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1 Anteckningar BEAst Anläggningsutskott 
Mötesdatum: 2020-08-12 Skype. 

Deltagare: Representanter från NCC, Svevia, Kubicom, Swerock, Skanska, Hogia, BDX, PEAB, 

Pipechain, Trafikverket. Nya deltagare Henrik Aleborg, Hogia Logistics Systems, Nico Van de Vaart, 

Peab , Martin Johansson, Swerock välkomnades 

2 Föregående möte samt nytt från BEAst 
a. Förslag till agenda godkändes 

b. Genomgång av föregående protokoll 

3 Projektansökan SBUF 
Ansökan till SBUF gicks genom. Ansökan fått avslag pga budgeten var för hög. Diskuterades olika 

förslag för hitta ett mindre scope, tex inriktad på något av fokusgruppernas arbete. Diskuterades 

också att invänta det fortsatta arbetet med Byggföretagen där vi vill göra gemensam för att nå fram 

till regering och beslutande myndigheter, och utifrån de aktiviteter som sker i det arbetet, riktar en 

ev ansökan på utfallet det arbetet. TRV lyfte vikten av att de ativiteter som görs samstämmer med 

det arbete som görs inom bla ELSA. Beslöts att avbryta diskussionen och fortsätta efter 

mötet/alternativt boka ett eget diskussionsmöte. 

4 Information om samverkan med Byggföretagen 
Redovisades från arbetet med att få en gemensam agenda med Byggföretagen och även 

Maskinentreprenörerna, och planen om att få till ett möte med beslutande myndigheter under 

hösten med syfte att påverka myndigheterna att samordna sina kravställningar för digital redovisning 

i miljöarbetet. 

5 Fokusgrupper 

5.1 Rapportering från Fokusgrupp, Artiklar och affärsstruktur 
Syfte: Utveckla en affärsstruktur och artikellista som underlättar för köpare och leverantör att veta 

vad som ska levereras samt riktlinjer för dessa. Riktlinjerna ska stödja meddelandestandarden för att 

underlätta implementering och att partnerna har liknande affärsupplägg 

Status:  

• "100 listan" med dom vanligaste artiklarna som bygg- och anläggningsföretagen tagit fram är 

klara och planerar att publiceras inom kort. 

• Nästan klara med Affärsregler som ska publiceras på BEAst hemsida, bifogat dom som är 

godkända av fokusgruppen.  

• Tagit fram underlag för Anläggningsutskottet när det gäller affärsregel att separera material 

och tjänst. 
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• Kommer att planera för möte med SBMI, ME, Återvinningsindustrierna och Sveriges 

Åkeriföretag för samordning av artikelnummer. 

5.2 Rapportering från Fokusgrupp, vågsedel 
Syfte: Gruppen fokuserar på att hitta sätt ett sätt att skicka strukturerad vågsedelsinformation på ett 

enkelt sätt till de parter som behöver informationen t ex transportörer. 

Status:  

• Ett förslag till nytt XML och Json schema för vågsedel har tagits fram 

• QR kod har skapats utifrån exempel på Json schemat och det konstaterades vara för mycket 

information för praktisk tillämpning 

• Flera nya mindre versioner av Json schema och exempel har tagits fram och den version som 

slutligen fungerade innehåller minimalt med huvudinformation men tillräckligt med 

information för att kunna skapa rader för vägning 

• Den nya strukturen förutsätter att det redan finns en transportorder med kund, transportör 

och leverantör. Det är dock helt enligt den framtagna processen 

• Utveckling har påbörjats för att stödja pilotprojekt 

5.3 Rapportering från Fokusgrupp, spårbarhet 
Syfte:  

• En enhetlig process för massor där farligt avfall ingår och där man kan rapportera in både 

farligt avfall till Naturvårdsverket och miljöpåverkan till Trafikverket genom befintliga 

meddelanden 

• Miljöpåverkan från fordon där både förbrukning och bränsletyp är intressanta, samt  

mätmetoden. Här finns bra input från Trafikverkets projekt ELSA (Energiledningssystem för 

anläggningar) syftar till att få grepp om infrastrukturens energiomsättning och effektivisera 

de 

• Elektroniskt hantering av transportdokument i processen att hantera massor 

Status: 

Gruppen växer och tydligt att avgränsningar och indelning för gruppens arbete är viktiga för att nå 

resultat. Diskuteras i gruppen hur det ska hanteras.  

• Naturvårdsverket 

o Har flyttat fram startdatum för rapporteringskrav till 1 November 2020.  

o Nya miljöförordningen är på plats vilket förhoppningsvis kan ge slutgiltiga svar på hur 

rapporteringen skall gå till.  

o Har inte varit möjligt att ansluta till API för test då avtalsprocessen för detta inte varit 

klar. 

• Fortsatt arbete för att få till pilot för CO2 rapportering mot TrV ELSA. 

• Arbete med ny processbeskrivning för hantering av massor påbörjad. 

• Exempel på nya frågeställningar som diskuteras 

o Hantering av EPD koder i BEAst 

o Hantering av digital signatur i BEAst.  
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6 Beslut uppdelning av material och tjänst 
Beslut togs om att dela upp material och tjänst i standarden enligt förslag från fokusgrupp Artiklar 

och affärsstruktur. 

7 Standarden BEAst Supply NeC 
Inga ändringsförslag från utskottet.  

8 Övrigt och nästa möte 
a. Nästa möte: 2020-10-13 13:00-15:30 Skype 

Atle Andersen, Kubicom 


