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BEAst Namnruta
Angivning av Handling och Status

Samt kompletterande anvisningar för 
SS 32266:2008 Byggdokument – Angivning av status.
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1 Omfattning 
Denna anvisning hänvisar till dokument inom byggprocessen, avseende hantering av status och 
handlingar. Samtliga statusar och handlingar redovisas, däremot inga praktiska exempel på kontrakt- 
eller informationshandling. 

För standarden i sin helhet hänvisas till BEAst webbsida.

Detta dokument är kompletterande anvisningar för SS 32266:2008 Byggdokument – Angivning av 
status samt SS 32206, Byggdokument – Ändringar.

Texter och stycken nedan korresponderar mot SIS-dokumentets styckesindelning och beskriver 
skillnader i hantering då BEAst namnruta används.

För att tolka instruktionerna rätt rekommenderas att först läsa igenom BEAst standardnomenklatur för 
STATUS och HANDLING, kapitel 3 i detta dokument. Kapitel 4-7 beskriver därefter hur respektive 
namnruta eller dokument skall fyllas i baserade på justerade texter ur SS 32266:2008. 

2 Normativa hänvisningar
Detta dokument hänvisar till följande dokument. Vid motstridigheter ska detta dokument gälla före.

SS 32266:2008 Byggdokument – Angivning av status 

SS 32201, Handlingar i bygg och förvaltningsprocessen – Terminologi

SS 32206, Byggdokument – Ändringar

3 Termer och definitioner
För termer och definitioner se SS 32266:2008 och SS 32206:2008. Vid motstridigheter till detta 
dokument gäller detta dokument före. 

BEAst standardnomenklatur för STATUS och HANDLING

BEAst
STATUS DEFINITION
INFORMATION Publicering av handling endast avsedd för information

PRELIMINÄR Dokumentet är under färdigställande och inte klart för granskning, 
men kan distribueras till annan part för kännedom

GRANSKNING Dokumentet är överlämnat av författaren för granskning av 
sakinnehållet. 

GODKÄND Dokumentets innehåll är godkänt
FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Dokumentet är godkänt för användning i förfrågningsunderlag.
KONTRAKT Kontrakt jämte handlingar som är fogade till detta eller som i någon 

av dessa är angivna som gällande för kontraktsarbetena
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BEAst
HANDLING DEFINITION
FÖRSTUDIEHANDLING Handling som ligger till grund för ett eventuellt programarbete
PROGRAMHANDLING Handling som redovisar krav på den slutliga produkten
FÖRSLAGSHANDLING Handlingar som innehåller översiktlig redovisning av en byggnads eller 

anläggnings utformning
SYSTEMHANDLING Handling som utgör en sammanhållen, genomarbetad presentation 

som markerar ett avgränsat redovisningssteg i 
projekteringsprocessen. Handlingarna ska vara samordnade och 
redovisade till en enhetlig nivå.

BYGGLOVSHANDLING* Handling som ligger till grund för byggnadsnämnds beslut om bygglov
BYGGHANDLING* Handling som underlag för utförande
RELATIONSHANDLING Handling som visar det verkliga utförandet av en byggnad eller 

anläggning
FÖRVALTNINGSHANDLING Handling av teknisk karaktär för drift och underhåll

* förtydliganden för ovan beskrivna handlingar med specifik status
STATUS + HANDLING DEFINITION
GODKÄND + 
BYGGLOVSHANDLING

Handling som ligger till grund för byggnadsnämnds beslut om bygglov 
(Förtydligande: Avser endast projektets godkännande och ej 
planprocessen)

GODKÄND + 
BYGGHANDLING

Handling som fastställts att gälla som underlag för utförande 
(Förtydligande: Avser endast handling med status godkänd)



   

Version 2.0 från 2020-12-02    |   BEAst AB   |   www.BEAst.se   |   info@BEAst.se Sida 5

BEAst Namnruta - Angivning av HANDLING och STATUS 

Följande sidor har delats in i ordning efter HANDLING och STATUS.
 
För enklare navigering i dokumentet har varje kapitel tilldelats olika färger, enligt nedan.

