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Mötesanteckningar BEAst Logistikutskott 
BEAst AB. Den 17 januari 2019. 

Deltagare: Dessa företag deltog Zhipster, Skanska, Peab, Linköpings universitet, Inwido, BBGRUPPEN, 

JM, PipeChain, Tyringekonsult, Svensk Ventilation och BEAst. 

1. Inledande uppdatering från BEAst samt föregående möte 
a. Inga synpunkter på föregående mötesanteckningar. 

b. Aktuellt från BEAst: 

 Den nya standarden BEAst Supply Rental är publicerad, 

https://beast.se/standarder/beast-supply-rental/. Den blir ett 3:e ben i BEAst Supply och 

är på många sätt lik BEAst Supply Material. Ett särskilt Hyresutskott startar med ett första 

möte den 7/2, https://beast.se/arbetsutskott/hyresutskott/. Ett av meddelandena, 

Mottagningsrapport” skulle kunna användas även vid varuförsörjning. 

 BEAst Document publicerat. Ett nytt arbetsutskott för Bygghandlingar har startats, se 

https://beast.se/arbetsutskott/bygghandlingar/. 

 Möte om referensnummer (kodsträng) hålls inom kort. 

 Konstaterades att PEPPOL till våren blir lagkrav i vissa sammanhang för offentlig sektor. 

2. Piloter, status och planer på införande 
a. Deltagarna redovisade status av införande av BEAst Supply Material-standarden och vilka 

erfarenheterna är. Det positiva är att allt fler har eller håller på att implementera, något som 

gäller alla de större entreprenörerna och ett flertal i leverantörsledet. 

b. Olika entreprenörer har börjat med olika delar av standarden och det efterlystes ett mer 

samordnat införande för att underlätta för leverantörerna. Ett annat förslag var att 

samordna tillämpningen av de ibland ganska komplexa meddelandena mellan de större 

köparna. Det nämndes också att flera leverantörer inte riktigt vågar satsa på införande för att 

de med säkerhet vill veta att de stora kunderna samordnar hur de tillämpar standarden. 

c. Sammantaget var genomgången övervägande positiv. Det är f.n. ett igångsättningsskede och 

det behövs fortfarande att vi stöttar på branschnivå för att samordna och underlätta. 

3. Behov av fortsatt utveckling 
a. På ett av mötena i utskottet under 2018 listades de logistikhinder som deltagarna upplevde 

och i vilken mån vi inom Logistikutskottet kunde påverka dem. Mötet diskuterade om 

utskottet framöver ska fokusera på spridning och samordning eller på nya utvecklingsprojekt. 

Resultatet av diskussionen var att vi ska ta fram ett förslag till ett projekt där vi adresserar ett 

antal områden för att stötta spridning och implementering och att en ansökan ska tas fram 

för ansökan om projektmedel från SBUF. 

b. Överenskoms att en arbetsgrupp ska ta fram ett förslag till BEAst nästa styrelsemöte för 

godkännande. Till gruppen anslöt sig deltagare från Lindab, Skanska, Peab, JM, Inwido, 

Schenker, PipeChain, Zhipster och Tyringe. PF kallar till ett möte den 11/2. 

c. Exempel på vad projektförslaget ska inkludera är: Start med en behovsanalys för att lista 

hinder, påverka systemleverantörer, förfina och detaljera processbeskrivningar baserat på de 
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erfarenheter som kommit fram (t.ex. vid godsmottagning), samordna tillämpning av 

standarden inom köpargruppen, ta fram guidelines, beräkningsexempel av nytta, avtalstexter 

om krav på standarden samt lista förutsättningar för införande. 

4. Offert- och tillvalsprojektet 
a. Projektet består av två delar varav processen för att komma fram till ett avtal är den ena. 

Processen är beskriven och publicerad. Meddelandena för förfrågan och offert är klara men 

det blir en uppdatering i slutet av januari. Läs mer på https://beast.se/standarder/generella-

meddelanden/offert/.  

b. Den andra delen är Tillvalsdelen. Även där är processen beskriven, dock inte publicerad. 

Arbete pågår med ett nytt meddelande, Tillvalsorder, som skickas från en byggherre till 

dennes entreprenör med en summering av alla tillval per lägenhet. Det innebär att det kan 

bli mer än en leverantör per tillvalsorder. Entreprenören skickar sedan ”som vanligt” 

leveransplaner och avrop enligt BEAst Supply Material. Det tas också fram en helt omarbetad 

version av meddelandet Katalog (prislista) som ska kunna användas i olika sammanhang och 

inte bara vid tillval. En remiss på tillvalsdelen kommer inom kort. 

c. Projektet beräknas vara klart 2019-02 och därefter vidtar piloter under våren. 

5. Förvaltning av BEAst Supply Material 
a. Några rättelser behöver göras i BEAst Supply Material-meddelandena, vilket kommer att leda 

till en version 3.0.1 inom kort med några rättningar i den tekniska delen av dokumentationen 

(XML Schema). Det gäller ordningsföljd mellan elementen i framför allt referensgruppen, att 

några element hade försvunnit ur schemat samt att validering av enheter tas bort i schemat 

för att öppna för enheter enligt t.ex. Vilma, Nobb, Tun etc. 

b. Övriga önskemål om ändringar av standarden som kom fram var möjligheten att skicka 

preliminär leveransavisering och att klassificera leverantörer (typ SNI-koder). Dessa 

synpunkter tas med som förslag för vidare diskussion inför nästa version. 

6. BEAst Portal 
a. Fakturaportalen fortsätter att öka kontinuerligt medan det gått trögt för logistikdelen, men 

flera företag och projekt verkar nu vara på väg att börja i takt med att standarden allt mer 

börjar användas. 

b. Idag rekommenderas surfplatta för mobil användning. Kraven på att använda telefon har 

dock varit tydliga, vilket gjort att en anpassning till mobiltelefongränssnitt nu pågår. 

c. Det finns en särskild förvaltningsgrupp för portalen och deltagande där är öppet för alla 

medlemmar i BEAst. 

7. Stöd för BEAst Supply Material 
a. På https://beast.se/standarder/beast-supply-material/status/ finns en lista på vilka 

företag som har stöd för BEAst Supply Material samt vad i standarden de stöder. 

Önskemål om uppdateringar av listan skickas till PF. 

b. Längst ned på sidan https://beast.se/standarder/beast-supply-

material/meddelanden/version-3-0/order/ under punkten 4 finns en guideline för 

tillämpning av ordermeddelandet. Syftet är att i detalj beskriva hur meddelandet ska 

användas i allmänhet och inte minst vid olika typfall. För de olika typfallen finns också 
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exempelfiler. Målet är att implementeringen av standarden ska bli så lika som möjligt 

mellan olika företag. Detta är den första guiden och på sikt ska det finnas en sådan för 

alla meddelanden. Eftersom det är den första kommer den att delvis stå mall för övriga 

och det är därför viktigt att komma med eventuella synpunkter till PF. 

8. Övrigt 
a. Den 7 maj är det BEAst Årskonferens och vi önskar minst ett inslag från Logistikutskottet. 

Några förslag diskuterades. Återkom gärna till undertecknad för fler förslag. 

b. Nästa möte den 5 mars som webbmöte, se kallelse. 

c. Före det ett arbetsmöte för att diskutera ansökan om SBUF-projekt den 11/2. 

Peter Fredholm, BEAst 


