0

0 1A - - 4 0 _ S 0 0 0 . gwd

Ansvarig part

Ansvarig part

Ansvarig part

Innehållskod    Modellfi lstyp Husdel   Plan/löpnummer

Innehållskod

Modellfi lstyp

Husdel     Plan/Löpnummer

Husdel

  Plan/Löpnummer

Innehållskod

Ansvarig part Innehållskod

 Modellfi lstyp  Husdel Plan/Löpnummer

 Modellfi lstyp  Husdel   Löpnummer

d

d

2 0 1 0 . gwd

b b b

b b b

7
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NAMNGE KOMPLEMENTFIL

Filnamn - Komplemen  il

XX Ansvarig part. 
Uteblivet tecken ersä  s med ‘-’.

ddd Innehållskod enl. principer SS032271 
Utgåva 2, avseende status och disciplin.
Uteblivet tecken ersä  s med ‘-’.

TT Komplemen  ilens typ. 
P Kopplad som extern referens 

i modelspaceläge 
R  Kopplad som extern referens 

i paperspaceläge 
T Text

Lägeskod inom projektet.

aa Husdel vid planritningar och löpnummer 
 llsammans med bbb vid övriga ritningar. 

Utebliven del ersä  s med ‘noll’.

bbb Plan vid planritningar och löpnummer 
vid övriga ritningar.

Exempel

P-komplement, Modul/Stomnät

P-komplement, Ritytor för planer 1:100

P-komplement, Ritram och stämpelskele  , A1

E-komplement, kanalisa  on, tex  örklaringar (slipstext)

X X d d T a a b b b . gwd

T

X X

d d

a a

a a

P

P

-

-

-

-

0

0

0

0

P

R

0

0

1

0

0

0

P

E

-

-

-

6

0

1

0

0

_

_

0

0

0

0

0

1

.

.

g

g

w

w

d

d

Ansvarig part Modell fi lstyp  Husdel    Plan/löpnummer

Ansvarig part

Innehållskod

Modellfi lstyp

Husdel      Plan/Löpnummer

Husdel

  Plan/Löpnummer

Ansvarig part    Innehållskod 

Ansvarig part    Innehållskod 

Ansvarig part    Innehållskod 

Ansvarig part    Innehållskod 

Modellfi lstyp  Husdel  Löpnummer

Modellfi lstyp  Husdel  Löpnummer

Modellfi lstyp  Husdel  Löpnummer

Modellfi lstyp  Husdel  Löpnummer

d

d

0

0

0

0

0

A

0

1

.

.

g

g

w

w

d

d

b b b

b b b

T

_

_

_

P

T

Innehållskod

7
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NAMNGE UTRYMMEN BOSTAD

Vardagsrum 
Sovrum 1–6 

Sovalkov 
Klädkammare & 

Klädkammare 2, 3 
Förråd

Balkong & Balkong 2 
Fransk balkong & 
Fransk balkong 2 

Terrass & Terrass 2

Upplevelserum 
Uteplats & Uteplats 2 

WC & WC 2 
Badrum & Badrum 2 

Matrum 

Allrum & Allrum 2 
Kokskåp

Kokvrå

Kök

Kök, öppen planlösn.

Grovkök 
Hall 

Hall 2
Övre hall 

Nedre hall 
Passage & Passage 2

Vardagsrum.
Sovrum.
Sovalkov.

Klädkammare.
Ett förråd beläget i lägenhet.
Indragen eller utanpåliggande, kan finnas på samtliga våningsplan.

En balkong som inte är tillgänglig.
Indragen terrass ovan ett utrymme som normalt är uppvärmt, 
endast på de översta våningarna.
Inglasat uterum med rumstemperatur.
Markplats i direkt anslutning till lägenhet.
Rum i lägenhet med WC-stol och eventuellt handfat.
Rum i lägenhet med WC-stol, handfat och badkar/duschplats. 
Rum intill kök som inte är vardagsrum, eventuellt med serverings-
lucka från kök utan dörr.
Rum som inte är vardagsrum, sovrum eller matrum.
Enkel tillredningsplats för mat typ Trinett eller liknande, vanligt-
vis placerad i vardagsrum.
Utrymme med spis, kyl, diskbänk, skåp och eventuell frys och/
eller arbetsbänk. Avgränsad med vägg mot angränsande utrymmen, 
utan plats för bord och stolar.
Rum med spis, kyl, diskbänk, skåp och vanligtvis frys och/eller 
arbetsbänk, med plats för bord och stolar.
Utrymme utrustat som kök utan avgränsande väggar till angräns-
ande utrymme, vanligtvis vardagsrum. Benämns som kök i ritning.
Utrymme för tvättmaskin mm, vanligtvis intill badrum. 
Första hall.
Andra hall på samma plan.
Hall på övre plan, kan ha lägenhetsdörr, utgör andra hall. 
Hall på nedre plan, kan ha lägenhetsdörr, utgör första hall. 
Utrymme som binder ihop andra utrymmen.