HANDLING / STATUS NAMNRUTA

4. Program-/förslagshandling
- Status preliminär
- Status granskning
- Status godkänd
- Status förfrågningsunderlag

5. Systemhandling
- Status preliminär
- Status granskning
- Status godkänd
- Status förfrågningsunderlag

6. Bygglovshandling
- Status preliminär
- Status granskning
- Status godkänd

7. Bygghandling
- Status preliminär
- Status granskning
- Status förfrågningsunderlag
- Status godkänd

8. Relationshandling
- Status godkänd
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4 Program-/förslagshandling

Status preliminär
 Preliminär: Dokumentet är under färdigställande och inte klart för granskning, men kan 

distribueras till annan part för kännedom
 Programhandling: Handling som redovisar krav på den slutliga produkten
 Förslagshandling: Handlingar som innehåller översiktlig redovisning av en byggnads eller 

anläggnings utformning

Vid första publicering av dokument med status preliminär ska följande uppgifter anges:

 I ritningens namnruta ska anges status och handling. Namnrutan på ritningar ska fyllas i med 
samtliga uppgifter och datering. Saknas information så lämnas dessa fält tomma.

 I texthandlingens sidhuvud (eller motsvarande) samt på titelsidan, där sådan finns, ska
anges status och handling.

 Sidhuvud och titelsida på texthandling ska fyllas i med samtliga uppgifter och datering.

Vid efterföljande publicering av dokument med status preliminär ska följande uppgifter anges:

 Tidigare datum i namnrutan tas bort och ersättas med ett nytt. 
 Ingen ändringsbeteckning eller PM.
 På texthandlingar ska tidigare datum i sidhuvud tas bort och ersättas med ett nytt. 
 Vid ytterligare publicering av handling upprepas samma förfarande.

Exempel på ifylld namnruta 
på ritning för program-
/förslagshandling med status 
preliminär vid publicering.

Exempel på ifylld namnruta 
på ritning för program-
/förslagshandling med status 
preliminär vid efterföljande 
publicering.
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Status granskning
 Granskning: Dokumentet är överlämnat av författaren för granskning av sakinnehållet.
 Programhandling: Handling som redovisar krav på den slutliga produkten
 Förslagshandling: Handlingar som innehåller översiktlig redovisning av en byggnads eller 

anläggnings utformning

Vid första publicering av dokument med status granskning ska följande uppgifter anges:

 I ritningens namnruta ska anges status och handling. Namnrutan på ritningar ska fyllas i med 
samtliga uppgifter och datering. Saknas information så lämnas dessa fält tomma.

 I texthandlingens sidhuvud (eller motsvarande) samt på titelsidan, där sådan finns, ska
anges status och handling.

 Sidhuvud och titelsida på texthandling ska fyllas i med samtliga uppgifter och datering.

Vid efterföljande publicering av dokument med status granskning ska följande uppgifter anges:

 Tidigare datum i namnrutan tas bort och ersättas med ett nytt. 
 Ingen ändringsbeteckning eller PM.
 På texthandlingar ska tidigare datum i sidhuvud tas bort och ersättas med ett nytt. 
 Vid ytterligare publicering av handling upprepas samma förfarande.

Exempel på ifylld namnruta 
på ritning för program-
/förslagshandling med status 
granskning vid publicering.

Exempel på ifylld namnruta 
på ritning för program-
/förslagshandling med 
status granskning vid 
efterföljande publicering.
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Status godkänd
 Godkänd: Dokumentets innehåll är godkänt.
 Programhandling: Handling som redovisar krav på den slutliga produkten
 Förslagshandling: Handlingar som innehåller översiktlig redovisning av en byggnads eller 

anläggnings utformning.

Vid första publicering av dokument med status godkänd ska följande uppgifter anges:
 Inget PM vid utskick
 Ingen ändringsbeteckning 
 Enbart nytt datum som ersätter föregående, samt uppdaterad status och handling 

Vid efterföljande publicering av dokument med status godkänd ska följande uppgifter anges:
 Tidigare datum i namnrutan tas bort och ersättas med ett nytt. 
 Ingen ändringsbeteckning eller PM.
 På texthandlingar ska tidigare datum i sidhuvud tas bort och ersättas med ett nytt. 
 Vid ytterligare publicering av handling upprepas samma förfarande

Exempel på ifylld namnruta 
på ritning för program-
/förslagshandling med status 
godkänd vid publicering.

