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Klart med ”BEAst Document” – standarden för digitala bygghandlingar
I dagsläget får endast ett fåtal av alla byggprojekt digitala leveranser av bygghandlingar. Det kan
synas märkligt då ett enda projekt kan ha tusentals handlingar där många förekommer i ett flertal
versioner. Alla har gjort ”på sitt sätt” och avsaknaden av en standard har varit tydlig, inte minst
uppenbart i samhällsbyggnadsbranschen med sina tusentals inblandade aktörer. Med ”BEAst
Document” är det behovet tillgodosett. Bygg-, anläggnings- och installationsbranschen har nu
möjlighet till en omfattande ökning av digitalt överförda handlingar genom hela byggprocessen.
Med ”BEAst Document” tar branschen ett steg mot allt mer digitaliserade processer. När standarden
implementerats i företagens system kan man ganska enkelt komma igång med automatiserad
överföring, både av bygghandlingar och av metadata, det vill säga taggade uppgifter om handlingen.
Med dessa metadata kan mottagaren automatisera och förenkla i flera delar av byggprocessen.
Att standarden fungerar har påvisats i pilotprojekt som skett under hösten. Resultatet från dem är
att handlingar alltid finns tillgängliga, att man arbetar med den senaste versionen och att både
handlingen och innehållet i dem är sökbara. Piloterna visar också att tiden för att koppla samman två
parter för digitala leveranser minskar till en bråkdel. De visar också att den minskade manuella
hanteringen sparar många timmars arbete i varje projekt och sammantaget finns potentialen till ett
betydande bidrag till ökad produktivitet och kvalitet. I slutrapporten finns ett avsnitt med
beräkningar som dokumenterar de ganska omfattande konsekvenserna.
Projektdeltagare var ett tjugotal företag; entreprenörer, byggherrar samt system- och
konsultföretag. Projektet leddes av BEAst och finansierades av Svenska Byggbranschens
Utvecklingsfond, SBUF, se www.sbuf.se.
Standarden kan fritt laddas ned från https://beast.se/standarder/beast-document/. Arbetet med att
förvalta och sprida standarden fortsätter som en del av BEAst.
Kontaktperson: Peter Fredholm, BEAst, 070 663 32 19 och peter@beast.se.

Om BEAst
BEAst utvecklar standarder och tjänster för e-affärer inom samhällsbyggnadssektorn för att uppnå
övergripande mål om effektivisering, nya arbetssätt och ökad hållbarhet. Inom BEAst samverkar drygt 120
företag och branschorganisationer.
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