
 

                           Nyhetsbrev 1/2020 
 

 
 

 

BEAst 2020-03-18. www.BEAst.se l www.beastportal.com l info@beast.se    1(4) 

 

 

Spridningsprojekt 
Supply Material 
avslutas 

För några år sedan genomförde BEAst 

två etapper av SBUF1-projektet ”Effektivare 

varuförsörjning”, vilket resulterade i 

standarden BEAst Supply Material. I början 

gick det trögt med införande av standarden. 

Inte för att branschen inte trodde på den 

utan för att det är ett omfattande arbete att 

införa standarden som inkluderar ändrat 

arbetssätt, anpassa och integrera system 

mot kunder och/eller leverantörer. 

Projektet som delfinansierades av SBUF 

startade i april 2019 med målet att förbättra 

förutsättningarna för att införa och sprida 

standarden BEAst Supply Material. Med 

hjälp av en genomgång och förenkling av 

standarden tillsammans med en rad 

stöddokument för implementation och att 

det därmed snabbare och säkrare kunna 

realisera den potential till effektivisering, 

som de tidiga piloterna och användningen 

visat på, i större skala. 

Projektet lett till en harmonisering av hur 

standarden används genom en jämförelse 

mellan JM, NCC, Peab och Skanskas 

implementationer och dels att det 

 
1 Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond 

uppkommit behov av att uppdatera och 

förbättra standarden. 

För att förenkla spridningen av 

standarden togs en rad hjälpmedel fram 

• Checklista implementering 

• Checklista utvärdering 

• Mall för start och uppföljningsmöte 

svenska 

• Mall för start och uppföljningsmöten 

engelska 

Slutrapporten är inskickad till SBUF men 

inte godkänd än. 

 

 

Nya projekt på gång - 

implementering   

BEAst PDF Guidelines 2.0 - 
implementering. Guiden 1.0 togs fram 
i samband med SBUF-projektet 13379 
– ”BEAst Effektivare granskning” för att 
underlätta att skapa handlingar PDF-
format med rätt tekniskt innehåll när det 
skapas från respektive CAD-system. 
Guiden underlättar väsentligt 
granskning under projekteringen av 
system- och bygghandlingar och även 
enklare hantering av handlingar i PDF-
format för många användningsområden 
i byggprojekten.  
 
Implementeringsprojektet innehåller ny 
version 2.0 och att ta fram en 
webbguide per avsnitt som visar 
exempel på hur man ser vad som rätt 
innehåll i en handling som är i PDF-
format. Underlättar oberoende vilken 
PDF-läsare som sedan används.  
 
BEAst PDF Guidelines 2.0  
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KONTAKT Nyhetsbrevet skickas till medlemsföretag 

och intressenter. För mer information om ett inslag eller 

hur du blir medlem i BEAst, kontakta info@beast.se. 

https://beast.se/wp-content/uploads/2019/09/Checklista-Implementering-av-BEAst-Supply-Material.xlsx
https://beast.se/wp-content/uploads/2019/09/Checklista-Utv%C3%A4rdering-effektiv-logistik.xlsx
https://beast.se/wp-content/uploads/2019/03/Start-och-uppf%C3%B6ljningsm%C3%B6te_Mall.pptx
https://beast.se/wp-content/uploads/2019/03/Start-och-uppf%C3%B6ljningsm%C3%B6te_Mall.pptx
https://beast.se/wp-content/uploads/2019/03/Start-and-followup-meeting_Template.pptx
https://beast.se/wp-content/uploads/2019/03/Start-and-followup-meeting_Template.pptx
https://www.beast.se/standarder/beast-document/beast-pdf-guidelines/
mailto:info@beast.se
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BEAst Hänvisningar i handlingar 
1.1 - implementering syftar till att 
implementera den anvisning som togs 
fram i ett tidigare SBUF-projekt 13507 – 
”BEAst projekt Ritramar, namnruta och 
metadata”. Ta fram videoguide för att 
visa konkreta användarfall och 
användningsområden och lyfta fram 
mallar som underlättar tillämpningen. 
Även lyfta fram via sociala medier att 
det är fritt tillgängligt BEAst.se för att 
underlätta bred spridning och 
tillämpning i branschen.  
 