Exempel på ifylld namnruta 
på ritning för program-
/förslagshandling med status 
godkänd vid efterföljande 
publicering.

Status förfrågningsunderlag
 Förfrågningsunderlag: Dokumentet är godkänt för användning i förfrågningsunderlag.
 Programhandling: Handling som redovisar krav på den slutliga produkten
 Förslagshandling: Handlingar som innehåller översiktlig redovisning av en byggnads eller 

anläggnings utformning.

Förfrågningsunderlag under program-/förslagshandling exemplifieras inte i detta dokument, utan 
standarden anpassas av respektive projekt. I vilken omfattning man önskar använda 
ändringsbeteckningar avgörs i varje enskilt fall. 
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5 Systemhandling

Status preliminär
 Preliminär: Dokumentet är under färdigställande och inte klart för granskning, men kan 

distribueras till annan part för kännedom
 Systemhandling: Handling som utgör en sammanhållen, genomarbetad presentation som 

markerar ett avgränsat redovisningssteg i projekteringsprocessen. Handlingarna ska vara 
samordnade och redovisade till en enhetlig nivå.

Vid första publicering av dokument med status preliminär ska följande uppgifter anges:

 I ritningens namnruta ska anges status och handling. Namnrutan på ritningar ska fyllas i med 
samtliga uppgifter och datering. Saknas information så lämnas dessa fält tomma.

 I texthandlingens sidhuvud (eller motsvarande) samt på titelsidan, där sådan finns, ska
anges status och handling.

 Sidhuvud och titelsida på texthandling ska fyllas i med samtliga uppgifter och datering.

Vid efterföljande publicering av dokument med status preliminär ska följande uppgifter anges:

 Tidigare datum i namnrutan tas bort och ersättas med ett nytt. 
 Ingen ändringsbeteckning eller PM.
 På texthandlingar ska tidigare datum i sidhuvud tas bort och ersättas med ett nytt. 
 Vid ytterligare publicering av handling upprepas samma förfarande.

Exempel på ifylld namnruta 
på ritning för systemhandling 
med status preliminär vid 
publicering

Exempel på ifylld namnruta 
på ritning för 
systemhandling med status 
preliminär vid efterföljande 
publicering.
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Status granskning
 Granskning: Dokumentet är överlämnat av författaren för granskning av sakinnehållet.
 Systemhandling: Handling som utgör en sammanhållen, genomarbetad presentation som 

markerar ett avgränsat redovisningssteg i projekteringsprocessen. Handlingarna ska vara 
samordnade och redovisade till en enhetlig nivå. 

Vid första publicering av dokument med status granskning ska följande uppgifter anges:

 I ritningens namnruta ska anges status och handling. Namnrutan på ritningar ska fyllas i med 
samtliga uppgifter och datering. Saknas information så lämnas dessa fält tomma.

 I texthandlingens sidhuvud (eller motsvarande) samt på titelsidan, där sådan finns, ska
anges status och handling.

 Sidhuvud och titelsida på texthandling ska fyllas i med samtliga uppgifter och datering.

Vid efterföljande publicering av dokument med status granskning ska följande uppgifter anges:

 Tidigare datum i namnrutan tas bort och ersättas med ett nytt. 
 Ingen ändringsbeteckning eller PM.
 På texthandlingar ska tidigare datum i sidhuvud tas bort och ersättas med ett nytt. 
 Vid ytterligare publicering av handling upprepas samma förfarande.

Exempel på ifylld namnruta 
på ritning för systemhandling 
med status granskning vid 
publicering.

Exempel på ifylld namnruta 
på ritning för 
systemhandling med status 
granskning vid efterföljande 
publicering.
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Status godkänd
 Godkänd: Dokumentets innehåll är godkänt.
 Systemhandling: Handling som utgör en sammanhållen, genomarbetad presentation som 

markerar ett avgränsat redovisningssteg i projekteringsprocessen. Handlingarna ska vara 
samordnade och redovisade till en enhetlig nivå.

