Byggbranschens Elektroniska Affärsstandard - Anläggningsutskottet

Anteckningar BEAst Anläggningsutskott
Mötesdatum: 2019-02-26 som webbmöte.
Deltagare: Representanter från Sveriges Åkeriföretag, Tyringe, Peab, Svevia, Hogia, Visma SmartDok,
Kubicom, Trafikverket, NCC, Foria, GDL, Återvinningsindustrierna 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.
Förra veckan höll BEAst årskonferens med 145 deltagare. Alla presentationer finns på
https://beast.se/seminarier/dokumentation/ och inom kort går det att se
konferensen streamad.
ii.
Rekrytering av ny vd till BEAst beräknas vara klar inom kort.

2. Erfarenhetsutbyte och planer
a. Diskussion bland deltagarna om status och erfarenhet av införande och användning av BEAst
Supply NeC-standarden. Både NCC och Peab har nu ett ganska stort antal projekt som
använder standarden, spridda över stora delar av landet. Även flera systemleverantörer
satsar på stöd för NeC-standarden.
b. Trafikverket berättade att arbetet med ELSA-projektet framskrider och att olika
förberedelser pågår. De företag som vill medverka kan kontakta Martin Strid.

3. Diskussion om nytt projekt för att öka användningen
a. Överenskoms att starta arbetet med att etablera ett ”spridningsprojekt” och ansöka till SBUF
om finansiering.
 Mål för projektet: Öka antalet parter eller initierade projekt som använder
standarden (kund, lev, systemlev, medlemmar).
 Syfte: Att förenkla implementering, öka spridningen och återanvända
kunskap/erfarenheter.
 Aktiviteter: Definiera mål (ekonomiska, hållbarhet, antal) som ska vara mätbara och
kunna följas upp, Informationsträffar, Guider, Checklista m.m.
 Preliminär tidsram: Start 2019-10 och ett år framåt.
 En mindre arbetsgrupp stöttar framtagandet av ansökan till SBUF. Deltagare Peter S,
Bettina H, Marina W, Pär S och någon från NCC som också är ”värd” för ansökan.
 Om projektet startas anmäldes sig följande företag att delta: NCC, Peab, Svevia, Foria
och Tyringe (fler ska tillfrågas).
b. PF tar fram ett utkast för beslut i BEAst styrelse i slutet av maj. Om styrelsen bifaller skickas
ansökan till SBUF i augusti och besked kan fås i mitten av september.

4. Standarden BEAst Supply NeC
a. Att ha ”Aktivitet” som en separat term som kan repeteras per orderrad har diskuterats
tidigare. I april hölls ett möte mellan BEAst och ordförandena i de olika Arbetsutskotten. Det
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visade sig att behovet endast finns i Anläggningsutskottet. Önskemålet finns dokumenterat i
underlaget för ny version av BEAst Supply NeC (change log).
b. Det finns även andra önskemål loggade och till nästa utskottsmöte lyfts frågan om ändringar
till nästa version. Inför mötet skickas dokumentet change log samt BEAst regelverk för
versionshantering.
c. Viveke Ihd från Återvinningsföretagen berättade att de artikelnummer de tagit fram finns
tillgängliga via länk på BEAst webb: https://beast.se/standarder/nordic-e-construction-nec/
(längst ned på sidan). Den som vill ha dem i ett Excelark kan kontakta Viveke.

5. BEAst Portal
a. Portalen har uppgraderats med stöd för meddelandeversion 3.0.1 av BEAst Supply NeC.
b. Vad gäller anläggning så används portalen hos Västlänken med f.n. sex anslutna företag.
c. Användare av fakturaportalen efterfrågar möjlighet att skicka fakturor även till offentliga
kunder, något som är möjligt då BEAst Portal är ansluten till PEPPOL, liksom i princip alla
offentliga verksamheter. BEAst meddelar då detta är klart att lanseras.

6. Möte på Västlänken
Martin Strid informerade om ett möte som ska hållas den 21/5 hos Trafikverket, Västlänken i
Göteborg, bl.a. om användande av BEAst Supply NeC. Den som vill delta kontaktar Martin Strid.

7. Övrigt och nästa möte
a. Regeringsinitiativ om anpassning till elektroniska fraktsedlar, se:
https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2019/05/modernare-regler-om-fraktsedlar/.
b. Nästa möte i Anläggningsutskottet den 24/9, heldag hos NCC i Solna. Agendan inkluderar
start av nytt projekt (om det beviljas).
c. En workshop kommer att hållas under hösten för att diskutera arbetssätt i
Anläggningsutskottet.

Peter Fredholm