BEAst Hänvisningar i handlingar 1.1  
 

   

 
 Bägge projekten stöds och 
delfinansieras från SBUF. Målet med 
implementeringen är bredare spridning 
och underlätta tillämpning att det är fritt 
tillgängligt med guider och anvisningar 
med mallar samt videoguider på 
BEAst.se. Detta för att underlätta 
mottagandet i branschen även utanför 
projektgruppen som har deltagit i 
framtagandet genom BEAst ute på 
byggprojekten. 

Kubicom accelererar 
sin satsning på BEAst 

 Kubicom är en digital plattform för 

hantering av avrop, projekt och 

arbetsordrar inom bygg-, anläggning- 

och transport. Kubicom har under året 

som gått, markant accelererat sin 

satsning på branschstandarden BEAst 

genom att bl a göra plattformen BEAst-

kompatibel gällande orderkvitton och 

godkännande.  

• Det enskilt viktigaste man kan 
göra för att kommunicera och 
dokumentera rätt är att införa 
en standard och allt fler 
beställare inför just BEAst som 
standard för digital 
rapportering. Genom den 
anpassning Kubicom nu gjort i 
plattformen, möjliggör vi för 
både stora och små aktörer att 
enkelt rapportera enligt 
standarden utan att själva 
behöva investera i teknik eller 
kunskap, säger Atle Andersen 
från Kubicom.  
 

Förutom sitt tekniska arbete har 

Kubicom tagit initiativ till att starta upp 

arbetsgrupper inom BEAst med två 

medarbetare i spetsen.  

 

• Det är viktigt för alla aktörer i 
branschen att arbetet med 
standardiseringen fortsätter och 
därför avsätter vi framöver 
kontinuerligt resurser för att 
driva arbetet inom BEAst 
framåt. I detta skede läggs 
grunden för BEAst:s utformning, 
vilket gör det ännu viktigare för 
för oss att driva frågan. Vi vill 
vara med och standardisera och 
digitalisera branschen, avslutar 
Atle Andersen, VD Kubicom. 

 

 

https://www.beast.se/standarder/beast-document/beast-hanvisningar/
https://www.beast.se/standarder/beast-document/beast-hanvisningar/
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Fokus på 
anläggningsutskottet 

Anläggningsutskottet upplever att 

användandet av standarden ökar ständigt 

och många företag kan nyttja fördelarna. 

Utskottet har därför valt att dela upp sitt 

arbete i fokusgrupper där grupperna 

koncentrerar på en enskild fråga som man 

sedan rapporterar tillbaka till utskottet. Det 

är en härlig energi i grupperna och det 

märks att deltagarna brinner för sina frågor. 

Dessa tre grupperna består av ett mindre 

antal personer med expertkompetens 

inom respektive område, alla ingår sedan 

tidigare i anläggningsutskottet men 

grupperna tar även in andra experter. 

Fokusgrupp artiklar och affärsstruktur 

leds av Peter Svensson från Sveriges 

Åkeriföretag och syftar till att ta fram 

guidelines på hur artikelnummerserien från 

SÅ ska användas och föreslå ändringar i 

artikelnummerserien. 

Fokusgrupp vågsedel leds av Atle 

Andersen från Kubicom och syftat till att få 

till en bra process för hur man kan 

digitalisera vågsedlarna för att minska det 

manuella arbetet med utskrivna vågsedlar 

på papper. 

Fokusgrupp spårbarhet leds av Håkan 

Johansson från Kubicom och syftar till att 

skapa en process och uppdatera 

meddelande för farligt avfall där även 

Naturvårdsverket har fått ett uppdrag. Även 

miljöpåverkan från fordon där både 

förbrukning, bränsletyp och mätmetoden är 

intressanta. Trafikverket medverkar i denna 

fokusgrupp och driver parallellt projektet 

ELSA (Energiledningssystem för 

anläggningar) syftar till att få grepp om 

infrastrukturens energiomsättning och 

effektivisera den. 

