Byggbranschens Elektroniska Affärsstandard - Anläggningsutskottet

Anteckningar BEAst Anläggningsutskott
Mötesdatum: 2018-11-30 som webbmöte.
Deltagare: Representanter från Sveriges Åkeriföretag, Tyringe, Peab, Skanska, Hogia, Haninge åkeri,
Trafikverket, NCC, Foria, GDL samt BEAst.

1. Föregående möte samt nytt från BEAst.
a. Utestående ryms inom dagens agenda. Inga synpunkter på förra protokollet.
b. PF informerade kort om vad som är aktuellt inom BEAst:
i.
BEAst Document: En ny standard är framtagen i ett SBUF-projekt för att överföra
bygghandlingar med tillhörande uppgifter (metadata). Standard och slutrapport är
publicerat på beast.se.
ii.
BEAst Supply Rental. En ny standard för hyresprocessen är framtagen i ett SBUFprojekt. Standarden är baserad på BEAst Supply och har stora likheter med BEAst
Supply NeC, men också en del olikheter, t.ex. delprocessen för returer och
mottagningsbesked som även finns som meddelanden. Standard och slutrapport är
publicerat på beast.se
iii.
Offert- och tillvalsprojektet i pågående SBUF-projekt, beskrivning finns på beast.se.
iv.
Användningen av infrastrukturtjänsten PEPPOL ökar och finns nu infört på flera
företag samt i BEAst Portal.
v.
Styrelsen i BEAst håller på att ta fram en verksamhetsplan 2019, där större fokus
läggs på information och guider.

2. Artikelregister som komplement till BEAst Supply NeC
a. Diskussion om artikelregistret från Sveriges Åkeriföretag (SÅ) för användning till BEAst Supply
NeC. SÅ-registret anses komplext och svårt att hantera. En separat arbetsgrupp fick i uppdrag
att ta fram förslag till förenkling och förtydligande till nästa möte i utskottet. I arbetsgruppen
ingår representanter från GDL, Foria, Peab, NCC, PipeChain och Sveriges Åkeriföretag. Även
Maskinentreprenörerna bjuds in att delta. Diskuterades också behovet av att kunna ladda
ned registret i maskinläsbart format, och inte bara i PDF som idag.
b. Branschorganisationen Återvinningsindustrierna (ÅI) har i samarbete med SÅ tagit fram ett
register för sitt område, t.ex. behandlingskoder, som ska publiceras i februari. För återvinning
gäller Svensk avfallskod (EWC-koder).

3. Erfarenhetsutbyte och planer
Diskussion bland deltagarna om status för erfarenhet av införande och användning av BEAst Supply
NeC-standarden. Användningen är fortsatt mycket baserad på orderkvitto med vissa bekymmer att få
igång hanteringen av avrop enligt standarden, delvis pga ovan nämnda problem med
artikelidentifiering. Även transportmeddelandet för hantering av massor är under införande.

4. Spridning och ökad användning
a. I verksamhetsplanen för 2019 ingår en satsning på webbinarer och guidelines för tillämpning
av standarden. Syftet är att göra det enklare att införa och använda standarden.
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b. Ett förslag till frukostmöte i Malmö diskuterades. Det planeras i samarbete med SÅ och
Svensk Byggindustri. Efter det sker utvärdering som underlag för eventuell fortsättning.
c. En film om Anläggningsutskottet finns på Youtube., se tidigare utskickad länk.
d. NCC visade en ny film som man gjort om nyttan med att använda BEAst Supply NeC. Den
kommer inom kort att läggas på Youtube.
e. Efterlystes goda exempel som BEAst kan dokumentera.
f. Diskussion om kommunikation och förslag att söka medel för att skapa resurser till
implementeringsstöd.

5. Standarden BEAst Supply NeC
a. På förra mötet diskuterades hantering av tillbehör till en huvudartikel i avropet för de fall de
inte ska generera en egen fakturarad och ett par exempel visades för hur det skulle kunna
lösas. Diskussionen tas vidare efter att gruppen för förenkling av SÅ artikelregister är klara.
b. Möte om hantering av littera och konto ska ske under nästa kvartal.
c. Påtalades att uppgift på radnivå i avropsmeddelandet om Godsavsändare och
Godsmottagare är obligatoriska i nuvarande standard. Detta bör ändras i nästa version till att
uppgifterna är optional. Läggs in i change log för kommande version.
d. Uppgradering till en ny version är f.n. inte aktuell utan de önskemål om ändringar som finns
är inte tillräckligt starka för att motivera en ny version. Påtalades också vikten av att hålla
standarden stabil för att inte skapa merarbete vid införande och anslutning.

6. Förvaltningsgrupp BEAst Portal
a. Det finns en separat arbetsgrupp för att diskutera förvaltning av logistikportalen. De som är
intresserade av att delta kan skicka anmälan till BEAst.
b. Portalen anpassas för närvarande till mobilt gränssnitt för användare i telefoner och inte
bara i surfplattor.

7. Komplettering med offertprocess
Arbetet med att komplettera BEAst Supply med meddelanden för offertförfrågan och offert är klart
och meddelandena finns på https://beast.se/standarder/generella-meddelanden/. Meningen är att
de även ska kunna användas inom anläggningsprocessen.

8. Övrigt
a. Separat arbetsgrupp om artiklar den 17/12.
b. Nästa möte i Anläggningsutskottet sker den 26/2 som ett webbmöte, se utskickad kallelse.

Peter Fredholm