Vid första publicering av dokument med status godkänd ska följande uppgifter anges:
 Inget PM vid utskick
 Ingen ändringsbeteckning 
 Enbart nytt datum som ersätter föregående, samt uppdaterad status och handling 

Vid efterföljande publicering av dokument med status godkänd ska följande uppgifter anges:
 Tidigare datum i namnrutan tas bort och ersättas med ett nytt. 
 Ingen ändringsbeteckning eller PM.
 På texthandlingar ska tidigare datum i sidhuvud tas bort och ersättas med ett nytt. 
 Vid ytterligare publicering av handling upprepas samma förfarande.

Exempel på ifylld namnruta 
på ritning för systemhandling 
med status godkänd vid 
publicering.

Exempel på ifylld namnruta 
på ritning för 
systemhandling med status 
godkänd vid efterföljande 
publicering.

Status förfrågningsunderlag
 Förfrågningsunderlag: Dokumentet är godkänt för användning i förfrågningsunderlag.
 Systemhandling: Handling som utgör en sammanhållen, genomarbetad presentation som 

markerar ett avgränsat redovisningssteg i projekteringsprocessen. Handlingarna ska vara 
samordnade och redovisade till en enhetlig nivå. 

Förfrågningsunderlag under systemhandling exemplifieras inte i detta dokument, utan standarden 
anpassas av respektive projekt. I vilken omfattning man önskar använda ändringsbeteckningar 
avgörs i varje enskilt fall.
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 6 Bygglovshandling

Status preliminär
 Preliminär: Dokumentet är under färdigställande och inte klart för granskning, men kan 

distribueras till annan part för kännedom
 Bygglovshandling: Handling som ligger till grund för byggnadsnämnds beslut om bygglov.

Vid första publicering av dokument med status preliminär ska följande uppgifter anges:

 I ritningens namnruta ska anges status och handling. Namnrutan på ritningar ska fyllas i med 
samtliga uppgifter och datering. Saknas information så lämnas dessa fält tomma. 

 I texthandlingens sidhuvud (eller motsvarande) samt på titelsidan, där sådan finns, ska anges 
status och handling.

 Ingen revideringsbokstav eller ändrings-PM

Vid efterföljande publicering av dokument med status preliminär ska följande uppgifter anges:

 Tidigare datum i namnrutan tas bort och ersättas med ett nytt. 
 Ingen ändringsbeteckning eller PM.
 På texthandlingar ska tidigare datum i sidhuvud tas bort och ersättas med ett nytt. 
 Vid ytterligare publicering av handling upprepas samma förfarande.

Exempel på ifylld namnruta 
på ritning för 
bygglovshandling med status 
preliminär vid publicering.

Exempel på ifylld namnruta 
på ritning för 
bygglovshandling med 
status preliminär vid 
efterföljande publicering.
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Status granskning
 Granskning: Dokumentet är överlämnat av författaren för granskning av sakinnehållet.
 Bygglovshandling: Handling som ligger till grund för byggnadsnämnds beslut om bygglov.

Vid första publicering av dokument med status granskning ska följande uppgifter anges:

 I ritningens namnruta ska anges status och handling. Namnrutan på ritningar ska fyllas i med 
samtliga uppgifter och datering. Saknas information så lämnas dessa fält tomma. 

 I texthandlingens sidhuvud (eller motsvarande) samt på titelsidan, där sådan finns, ska anges 
status och handling.

 Ingen revideringsbokstav eller ändrings-PM

Vid efterföljande publicering av dokument med status granskning ska följande uppgifter anges:

 Tidigare datum i namnrutan tas bort och ersättas med ett nytt. 
 Ingen ändringsbeteckning eller PM.
 På texthandlingar ska tidigare datum i sidhuvud tas bort och ersättas med ett nytt. 
 Vid ytterligare publicering av handling upprepas samma förfarande.

Exempel på ifylld namnruta 
på ritning för 
bygglovshandling med status 
granskning vid publicering.

