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Förord
ISO (Internationella Standardiseringsorganisationen) är en världsomspännande sammanslutning av nationella standardiseringsorgan (ISO-medlemmar). Utarbetandet av internationella standarder sker normalt i ISOs
tekniska kommittéer. Varje medlemsland som är intresserat av arbetet i en teknisk kommitté har rätt att bli
medlem i den. Internationella organisationer, statliga såväl som icke-statliga, som samarbetar med ISO deltar också i arbetet. ISO har nära samarbete med International Electrotechnical Commission (IEC) i alla frågor
rörande elektroteknisk standardisering.
Internationella standarder utformas i enlighet med de regler som ges i ISO/IEC Directives, Part 2.
Huvuduppgiften för tekniska kommittéer är att bereda internationella standarder. Förslag till internationella
standarder som godkänts av de tekniska kommittéerna sänds till medlemsländerna för röstning. För publicering
av en internationell standard krävs att minst 75 % av de röstande medlemsländerna godkänner förslaget.
Det bör uppmärksammas att vissa beståndsdelar i denna internationella standard möjligen kan vara föremål
för patenträtter. ISO ska inte hållas ansvarig för att identifiera någon eller alla sådana patenträtter.
Den internationella standarden ISO 22263 har utarbetats av den tekniska kommittén ISO/TC 59, Byggverksamhet, Underkommitté SC 13, Organisation av information om byggnadsarbeten.
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Orientering
Betydelsen av kvalitetsledning har utvidgats från styrning och kontroll av slutprodukter och tjänster till uppfyllandet av ett flertal målsättningar. Det har breddats från att uppfylla kundkrav till att uppfylla en uppsättning
av krav, inklusive lagkrav rörande hälsa och säkerhet/arbetsmiljö, skydd av naturresurser och andra samhällskrav. Det omfattar alla faser i byggprocessen från initiering till produktion eller rivning, liksom krav på
slutprodukten. Dessutom omfattar det uppfyllandet av företagens krav på ständiga förbättringar av effektivitet, prestationsförmåga, utveckling av sakkunskap, personlig utveckling etc. I konsekvens med detta ska
kvalitetsbegreppet ses som ett ”paraply” som omfattar alla framförda krav på en organisation och de produkter/tjänster som den tillhandahåller. ”Kvalitetsledning” ska därför förstås som den alltomfattande ledningen
utifrån alla dessa krav.
Uppförandet, ändring eller rivning av en byggnad eller komponent i den byggda miljön är ett engångsåtagande, ett projekt som utförs av en projektorganisation. En projektorganisation är en tillfällig konstellation av
aktörer, t.ex kund, arkitekter, ingenjörer, entreprenörer, leverantörer etc., som är specialister inom olika områden.
Projektorganisationen ställs inför ett stort antal krav från olika intressenter när det gäller funktion, kvalitet,
miljö, hälsa och säkerhet/arbetsmiljö etc. Andra betydande faktorer att beakta är byggregler, tids- och kostnadsramar, etc. Nyckeluppgiften för projektorganisationen är projektledning, dvs. planering, organisering,
övervakning och styrning av projektarbetet så att alla projektkrav tillgodoses.
Deltagarna i den tillfälliga projektorganisationen är ett antal permanenta aktörsorganisationer som samverkar
på basis av kontraktsöverenskommelser, med den gemensamma uppgiften att producera, ändra, bygga om
eller riva ett byggnadsobjekt. Aktörsorganisationerna är vanligtvis simultant engagerade i ett antal parallella
projekt med varierande krav.
Projektaktiviteterna genomförs i en byggprocess i vilken insatsinformation (t.ex kundbehov, ritningar) och
resurser omvandlas till utfall (t.ex tekniska lösningar) för att uppfylla projektkraven. Av detta skäl är det en
nyckelfunktion i ledningen av såväl projektorganisationer som aktörsorganisationer, att hantera de olika delarna i byggprocessen. En annan viktig funktion för projektorganisationen är att omvandla relevant information om byggnadsobjektet till andra processer i dess livscykel, t.ex fastighetsförvaltning, underhåll, brukande
och möjliga senare byggprojekt. Enkel tillgång till sådan information är fördelaktig för genomförandet av alla
dessa processer.
Traditionella pappersbaserade arkivsystem ger inte allsidig överblick och multidimensionell sammanlänkning
av information. Idag ger emellertid informationshantering via samfungerande och produktmodeller nya möjligheter till integrerat handhavande av alla sorters information. Standardiserade databaserade verktyg för
hantering av projektinformation är fördelaktiga för alla aktörer som engageras i byggprocessen, och i byggnadens livscykel som helhet, vid uppfyllandet av deras målsättning att uppnå den begärda kvaliteten hos
byggnadsobjektet.
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Strukturering av information om byggnadsverk –
Ramverk för hantering av processinformation

1

Omfattning

Denna internationella standard anger ett ramverk för organiserandet av projektinformation (såväl processrelaterad
som produktrelaterad) i byggprojekt. Dess syfte är att förenkla styrning, utväxling, återställande och brukande av
relevant information om projektet och byggnadsobjektet. Det riktar sig till alla aktörer i projektorganisationen för
ledning av byggprocessen som helhet och för koordination av dess delprocesser och aktiviteter.
Detta ramverk består av ett antal allmänna parametrar som är tillämpbara i projekt av varierande komplexitet, storlek och varaktighet och är anpassningsbart till nationella, lokala och projektspecifika variationer av
byggprocessen.