7
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NAMNGE UTRYMMEN TVÄTTSTUGA

NAMNGE UTRYMMEN LOKAL

Entréhall
Grovtvätt

Akuttvätt

Tvättstuga

Mangelrum

Torkrum
WC & WC 2

Entréhall
Bastu

Duschrum

WC & WC 2

Förråd
Pentry

Kokvrå

Kök

Relaxrum

Hall
Utrymme som kan vara utrustat med tvättmaskin, centrifug,
torktumlare.
Utrymme som kan vara utrustat med tvättmaskin, ventrifug,
torktumlare.
Utrymme som kan vara utrustat med tvättmaskin, centrifug,
torktumlare, torkskåp, kallmangel, varmmangel.
Utrymme som kan vara utrustat med kallmangel, varmmangel,
stenmangel.
Utrymme utrustat med torkaggregat.
I utrymmet WC kan man inte bada eller duscha. Skall innehålla
wc-stol och ev. handfat.

Hall
Bastu
Utrymme man kan duscha i. Skall innehålla duschplats, ev.
duschkabin.
I utrymmet WC kan man inte bada eller duscha. Skall
innehålla wc-stol och ev. handfat.
Förråd
Trinette
Utrymme med spis, kyl, diskbänk, skåp och ibland också med
frys och/eller arbetsbänk. Kokvrån är avgränsad med vägg mot
övriga utrymmen i lokalen, i kokvrån finns ingen plats för bord
och stol/stolar.
Rum med spis, kyl, diskbänk, skåp och vanligtvis också med frys
och/eller arbetsbänk. I rummet finns plats för bord och stol/stolar.
Rum

7
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HÄMTA MALL, NAMNGE OCH HANTERA 
GRANSKNINGSPROTOKOLL
Hämta mall för granskningsprotokoll

 > Gå till aktuellt projekt i projektnätverket.
 > Välj Dokument > 01 Allmänna förutsättningar >
03 Mallar och checklistor.

Namnge granskningsprotokoll 
Granskningsprotokoll ska namnges enligt följande 
princip:

XXXX GXY-Z-01.doc

Spara ner/hämta ifyllt gransknings- 
protokoll i projektnätverket för effektiv 
hantering 
> Dokument > 02 Protokoll > 01 Förprojekt > 04

Granskningsprotokoll resp. 
> Dokument > 02 Protokoll > 02 Entreprenad >

04 Granskningsprotokoll.

Hantera granskningsprotokoll – exempel
Exemplet visar hur V-handlingar granskas inför 
fastställande av bygghandling.

1. V-konsulten skickar ut sina granskningshand-
lingar inför fastställande av bygghandling, genom
att ladda upp dem samt ett granskningsprotokoll,
XXXX GBV-Z-01.doc (Granskningsdokument,
Bygghandling, V – Z, 01) i projektnätverket.
 Protokollet läggs i mappen Dokument > 02 Pro-
tokoll > 02 Entreprenad > 04 Granskningsprotokoll.

G

XXXX

X

Y

Z

01

Granskningsdokument.

Projektnummer

Blivande status; 
P=Program, S=Systemhandling, 
F=FFU, B=Bygghandling, etc.

Aktuellt konsultfack för hand-
lingarna som skall granskas; t ex 
A, K, M, E, V, W,

Aktuell granskare, t e x A, K, M, 
E, V, W, P (W=Rör, P=Poseidon) 

serie 01,02,03 används då det 
kan finnas olika grupper av 
handlingar alt. versioner som 
granskas vid olika tillfällen.

Granskningsprotokoll och yttranden ska 
alltid laddas upp till projektnätverket i 
arbetsformat. Inte i publiceringsformat, 
pdf.

GRANSKNINGSPROTOKOLL
SIDA: 

1(1)
PROJEKTLEDARE 

XXXX XXXX 
PROJEKT 

9xxx Projektnamn
HANDLINGENS KOMMANDE STATUS 

XXXX XXXX GBY-Z-01
BENÄMNING    

Handlingar som skall granskas (Ifylles av utställaren)
UTSTÄLLARE:  A     BESKR    K       V         W       EL     M      …   NAMN 

XXX
DATUM 

20XX-XX-XX 
HANDLINGAR:  

Granskningssvar skall vara resp. konsult tillhanda SENAST 20XX-XX-XX

Granskningsyttrande & svar
GRANSKARE:  A    BESKR    K       V       W        EL       M   … POS GRANSKAD AV 

XXX
DATUM 

20XX-XX-XX 

HANDLING  SIDA GRANSKNINGSYTTRANDE & KONSULTENS SVAR PÅ GRANSKNINGSYTTRANDE 

Godkända handlingar (Ifylles av projekteringsledaren)

Följande handlingar godkänns och kräver ingen 
ytterligare granskning av oss efter följande villkor är 
uppfyllda:

Följande handlingar kräver ytterligare 
granskning innan de godkänns: 

NAMN DATUM GODKÄND EFTER SVAR PÅ GRANSKNINGSYTTRANDE 

Exempel på granskningsprotokoll.