Exempel på ifylld namnruta 
på ritning för 
bygglovshandling med 
status granskning vid 
efterföljande publicering.
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Status godkänd
 Godkänd: Dokumentets innehåll är godkänt.
 Bygglovshandling: Handling som ligger till grund för byggnadsnämnds beslut om bygglov.

Vid första publicering av dokument med status godkänd ska följande uppgifter anges:

 Inget PM vid utskick
 Ingen ändringsbeteckning 
 Enbart nytt datum som ersätter föregående, samt uppdaterad status och handling 

Vid efterföljande publicering av dokument med status godkänd ska följande uppgifter anges:

 Tidigare datum i namnrutan tas bort och ersättas med ett nytt. 
 Ingen ändringsbeteckning eller PM.
 På texthandlingar ska tidigare datum i sidhuvud tas bort och ersättas med ett nytt. 
 Vid ytterligare publicering av handling upprepas samma förfarande.

Exempel på ifylld namnruta 
på ritning för 
bygglovshandling med status 
godkänd vid publicering.

Exempel på ifylld namnruta 
på ritning för 
bygglovshandling med 
status godkänd vid 
efterföljande publicering.
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7 Bygghandling

Status preliminär
 Preliminär: Dokumentet är under färdigställande och inte klart för granskning, men kan 

distribueras till annan part för kännedom
 Bygghandling: Handling som underlag för utförande.

Vid första publicering av dokument med status preliminär ska följande uppgifter anges:

 I ritningens namnruta ska anges status och handling. Namnrutan på ritningar ska fyllas i med 
samtliga uppgifter och datering. Saknas information så lämnas dessa fält tomma. 

 I texthandlingens sidhuvud (eller motsvarande) samt på titelsidan, där sådan finns, ska anges 
status och handling.

 Ingen revideringsbokstav eller ändrings-PM

Vid efterföljande publicering av dokument med status preliminär ska följande uppgifter anges:

 Tidigare datum i namnrutan tas bort och ersättas med ett nytt. 
 Ingen ändringsbeteckning eller PM.
 På texthandlingar ska tidigare datum i sidhuvud tas bort och ersättas med ett nytt. 
 Vid ytterligare publicering av handling upprepas samma förfarande.

Exempel på ifylld namnruta 
på ritning för bygghandling 
med status preliminär vid 
publicering.

Exempel på ifylld namnruta 
på ritning för bygghandling 
med status preliminär vid 
efterföljande publicering.
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Status granskning
 Granskning: Dokumentet är överlämnat av författaren för granskning av sakinnehållet.
 Bygghandling: Handling som underlag för utförande.

Vid första publicering av dokument med status granskning ska följande uppgifter anges:

 I ritningens namnruta ska anges status och handling. Namnrutan på ritningar ska fyllas i med 
samtliga uppgifter och datering. Saknas information så lämnas dessa fält tomma. 

 I texthandlingens sidhuvud (eller motsvarande) samt på titelsidan, där sådan finns, ska anges 
status och handling.

 Ingen revideringsbokstav eller ändrings-PM

Vid efterföljande publicering av dokument med status granskning ska följande uppgifter anges:

 Tidigare datum i namnrutan tas bort och ersättas med ett nytt. 
 Ingen ändringsbeteckning eller PM.
 På texthandlingar ska tidigare datum i sidhuvud tas bort och ersättas med ett nytt. 
 Vid ytterligare publicering av handling upprepas samma förfarande.

Exempel på ifylld namnruta 
på ritning för bygghandling 
med status granskning vid 
publicering.

Exempel på ifylld namnruta 
på ritning för bygghandling 
med status granskning vid 
efterföljande publicering.
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Status förfrågningsunderlag
 Förfrågningsunderlag: Dokumentet är godkänt för användning i förfrågningsunderlag.
 Bygghandling: Handling som underlag för utförande.

Vid första publicering av dokument med status förfrågningsunderlag ska följande uppgifter anges:

 I ritningens namnruta ska anges status och handling. Namnrutan på ritningar ska fyllas i med 
samtliga uppgifter och datering. Saknas information så lämnas dessa fält tomma. 

 I texthandlingens sidhuvud (eller motsvarande) samt på titelsidan, där sådan finns, ska anges 
status och handling.

