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PM _ BEAst Namnruta 2.1

Generellt för samtliga dokument är att de är omstämplade med nytt datum och versionsnummer. Inarbetade 
förändringar bygger främst på mindre justeringar baserade på förändringar i nyligen uppjusterade eller ersatta SIS 
standarder. Därav har uttryck samt hänvisningar till externa standarder justerats. Ändringar i version 2.1 är följande:

BEAst Namnruta - Angivning av Handling och Status 2.1

Rubrik Förändring Kommentar

Försida Samt kompletterande anvisningar för 
SS 32266:2008 Byggdokument – Angivning av status.

Text utgår

1 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.

Text utgår

1 baserade på justerade texter ur SS 32266:2008. Text utgår

2 Dokument ändrat till standarder Text ändrad

2 SS 32266:2008 Byggdokument – Angivning av status Text utgår

2 SS 32207: 2022 Byggdokument - Utformning av och innehåll i 
namnruta

SS 32209:2022 Byggdokument – Angivning av handlingstyp och 
status

Ny text

2 SS 32201:2011, Handlingar i bygg och förvaltningsprocessen – 
Terminologi

SS 32206:2008, Byggdokument – Ändringar

Text ändrad, kompletterad med 
årtal

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

Text utgår

3 För tillämpning av detta dokument gäller de termer och 
definitioner som anges i SS 32201:2011.

Ny text

3 utgör en sammanhållen, genomarbetad presentation som 
markerar ett avgränsat redovisningssteg i 

Avser Systemhandling, text utgår
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projekteringsprocessen. Handlingarna ska vara samordnade och 
redovisade till en enhetlig nivå.

3 Handling som redovisar utformning, utrymmen och lösningar för 
tekniska system

Avser Systemhandling, ny text

3 visar det verkliga utförandet av en byggnad eller anläggning Avser Relationshandling, text utgår

3 Handling som redovisar faktiskt utförande. Avser Relationshandling, ny text

3 utgående från relationshandling, kompletterad med information Avser förvaltningshandling, text 
utgår

3 Handling av teknisk karaktär för drift och underhåll Avser förvaltningshandling, ny text

5 Handling som utgör en sammanhållen, genomarbetad 
presentation som markerar ett avgränsat redovisningssteg i 
projekteringsprocessen. Handlingarna ska vara samordnade och 
redovisade till en enhetlig nivå.

Text utgår

5 Handling som redovisar utformning, utrymmen och lösningar för 
tekniska system

Ny text

5 Handling som utgör en sammanhållen, genomarbetad 
presentation som markerar ett avgränsat redovisningssteg i 
projekteringsprocessen. Handlingarna ska vara samordnade och 
redovisade till en enhetlig nivå.

Text utgår

5 Handling som redovisar utformning, utrymmen och lösningar för 
tekniska system

Ny text

5 Handling som utgör en sammanhållen, genomarbetad 
presentation som markerar ett avgränsat redovisningssteg i 
projekteringsprocessen. Handlingarna ska vara samordnade och 
redovisade till en enhetlig nivå.

Text utgår, på två platser

5 Handling som redovisar utformning, utrymmen och lösningar för 
tekniska system

Ny text, på två platser

8 visar det verkliga utförandet av en byggnad eller anläggning. Text utgår

8 Handling som redovisar faktiskt utförande Ny text

8 Ändringsbeteckning ska fyllas i på avsedd plats. Text utgår

8 Ändringsbeteckning tas bort Ny text
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BEAst Namnruta - Byggnad 2.1

s. 24 SS 32207: 2022 
Byggdokument - Utformning av och innehåll i namnruta

SS 32209:2022
Byggdokument – Angivning av handlingstyp och status

SIS Bygghandlingar (onlinetjänst)

Ny text

s. 24 SS 32266-2008 Byggdokument, angivning av status

ftSS 32207 (remiss) 
Bygg- och förvaltningsdokumentation, Utformning av och 
innehåll i namnruta

ftSS 32209 (remiss) Bygg- och förvaltningsdokumentation, 
Angivning av handling och granskningssteg

Bygghandlingar 90

Text utgår

BEAst Namnruta - Anläggning 2.1

s. 24 SS 32207: 2022 
Byggdokument - Utformning av och innehåll i namnruta

SS 32209:2022
Byggdokument – Angivning av handlingstyp och status

SIS Bygghandlingar (onlinetjänst)

Ny text

s. 24 SS 32266-2008 Byggdokument, angivning av status

ftSS 32207 (remiss) 
Bygg- och förvaltningsdokumentation, Utformning av och 
innehåll i namnruta

ftSS 32209 (remiss) Bygg- och förvaltningsdokumentation, 
Angivning av handling och granskningssteg

Bygghandlingar 90

Text utgår

Förvaltning av standarder och nya initiativ inom BEAst Document och BEAst BIM sker genom BEAst 
Projekteringsutskott. Frågor och förbättringsförslag? Vänligen maila projekteringsutskottet@beast.se

 
Stockholm 2022-12-02

BEAst Projekteringsutskottet
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