Logistikutskottet – 2017-09-12
Mötesanteckningar BEAst Logistikutskott varuförsörjning
Möte den 12 september 2017 som webbmöte.
Deltagare: Sandra Lasson, NCC, Stefan Andersson, Inwido, Bengt Hellman och Jörgen Erlandsson,
Tyringe, Stefan Lax och Tomas, Nobia, Nils G Storhagen, Returlogistik, Fredrik Söderbring och Svante
Grute, JM, Anders Berg och Magnus Eklund, BBGRUPPEN, Steffen Abrahamsson, Pipechain, Mikael
Gillberg, Vedum, Carl Björk, Logtrade, Stefan Lövgren, Wellsec, Greger Bergendal, Jeldwen och Peter
Fredholm, BEAst.

1. Piloter, status och planer på införande
a. BB-GRUPPEN, Inwido, Vedum och Jeldwen deltar alla i Peabs piloter. Två är klara, en pågår
och man har på grund av positivt utfall beslutat att starta fler. Fokus är främst på avrop,
bekräftelse och faktura. Företagen efterlyser fler kundföretag med stöd för standarden och
har förutom Peab även diskussioner med JM och Skanska om piloter.
b. JM har anpassat sitt inköpssystem till BEAst Supply Material och utvecklar orderflöde, både
direkt till leverantör och via BEAst Portal.
c. NCC planerar för piloter inom anläggning och material parallellt. Beslut förhoppningsvis inom
kort och i så fall startar piloter ganska snart.
d. Närmare erfarenhetsutbyte planeras till nästa möte i utskottet som är ett fysiskt möte.

2. Förvaltning av BEAst Supply Material
a. BEAst har nu avtal med organisationer i både Finland och Norge om standarden. I båda
länderna planeras för piloter under hösten/vintern.
b. Version 2.0 av standarden planeras publiceras i slutet av veckan, men en första version finns
för de som är intresserade (anmäl intresse i så fall till undertecknad).
c. Sammanfattning av skillnaderna med version 2.0 mot dagens version:
i.
Från Norge har vi fått en hel del önskemål om nya fält, främst för att stödja det
vanligaste scenariot i Norge där en order nästan alltid skickas från byggföretag via ÅF
till tillverkare. Alla dessa fält är optional i standarden.
ii.
Ett stort arbete har gjorts för att BIM-anpassa meddelandena. Det innebära att det
blir ett antal grupper och termer, som är optional, där man kan fånga upp data från
en BIM-modell. Det gör att artiklar kan anges på vanligt sätt med artikelnummer eller
med egenskaper, eller med en kombination. Detta kommer att bli särskilt viktig för
produkter som finns i många varianter, t.ex. för fönster, dörrar och kök.
iii.
Det har också skett en viss städning i meddelandena och i några fall har det gjorts en
mer logisk struktur.
d. Meddelandet order change diskuterades kort. En del vill att kund vid ändringar i order ska
skicka ny order, men vi har tidigare beslutat om ett särskilt meddelande för orderändring och
det är tveksamt att nu svänga. På kommande möte tar vi ändå en diskussion om saken för att
slutgiltigt avgöra frågan.
e. På det kommande mötet tas också upp en diskussion om vi ska ta tag i meddelanden för
offerthantering och katalog, något som finns i preliminär form men behöver ett visst omtag.
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3. Aktuellt i Logistikutskottet
a. De särskilda arbetsgrupperna för Tillval och Bygglogistikcenter (BLC) har inte haft något mer
möte. Det planeras för att upptas lite senare under året.
b. PF påminde om rekommendationen för att räkna fram nyckeltal för ankomstprecision som
utskottet tog fram i våras. Det finns publicerat på beast.se.
c. Hyresprojektet pågår och det har tagits beslut om att det ska bli en del av BEAst Supply
Material-standarden, men detta diskuteras fortfarande och en del vill att rental blir en egen
variant av BEAst Supply-standarden, precis som bygg (Material) och anläggning (NeC). Detta
måste slutligt avgöras inom kort.

4. BEAst Portal – status
a. Logistikdelen av BEAst Portal är som tidigare meddelat klar. Först ut med logistik är Svevia
som använder portalen som sitt system men som även har leverantörer anslutna i portalen
samt via integration mot BEAst Portal. JM är också på gång att ansluta leverantörer denna
väg.
b. Det pågår arbete med en uppdatering av portalen till en version 2 med de ändringar som
kommer med de nya versionerna av BEAst Supply (både Material och NeC).

5. Övrigt
a. Vi diskuterade PEPPOL som är en standard för att förenkla kommunikation, anslutning och
test som har en rad fördelar.
i.
BEAst gjorde en förstudie om PEPPOL för några år sedan som visade på en rad
fördelar och som ledde till att BEAst satte upp en accesspunkt (AP) och ett register
(SMP) för PEPPOL för svenska byggbranschen. I PEPPOL kan man bara skicka
godkända meddelandeformat och BEAst-meddelandena är exempel på det.
ii.
JM planerar för att ansluta sig till BEAst PEPPOL-tjänst och blir troligen först med det.
Svante Grute visade några bilder på hur man ser att en övergång till PEPPOL bör ske
och vilka för- och nackdelar det finns. Svantes bilder bifogas till protokollet.
iii.
Om anslutningen till PEPPOL går långsamt i byggbranschen går den desto snabbare
inom andra områden. Det blir ändå tydligare 2018 när offentlig sektor kommer att
ställa krav på PEPPOL och e-faktura.
iv.
Inom PEPPOL finns det ett särskilt svarsmeddelande som vi bör titta på. Det blir en
punkt på nästa möte.
b. BEAst Fakturautskott önskar ett gemensamt möte med logistik- och anläggningsutskotten för
att arbeta fram en praxis för fakturamatchning (hantering av referenser, avgifter, projektnr
etc). Vi återkommer till det senare i höst.
c. PF informerade att BEAst förslag till granskning av bygghandlingar skickats på remiss idag.
Arbetet sker i ett särskilt SBUF-projekt under namnet ”Effektivare granskningsprocess”.

6. Nästa möte
Logistikutskottet har nästa möte hos BEAst på Drottninggatan i Sthlm den 26/10, se kallelse.

Peter Fredholm, BEAst

