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Anteckningar BEAst Anläggningsutskott 
Mötesdatum: 2018-11-06 som webbmöte.  

Deltagare: Peter Svensson, Sveriges Åkeriföretag, Peter Andrésen, Svevia, Bengt Hellman, Mattias 

Nilsson och Jörgen Erlandsson, Tyringe, Marina Wengelin och Torbjörn Göthe, Peab, Erik Råsberg, 

Skanska, Nico Vad De Vaart, Swerock, Per Merkel, Hogia, Annalena Sandor, Haninge åkeri, Martin 

Strid, Trafikverket, Jens-Erik Snickars och Mikael Hedström, Foria, Mikael Claesson, GDL samt Peter 

Fredholm, BEAst. 

1. Föregående möte samt nytt från BEAst. 
a. Mötesanteckningarna publiceras på BEAst webbplats med namn på deltagare. Med 

anledning av GDPR-regler kommer fråga om medgivande att ställas på samtliga möten. Alla 

deltagare på detta möte accepterade namnpublicering. 

b. BEAst kommer inte att gå vidare med SIS om samordning och publicering av standarder. 

c. Utestående ryms inom dagens agenda. Inga synpunkter på förra protokollet.  

d. PF informerade kort om vad som är aktuellt inom BEAst: 

i. ”BEAst Document” är en ny standard för hantering av bygghandlingar. Den är ett 

resultat från ett SBUF-projekt som avslutas inom kort. 

ii. ”BEAst Supply Rental” är en ny standard för hyresprocessen. Standarden är på 

många sätt lik BEAst Supply NeC / Material men anpassad för det som är speciellt 

inom uthyrning. Den är ett resultat från ett SBUF-projekt som avslutas inom kort. 

iii. Offert- och tillvalshantering i pågående SBUF-projekt blir ny standard tidigt 2019. 

iv. PEPPOL har börjat användas av några företag tillsammans med BEAst Supply 

Material, se https://beast.se/tjanster/beast-peppol-tjanst/.  

v. BEAst Portal har släppts i en ny release som innebär vissa förenklingar, nya 

funktioner, stöd för PEPPOL och version 3.0 av BEAst Supply. I samband med ett nytt 

avtal med Tyringe, som levererar tjänsten, finns det nu mer förmånliga villkor för 

piloter och igångsättningsperiod. Se mer på https://beast.se/tjanster/beast-portal/.  

2. Erfarenhetsutbyte och planer 
Diskussion bland deltagarna om status för användning av BEAst Supply NeC-standarden. 

Användningen fortsätter att öka även om det går långsamt. Ett nytt exempel som nämndes är 

orderkvitto för betong. Ett genomgående hinder är bristen på systemstöd och resurser hos 

systemleverantörer. Även ett par andra hinder diskuterades och tas upp under punkten Standarder 

nedan. 

3. Spridning och ökad användning 
a. BEAst kommer att satsa på webbinarer för att marknadsföra standarden. Överenskoms att 

även arrangera ett frukostmöte i Malmö. Målgrupp är små och medelstora entreprenörer 

och åkeriföretag samt byggherrar. Efter det blir det en utvärdering innan fortsättning 

bestäms. Peter S och Peter F återkommer med förslag. 
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b. Under hösten har BEAst Supply NeC-processen lagts upp i en webbtjänst, se 

http://beast.guidecloud.se/diagram/310/. Därifrån finns länkar, t.ex. till meddelande-

specifikationer. 

c. En film om Anläggningsutskottet håller på att tas fram som snart finns på Youtube. Fler filmer 

kommer att tas fram, liksom ”steg-för-steg-guider” för riktad info till olika målgrupper. 

d. Nämndes att det redan finns en del informationsmaterial på 

https://beast.se/standarder/nordic-e-construction-nec/ i form av informationsblad, 

”Produktblad”, en bildserie om standarden samt en film från Peab. 

e. Efterlystes goda exempel som BEAst kan dokumentera och visa företag som satsat på att 

använda NeC. 

4. Standarden BEAst Supply NeC 
a. Meddelandeimplementeringsguider kommer att tas fram för alla meddelanden under 2019. 

b. Diskuterades problem att hantera tillbehör i avrop av framför allt maskintjänster. När 

tillbehör ska följa med en huvudartikel blir det inte bra att lägga dem som egna avropsrader. 

Överenskoms att diskutera detta på ett separat möte tillsammans med frågor om 

artikelregister.  

c. Artikelregister från Sveriges Åkeriföretag och som rekommenderas i NeC har uppdaterats 

med några nya artiklar. Dessutom kommer en uppdatering om ca två veckor i samarbete 

med Återvinningsindustrierna. Övriga frågor om artiklar tas på möte enligt punkten ovan. 

d. Möte om hantering av littera och konto. Peter F sammankallar till separat möte (webb). 

e. Valideringstjänst av meddelanden inom NeC finns nu, se länk på beast.se under Tjänster eller 

direkt på: https://validator.logiq.no/.  

f. Informerades om att BEAst Logistikutskott ska se över processen för godsmottagning baserat 

på de möjligheter som öppnas med de nya ID06-korten. 

g. I BEAst Supply Rental, den nya standarden för hyresprocessen, finns ett nytt meddelande 

Mottagningsbevis som eventuellt skulle kunna användas som kvitto på mottagning även på 

anläggningsområdet. Meddelandet finns på: https://beast.se/standarder/beast-supply-

rental/mottagningsbevis/. 

5. Komplettering med offertprocess 
a. Arbetet med att komplettera BEAst Supply med meddelanden för offertförfrågan och offert 

är näst intill klart och meddelandena kan ses på https://beast.se/standarder/generella-

meddelanden/. Meningen är att de även ska kunna användas inom anläggning.  

6. Övrigt 
a. Peter S nämnde att Naturvårdsverket startat ett arbete med att hitta en lösning för alla 

branscher att redovisa miljöpåverkan. 

b. Nästa möte i Anläggningsutskottet sker den 30/11 i Stockholm, se utskickad kallelse. Mötets 

första del handlar om frågorna runt artiklar, se ovan, medan den andra delen blir övriga 

utskottspunkter.  

 

Peter Fredholm 
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