7
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2. Konstruktören granskar, fyller i sina gransk-
ningsyttranden och sparar granskningsprotokollet
som XXXX GBV-K-01.doc.

3. V-konsulten besvarar granskningsyttrandena i
samma protokoll, dvs XXXX GBV-K-01.doc.

4. Konstruktören verifierar sedan med datum och
signatur att granskningsyttrandet är behandlat.
Eventuella olösta yttranden ska ta upp med pro-
jekteringsledaren.

7
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Hjälp och instruktioner: CAD-organisation

ANSVARSOMRÅDEN CAD-ORGANISATION
CAD-samordnaren ska

 > Kontrollera att Poseidons dokumentationsan-
visningar och projektprofil CAD- och doku -
mentationsmanual följs.

 > Ha goda kunskaper om projektnätverket och för-
ståelse för flöden och arbetsprocesser.

 > Ta fram och distribuera projektanpassad CAD- 
och dokumentationsmanual efter granskning av
och samråd med ansvarig projektledare.

 > Kontrollera och se till att projektanpassade mallar
tas fram i projektnätverket.

 > Initiera och leda CAD-samordningsmöten.
 > Föra CAD-samordningsprotokoll.
 > Ta fram och dokumentera projektgemensamma
regler för modellers indelning i ritningar, konnek-
tionslinjer, koordinatsystem, namnkonventioner
mm i samråd med ansvarig projektledare och
projekteringsledare.

 > Fungera som sakkunnig i CAD-frågor.
 > Ta fram CAD-underlag för samplottning och
samgranskning.

 > Sammanställa samgranskningsmodeller och leda
samgranskningsmöten.

 > Upprätta rutiner för plottning och andra utskrif-
ter i dialog med projekteringsledaren.

 > Inför överlämnandet av relationshandlingar,
samråda med ansvarig projektledare och projekt-
deltagare om uppdatering av programversioner.

 > I samråd med Poseidons ritningsadministration,
besluta hur kontroll av kvaliteten av relations-
handlingar ska utföras.

 > Kontrollera om annan projektering pågår inom
den aktuella fastigheten för att, om möjligt, koor-
dinera arbetena.

CAD-ansvarig ska
 > Kontrollera att Poseidons dokumentationsan-
visningar samt projektprofil CAD- och doku- 
mentationsmanual följs.

 > Kvalitetskontrollera egna handlingar.
 > Medverka vid CAD-samordningsmöten.
 > Arbeta aktivt i detta projekt.
 > Kontrollera att den egna organisationen använ-
der Poseidons projektnätverk, på det sätt som
bestämts i det aktuella projektet.
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Hjälp och instruktioner: Ritningsdefinitionfil

Block

Modeller/Komplemen  iler        Ritningsde ni  oner    Plo   iler (Papperskopior)

A-modell
A--40_P00010.dwg
kopplas som xref i

modellspace  ll ritdef
..\..\A\MODELL

P-komplemen  il/Stomnät
P--00_P00000.dwg
kopplas som xref i

modelspace  ll ritdef
..\..\P\KOMPL

A-ritningsde ni  ons ler
A--40-1-0001011.dwg
A--40-1-0001012.dwg
A--40-1-0001013.dwg

..\..\A\RITDEF

Namnrutan
X--00_R000A1.dwg

blockas in i 
ritningsde ni  onen

Skalstock
X--00_R00000.dwg

blockas in i 
ritningsde ni  onen

Revideringsblock
X--00_R00RA1.dwg

blockas in i 
ritningsde ni  onen

A-plo   iler/Ritningar
A--40-1-0001011.pdf
A--40-1-0001012.pdf
A--40-1-0001013.pdf

..\..\A\PLOTT

P-komplemen  il/Ritram
P--00_R000A1.dwg
kopplas som xref i

paperspace  ll ritdef
..\..\P\KOMPL

Modellinfoblock
X--00_T00000.dwg

blockas in i 
modellen

Block



Vad tycker du?
Är det något du vill att vi ska förbättra 

eller ändra i dessa anvisningar? 
Välkommen att höra av dig till

karolina.sandqvist@poseidon.goteborg.se




