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Protokoll Tekniska Utskottet 25 mars 2020. 

Plats: Webbmöte. 

Närvarande: Fredrik Bode Svevia, Magnus Karlsson Symbrio, Svante Grute JM, Kamal Thakrar 

Skanska, Peter Malm Evry, Håkan Johansson Kubicom, Anne Ljungvall Märsta 

förenade, Rikard Larsson BEAst, Mattias Nilsson och Jörgen Erlandsson Tyringe. 

 

1. Inledande uppdatering och föregående möte 

Dagordningen godkändes, liksom föregående mötes protokoll. 

 

2. Informationspunkter 

Rikard L informerade om nya och pågående projekt och standarder. 

i. Anläggningsutskottet. 
a. Undergrupp för att diskutera spårbarhet har bildats och är aktiv. Handlar om 

förflyttning av massor, rapportering av utsläpp och spårbarhet i allmänhet. 
Intressenter är Naturvårdsverket och Trafikverkets system ”Elsa”. 

b. Undergrupp för att hantera artikelnummer och affärsstruktur. 
c. En tredje undergrupp för att diskutera vågsedeln. 

ii. Fakturautskottet. 
a. Det pågår arbete med att harmonisera BEAsts faktura med Peppols faktura. 

iii. Logistikutskottet håller på att avsluta spridningsprojektet. 
iv. Bygghandlingar planerar starta upp två nya projekt. 
v. Alla utskott arbetar dessutom med en ny version – version 4 – av BEAsts 

meddelanden. 
 

 

3. Ärenden 
a. Kvalitetssäkring av de tekniska delarna av standarden. 

1. Etapp 1 är genomförd och avrapporterad. Den återkoppling av resultatet som 
inkommit är: 

i. Vi inte hållit oss till att kommentera de tekniska delarna utan har även 
inkluderat andra kommentarer. 

ii. Få deltog i granskningen. 
2. Slutsatser: 

i. Viktigt att göra genomgången med tanke på hur mycket som hittades. 
ii. Genomgången bör vara en del av arbetet innan något publiceras. 

iii. Vi behöver vara fler som hjälps åt. 
3. Nästa steg: 

i. Då version 4 av standarden är under utveckling avvaktar vi tills dessa 
meddelanden börjar bli klara. Rikard informerar arbetsgruppen efter 
hand som de nya meddelandena kommer fram. 

4. Arbetsgruppen består nu av följande personer. 
i. Svante, JM. 
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ii. Håkan, Kubicom. 

iii. Rikard, BEAst. 
iv. Jörgen och Mattias, Tyringe. 

b. Ta fram BEAst-rekommendation på tidzoner i meddelandena. 
1. Beslöts att TU ska ta på sig denna uppgift. 
2. Målsättning att detta ska implementeras i version 4. 
3. Förslag tas fram av undertecknad för beslut nästa möte. 

c. Ta fram rekommendation på hur svarsmeddelanden av olika slag kan användas inom 
BEAst. Ska TU agera proaktivt eller reaktivt? 
1. Fakturautskottet jobbar med detta redan, men tar gärna hjälp av TU. 
2. Skanska har redan implementerat svarsmeddelande på leveransaviseringen. 
3. Beslöts att TU tar på sig denna fråga nu för samtliga meddelanden. 
4. Beredning av frågan görs av undertecknad till nästa möte, men allt är sannolikt 

inte klart då eftersom många andra saker också ska hinnas med. 
d. Förändringar i xml-strukturen inför version 4. 

1. TU tar del av förslagen på ändringar från Norge och Logistikutskottet och 
kommenterar dessa. 

2. Viktiga ändringar är att införa attribut på artikelnummer (istället för att ha en 
tagg för varje typ), på enhetskoderna och på organisationsnummer. TU tittar på 
vilka standards för attributen som bör användas. 

3. Frågetecken kring hur meddelandet avseende egenskaperna fungerar. Peter M 
tar upp frågan med experter på Finfo. 

e. Närmande mellan BEAst och Peppol avseende meddelandena generellt sett. BEAst 
vill starta projekt för att belysa detta via SBUF-ansökan. Projektet drivs inom TU och 
ska omfatta samtliga meddelanden. 
1. Möjliga inlämningstider till SBUF är 14/4 och 15/5. Beslut inom ett par veckor. 
2. Trolig start till hösten. 
3. Projektgrupp ska bildas. Följande visade intresse. 

i. Svante G. 
ii. Kamal T letar lämplig person på Skanska. Notering efter mötet: 

Alexander Janving på Skanska har fått frågan och accepterat. 
iii. Håkan J är intresserad, men återkommer med besked. 
iv. Anne L föreslog att deras konsult representerar dem – om intresse finns. 
v. Rikard L förstås. 

vi. Jörgen E och/eller Mattias N. 
4. Ansökan tas fram av Rikard med hjälp av personer i TU. Lämnas in till SBUF 

senast 15/5. 
 

4. Övrigt och nästa möte 

a. Under övrigt hade vi inga punkter. 

b. Nästa möte bestämdes till 21/4 kl 9. 

 

Vid pennan – Jörgen Erlandsson 

 


