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Bygma lanserar Digitala Loggboken – tjänsten som revolutionerar byggprojektet 

Bygma var tidigt ute med att ta fram en digital loggbok för byggprojekt, där man med ett enkelt 
knapptryck snabbt får fram all viktig dokumentation – arbete som tidigare kunnat ta veckor i 
anspråk. Efter en tids betatestande och kompletterande med mer miljödata är den nu redo för 
lansering.  
  
Att dokumentera sina byggprojekt är något som inte sällan orsakar mycket huvudbry. Ofta är det både 
krångligt och tidskrävande att ta fram all den dokumentation som beställaren behöver. En stor mängd 
information skall inhämtas från flera olika källor och det är inte ovanligt att arbetet kan ta veckor i 
anspråk. För att underlätta för sina kunder har Bygma utvecklat Digitala Loggboken, ett systemstöd 
där man efter avslutat projekt med en enda knapptryckning kan få fram dokument som: 

• Användarhandböcker  
• Byggvarudeklarationer  
• CE-deklarationer 
• Monteringsanvisningar 
• Produktdatablad  
• Säkerhetsdatablad 
• Skötselinstruktioner/skötselpärmar 
• Fastighetspärmar 

Tjänsten, som är en del av Bygmas Proffsportalen, gäller för de varor man köpt hos Bygma och är helt 
webbaserad, ingen extern programvara behövs.  

- Vi har rönt stor uppskattning bland de av våra kunder som testat Digitala Loggboken. De 
slipper papperslappar och blanketter och sparar samtidigt både tid, energi och pengar. Nu 
har man allt samlat på ett ställe, i mobilen, på surfplattan och på datorn, och med ett enda 
knapptryck kan man få allt sammanställt, säger Carl Evedius, inköps- och marknadschef på 
Bygma. 

För ytterligare information, vänligen kontakta: 
Carl Evedius, inköps- och marknadschef Bygma, 08-519 425 24, ces@bygma.se 

Bygma AB är ett dotterbolag till den danska byggmaterialkoncernen Bygma Gruppen A/S. Koncernen består av drygt 100 
anläggningar fördelat på Sverige, Danmark samt Island och har cirka 2 100 anställda. I Sverige finns 17 anläggningar, som 
tillsammans omsätter 1,2 miljarder SEK.
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