 Sidhuvud och titelsida på texthandling ska fyllas i med samtliga uppgifter och datering.

Vid efterföljande publicering av dokument med status förfrågningsunderlag ska följande uppgifter 
anges:

 Ändringsbeteckning ska fyllas i på avsedd plats, löpande i alfabetet.
 Ändringar ska redovisas både i dokument och KFU
 Vid ytterligare publicering av handling upprepas samma förfarande.

Exempel på ifylld namnruta 
på ritning för bygghandling 
med status 
förfrågningsunderlag vid 
publicering.

Exempel på ifylld namnruta 
på ritning för bygghandling 
med status 
förfrågningsunderlag vid 
efterföljande publicering.
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Status godkänd
 Godkänd: Dokumentets innehåll är godkänt.
 Bygghandling: Handling som underlag för utförande.

Vid första publicering av dokument med status godkänd ska följande uppgifter anges:

 I ritningens namnruta ska anges status och handling. Namnrutan på ritningar ska fyllas i med 
samtliga uppgifter och datering. Saknas information så lämnas dessa fält tomma. 

 Vid första publiceringen (status GODKÄND) av dokumentet ska ändringsbeteckning A 
användas. 

 Om dokumentet har ändrats som förfrågningsunderlag fortsätter man vid övergång till 
bygghandling med följande bokstav i alfabetet. 

 Uppgift om statusändring till bygghandling ska föras in i ändrings-PM. Alla ändringar ska 
redovisas både i dokument och i ändrings-PM. Ändringar som beslutats under upphandlingen 
men inte redovisats i handlingarna eller i ändrings-PM ska föras in i dokumenten och 
redovisas i ändrings-PM.

 Även dokument som enbart får ändrad status ska ges ny ändringsbeteckning.  
 

Vid efterföljande publicering av dokument med status godkänd ska följande uppgifter anges:

 Ändringsbeteckning ska fyllas i på avsedd plats, löpande i alfabetet.
 Ändringar ska redovisas både i dokument och i ändrings-PM
 Handlingar som tillkommer under entreprenadtiden ska, för att gälla som underlag för 

utförande, ha status och handling. Det innebär att nya ritningar förtecknas på 
ritningsförteckningen och alla nya dokument tas upp i ändrings-PM.

Exempel på ifylld namnruta 
på ritning för bygghandling 
med status godkänd vid 
publicering. 

Not. I detta exempel blir det 
ändringsbeteckning B då vi i exemplet med 
förfrågningsunderlag hade 
ändringsbeteckning A vid andra publiceringen.

Exempel på ifylld namnruta 
på ritning för bygghandling 
med status godkänd vid 
efterföljande publicering.
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8 Relationshandling

Status godkänd
 Godkänd: Dokumentets innehåll är godkänt.
 Relationshandling: Handling som visar det verkliga utförandet av en byggnad eller anläggning.

Relationshandlingarna utgörs av bygghandlingarna kompletterade med information om alla ändringar 
som skett under entreprenadtiden men som inte blivit införda i dessa. 

Vid första publicering av dokument med status godkänd ska följande uppgifter anges:

 Ändringar i förhållande till senaste version av bygghandlingar ska arbetas in, men till skillnad 
mot ändringar tidigare i processen ska dessa inte markeras i dokumentet. Dvs inga 
revideringsmoln

 Föregående ändringsmarkeringar ska tas bort, dvs revideringsmoln.
 I ritningens namnruta ska anges status (godkänd) och handling (relationshandling).
 Namnrutan på ritningar ska fyllas i med samtliga uppgifter och datering.
 Ändringsbeteckning ska fyllas i på avsedd plats.

 

Exempel på ifylld namnruta 
på ritning för 
relationshandling med status 
godkänd vid publicering
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9 Medverkande företag och branschorganisationer

SBUF, Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond, framtaget som SBUF-projekt 13917 genom BEAst.

Företagen som medverkar i framtagandet och implementering är medlemmar i branschföreningen 
BEAst, Byggbranschens Elektroniska affärsstandard och deltar i arbetsutskott BEAst Bygghandlingar.
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