2

Termer och definitioner

I denna standard gäller de termer och definitioner som anges nedan.
2.1
acceptanskriterier
begärda bevis med avseende på kravuppfyllnad
2.2
överensstämmelse
uppfyllandet av ett krav
ANM. Anpassning utifrån ISO 9000:2005, 3.6.1.

2.3
byggnadselement
del av byggnadsobjekt som, i sig själv eller i kombination med andra sådana delar, uppfyller en dominerande
funktion av byggnadsobjektet
2.4
byggnadsobjekt
självständigt materiellt byggresultat av betydande storlek för minst en brukaraktivitet eller funktion
2.5
dokument
information och dess bärande medium
ANM. Anpassning utifrån ISO 9000:2005, 3.7.2

2.6
information
meningsfulla data
(ISO 9000:2005, 3.7.1)
2.7
organisation
grupp av människor och inrättningar med ett arrangemang av ansvar, befogenheter och relationer
ANM. Anpassning utifrån ISO 9000:2005, 3.4.5.

1
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2.8
rutin
specificerat sätt att genomföra en aktivitet eller en process
2.9
process
uppsättning av ömsesidigt påverkande eller samverkande aktiviteter som omvandlar insats till utfall
ANM. Anpassning utifrån ISO 9000:2005, 3.4.1.

2.10
projekt
unik process, bestående av en uppsättning koordinerade och styrda aktiviteter med start och slutdatum,
genomförda för att uppnå objektivt uppfyllande av specifika krav, inkluderande tids, kostnads och resursramar.
ANM. Anpassning utifrån ISO 9000:2005, 3.4.3.

2.11
kvalitet
den grad till vilken en uppsättning ingående, utmärkande egenskaper uppfyller krav
ANM. Anpassning utifrån ISO 9000:2005, 3.1.1.

2.12
redovisande dokument/verifikat
dokument som redovisar uppnådda resultat eller ger bevis på utförda aktiviteter
ANM. Anpassning utifrån ISO 9000:2005, 3.7.6.

2.13
krav
framfört behov eller förväntan, vanligtvis med inbegripna eller obligatoriska krav
ANM. 1 ”Vanligtvis inbegripna” betyder att det är sedvanligt eller allmän praxis för organisationen, dess kunder och
andra intressenter, att kraven i behovet eller förväntan i fråga ligger i sakens natur.
ANM. 2 Anpassning utifrån ISO 9000:2005, 3.1.2.

2.14
genomgång
aktivitet genomförd för att bestämma lämplighet, fullgodhet och effektivitet hos det aktuella subjektet för att
nå fastställda mål
ANM. Anpassning utifrån ISO 9000:2005, 3.8.7.

2.15
specifikation
dokument som redovisar krav
ANM. Anpassning utifrån ISO 9000:2005, 3.7.3.

2.16
uppdrag
uppsättning aktiviteter normalt under en aktörs ansvarsområde
2.17
spårbarhet
möjligheten att spåra historien, tillämpningen eller lokaliseringen av det som beaktas
ANM. Anpassning utifrån ISO 9000:2005, 3.5.4.
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2.18
validering
bestyrkande, genom tillhandahållande av objektiva bevis, att kraven för en specifik avsedd funktion, användning eller tillämpning har uppfyllts
ANM. Anpassning utifrån ISO 9000:2005, 3.8.5.

2.19
verifiering
bestyrkande, genom tillhandahållande av objektiva bevis, att specifika krav har uppfyllts
ANM. Anpassning utifrån ISO 9000:2005, 3.8.4.

3
3.1

Generella krav på hantering av projektinformation
Identifiering av krav

Hantering av information i byggprojekt fordrar att alla krav och förväntningar rörande processutfallet ska bli
definierade, genomgångna och dokumenterade innan projektaktiviteterna sätts igång. Detta gäller behoven
hos kunden, brukare, mottagare av processutfall, och andra intressenter, såväl som lagkrav. Andra krav att
uppfylla är krav i standards och affärsöverenskommelser.
Hantering av informationen fordrar att alla krav avseende processinsatsen som är kopplade till förväntningarna på processutfallet ska genomgås innan processaktiviteterna sätts igång för att säkerställa att
— alla tillämpliga krav har identifierats och, när så är lämpligt och möjligt, dokumenterade,
— alla oklara och motsägande krav är identifierade och, när så är lämpligt och möjligt, dokumenterade,
— projektet har en dokumenterad förmåga att uppfylla de identifierade och dokumenterade kraven.
Hantering av informationen fordrar att acceptanskriterierna för resultaten av styrningen, verifierings och validerings aktiviteter avseende processutfallet ska upprättas som en del av processinsatsen för att säkerställa
att styrnings, verifierings och validerings aktiviteter kan visa att processutfallet överensstämmer med kraven.

