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Mötesanteckningar BEAst Logistikutskott 
BEAst AB. Webbmöte den 20 september 2018. 

Deltagare: Dag Jarlson, Lindab, Lars Edlund och Henric Jonsson, Peab, Rikard Larsson och Benjamin 

Lindén, Skanska, Bengt Hellman, Tyringe, Daniel Lundberg, Caverion, Micael Thunberg, Linköpings 

universitet, Fredrik Eriksson STO Scandinavia, Robin Persson, Jeldwen och Peter Fredholm, BEAst. 

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

b. På förra mötet hade vi en diskussionspunkt där vi listade logistikhinder. Den kommer att 

följas upp på nästa fysiska möte i utskottet. 

a. BEAst har idag 117 medlemmar, varav tio nya i år. 

b. De standarder för bygghandlingar som BEAst tagit/tar fram under 2017-2018 har fått ett bra 

genomslag i branschen. Dessa är: BEAst Granskning, BEAst Document, BEAst Namnruta och 

PDF Guidelines. 

c. Pågående utvecklingsprojekt i BEAst: Offert- och tillvalsprocessen, Hyresprocessen, 

Dokumentplattformar, Namnruta, PDF Guidelines, alla finansierade av SBUF. 

d. Norge och Finland har valt BEAst Supply Material som standard med exakt samma innehåll 

men delvis under egna namn. Längst har Norge kommit med en rad implementationer, 

främst mellan handelsföretag och medelstora entreprenörer. 

e. Logistikföretagen är från 2018 representerade i BEAst styrelse genom Bettina Hammargren, 

vd på Foria. 

2. Piloter, status och planer på införande 
a. Följande företag av deltagarna redovisade status om användning av BEAst Supply Material. 

i. Peab avslutar inom kort sin senaste pilotfas vilken kommer att utvärderas. Nästa fas 

kommer att inkludera integration mot BIM-modell för att förenkla inflödet av 

logistikdata till varuförsörjningsprocessen. I nästa fas ska man ansluta fler 

leverantörer och efterlyser intresserade företag. 

ii. Skanska startar inom kort fem piloter med ett urval av leverantörer. Meddelandena 

är order, ordersvar, orderändring och leveransavisering. Kommunikation ska ske via 

PEPPOL. Även Skanska efterlyser fler leverantörer. Till våren kommer man att utöka 

med offerthantering enligt de standardmeddelanden som tas fram i ett BEAst-

projekt f.n. 

iii. Lindab är redo för att införa BEAst Supply Material men avvaktar kundönskemål. 

Man har noterat ett ökande intresse från installatörsledet. Betonar värdet av BEAst 

Label. 

b. Fler företag, både entreprenörer och leverantörer har eller håller på att införa stöd för BEAst 

Supply Material och status för införande av standarden verkar ha fått en efterlängtad skjuts. 

3. Offert- och tillvalsprojektet 
a. Det pågående utvecklingsprojektet för effektivare offert- och tillvalsprocess beräknas vara 

klart till årsskiftet och kommer då att bli en utökning av BEAst Supply Material-standarden. 
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b. Offertdelen i form av processbeskrivning och meddelandena Offertförfrågan och Offert är 

f.n. på remiss, se https://beast.se/projekt/offert-och-tillvalsprocess/. Syftet är att förenkla 

fasen att komma fram till ett projektavtal samt få input till varuförsörjningsprocessen, 

c. Tillvalsdelen har syftet att förenkla processen vid val av inredning av den blivande 

lägenhetsinnehavaren och det flöde som uppstår efter att valet är gjort, mellan byggherre, 

entreprenör, installatör och leverantörer. Remiss kommer under hösten.  

4. Förvaltning av BEAst Supply Material 
a. Version 3.0 av BEAst Supply Material processbeskrivning är uppdaterad och publiceras inom 

kort. Alla meddelanden i version 3.0 är registrerade och kan användas för kommunikation via 

PEPPOL. 

b. Överenskoms att ta bort version 2.0 av standarden från beast.se. De som använder 

standarden idag tillämpar version 1.1 eller 3.0 och version 2.0 fanns endast några månader 

innan version 3.0 släpptes. I dokumentet change log, som finns på beast.se, redovisas 

ändringar mellan versionerna. Om någon vill använda version 2.0 tillhandahålls 

specifikationerna direkt från BEAst. 

c. Ett arbete pågår med att renodla listan av enhetskoder som används i alla meddelanden. 

Termen heter T6706 Enheter och behöver en översyn. Arbetet med en uppdaterad kodlista 

görs av BEAst Tekniska utskott. 

5. BEAst Portal 
a. BEAst håller på med att uppdatera avtalet med Tyringe om BEAst Portal. Det blir inga större 

skillnader. 

b. För att vidareutveckla funktion och layout i BEAst Portal finns en Förvaltningsgrupp som 

startade före sommaren. Nästa möte sker den 24/10 för att fördela piloter som kan köras i 

testmiljö under en period utan kostnad. 

c. Avtal om portalen har också skrivits med Norge och Finland. 

6. Ankomstmottagning 
a. Diskuterades användning av ID06 som legitimation vid godsmottagning samt att få status 

från logistikföretag (IOD/POD). Detta har tidigare diskuterats i utskottet och det finns stöd i 

standarden för att använda ID06 och att skicka kortnumret, om man vill tillsammans med 

godsmottagarens namn, i meddelandena. Det gäller t.ex. meddelandet för transportstatus 

där ett logistikföretag kan rapportera att uppdraget är slutfört och att mottagning skett av en 

viss person med en viss identitet. 

b. Det berättades att samtliga ID06-kort ska bytas ut och att på de nya ska finnas en streckkod 

(Datamatrix) med kortnumret. 

c. Flera ansåg detta intressant och att vi i Logistikutskottet bör se över och beskriva denna 

process. 

7. Stöd för BEAst Supply Material 
a. Det har tidigare diskuterats om vi ska publicera namn på de företag som har stöd för 

BEAst Supply Material. Så kommer nu att göras och alla som är intresserade kan anmäla 

vilka delar av standarden man använder till undertecknad. 

https://beast.se/projekt/offert-och-tillvalsprocess/
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b. PF berättade att arbete pågår med att ta fram guider för att underlätta införande, 

anslutning och test av standardens meddelanden. 

8. Övrigt 
a. BEAst Teknikutskott har en omstart den 9 mars. 

b. Nästa möte den 17 januari hos BEAst i Stockholm, se kallelse. 

Peter Fredholm, BEAst 