Vi har haft mycket lyckade möten i 

fokusgrupperna och nästa steg är att ta 

beslut om vissa tillägg och 

rekommendationer i utskottet för att sedan 

ta fram bra rekommendationer som 

underlättar för branschen när man inför 

BEAst NeC säger Peter Svensson (Ordf 

Anläggningsutskottet). 

Vi har också haft flera möten med andra 

branschorganisationer för att diskutera 

standarden och gemensamma satsningar. 

Att inventera och få koll på sitt 

klimatavtryck är en väldigt angelägen fråga 

och här ser många fördelarna med detta 

arbetssätt för att få till spårbarhet av 

massor och uppföljning av utsläpp från 

transporter och byggmateriel. Att arbeta 

standardiserat och digitalt är en 

förutsättning för att få till en real 

rapportering och inte som idag endast 

genom schablon. 

 

Årsstämma men 
ingen konferens 

I år kommer inte BEAst genomföra 

någon konferens av flera anledningar. 

Årsstämman kommer att hållas via 

Teams fredagen den 24:e april 10-12.  

 

Kallelse till årsstämma skickas till 

medlemmarna separat inom kort 

 

BEAst framtidsspanar 
på Byggföretagen 

BEAst styrelseordförande och ordförande 

för arbetsutskott för Bygghandlingar hade 

tillsammans med Svante Hagman från BIM 

Alliance ett uppskattat föredrag om 

”Visualisering BIM och digitalisering” på 

Byggföretagens årliga 

medarbetarkonferens. 
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PEPPOL 

PEPPOL är en 

säker och kostnads-

effektivt 

kommunikations-

metod av 

meddelanden mellan 

företag som BEAst 

rekommenderar. PEPPOL förvaltas på 

liknande sätt som BEAst gör genom att 

medlemmarna i Open PEPPOL bidrar med 

sin kunskap till organisationen.  

BEAst har ett antal meddelanden som 

kan skickas via PEPPOL i dagsläget. 

BEAst tillhandahåller även en tjänst som 

BEAst medlemmar kan använda till ett 

mycket förmånligt pris för att kommunicera 

med andra företag via PEPPOL Mer om 

BEAst PEPPOL tjänst 

https://beast.se/tjanster/beast-peppol-

tjanst/.  

Open PEPPOL och BEAst har nu en 

dialog genom digitaliseringsmyndigheten 

DIGG för att definiera hur samarbetet ska 

se ut i framtiden. Resultatet av dialogen kan 

utmynna i krav som BEAst behöver förhålla 

sig till för att kunna fortsätta skicka BEAst 

meddelanden via PEPPOL. 

 

Aktuellt inom BEAst 

Inom BEAst pågår en rad aktiviteter, 

arbetsutskott och projekt. Se Kalendariet på 

BEAst webb. 

Det finns några aktiviteter som vi särskilt 

vill informera om: 

 

• Möten sker löpande i BEAst olika 

utskott. Som medlem kan du delta i 

något av dessa nätverk. Se under 

Arbetsutskott på beast.se. 

• Medlemmar kan också delta i BEAst 

utvecklingsprojekt, se under Projekt. 

• BEAst Årsstämma 24 april. 

 

För mer information, se www.beast.se 

eller kontakta info@beast.se. 

 

 

 

Om BEAst 

BEAst tar fram standarder för digitaliserade 

processer genom försörjningskedjan, med syfte 

att skapa förutsättningar för effektivt och hållbart 

byggande. BEAst är en ideell organisation med 

ca 120 företag och organisationer som 

medlemmar. Dessa har tillgång till information, 

tjänster och rådgivning i praktiska frågor. För 

mer information: www.beast.se och 

info@beast.se. Hit vänder du dig också för att bli 

avregistrerad från detta nyhetsbrev. 

https://beast.se/tjanster/beast-peppol-tjanst/
https://beast.se/tjanster/beast-peppol-tjanst/
http://www.beast.se/
mailto:info@beast.se
http://www.beast.se/
mailto:info@beast.se