3.2

Identifiering av gränssnitt

Det är också viktigt att bestämma de tekniska gränssnitten i projektet och gränsdragningen mellan aktörernas ansvarsområden.

3.3

Nödvändig information

När ledningssystemen appliceras för byggnadsarbetena och de nödvändiga processerna identifieras, finns
några generella informationsfrågeställningar som ska hanteras i alla aktörers åtaganden. De anges i den
följande texten.
a) Orientering: Information rörande förutsättningar som är väsentliga för förverkligandet av åtagandet, såsom
— bakgrund, allmänna målsättningar och brukarförväntningar, kundens organisation,
— lokalisering, markförhållanden, förutsättningar i planinstrument och beslut från lokala myndigheter, miljöns känslighet för störningar, etc.,
— storlek på projektet, byggnadens/anläggningens komplexitet, redovisa översiktliga krav på anpassning,
generalitet, utvecklingsbarhet.
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b) Kontrakt: Information rörande gällande kund och leverantörer, anbudsgivare och avtal, inklusive protokoll
från kontraktsgenomgång av krav och förväntningar. Dessa syftar såväl till kund och brukarbehov som lag
och affärsmässiga krav, och till organisationens egna krav på acceptabla process- och arbetsresultat.
c) Projektmål: Information rörande projektmål som ger alla inblandande aktörer riktlinjer för deras agerande i alla beslut som kan ha en betydelse för kvaliteten hos det färdigställda arbetet.
d) Aktivitetsstyrning: Information rörande processtyrning, såsom
— resursplanering, ansvars- och befogenhetsbeskrivningar,
— huvudtidplan,
— deltidplaner, delprocesser,
— krav på material och komponenter,
— krav på utrustningar,
— rutiner, arbetsinstruktioner,
— informationsgränssnitt, kompatibilitet, och
— processövervakning, mötesdagordningar, protokollsmallar, distributionslistor.
e) Utformning: Information rörande estetisk, teknisk och funktionell utformning, såsom
— tekniska gränsdragningar,
— referenser,
— programkrav,
— innehåll i handlingar,
— teknisk godkännande,
— ekonomiskt godkännande,
— godkännande av utformningen i olika skeden.
f)

Riskanalyser: Information för förebyggande hantering av kritiska aspekter, t.ex säkerhet och hälsa,
hållbarhet, etc., i

— aktiviteter,
— händelser,
— utformning,
— material,
— organisation, och
— förutsättningar i omgivningen
som kan resultera i fel eller risker i projektering och byggandet, samt till brister i levererade resultat.
g) Uppföljning: Information om uppföljning/genomgångar, såsom

4
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— identifiering, rapportering, hantering och godkännande av avvikelser och utformningsändringar,
— mätning av kundtillfredsställelse,
— oberoende revisioner och korrigerande åtgärder,
— genomgång av processprestanda, och
— ledningens genomgångar.
h) Hantering av resultat: Information rörande hur dokument och digitala media ska utformas för att passa
syftet som en grund för samverkan mellan aktörerna, för att säkerställa att deras innehåll är lämpligt och
korrekt och för att säkerställa förvaring och enkelt återfinnande, såsom
— klassificering, identifiering av information,
— utväxling av information,
— spårbarhet,
— arkivrutiner,
— rätt till information, och
— skydd av konfidentiella dokument.
Sådana krav ska identifieras så att lämpliga rutiner kan upprättas innan aktiviteter sätts igång. Det är också
nödvändigt att säkerställa att aktörerna har en dokumenterad kompetens och förmåga att uppfylla alla krav
på resultatet.
i)

Verifiering, validering, kontroll och provning: Vid lämpliga skeden i processen ska information om
övervaknings-, styrnings-, verifierings- och valideringsaktiviteter som utförts för att bestyrka att krav har
uppfyllts hållas tillgängliga i enlighet med planerade åtgärder. Denna information ska identifiera, för varje
relevant styrnings, verifierings och valideringsaktivitet,

— vad som ska följas upp
— när uppföljningen ska ske
— vem som ska göra uppföljningen
— hur uppföljningen ska göras
— hur resultatet av uppföljningen ska redovisas.
Det är avgörande att säkerställa att det finns information som styrker att inget processutfall levereras innan
det finns bevis på att det uppfyller processutfallets acceptanskriterier, så att det verifieras att processutfallet
uppfyller alla tillämpliga krav.

4
4.1

Ramverk för organisering av projektinformation
Allmänt

Detta ramverk bör appliceras i databaserade verktyg för hantering av projektinformation för att förenkla tillgången till relevant information om projektet och byggnadsobjektet, och för att minimera risken för att förlora
kvalitetskritisk information vid in- och utfasningen av olika aktörer under projektets framåtskridande.
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