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Dagens agenda och föregående mötes protokoll
Mötet godkände förslaget till agenda. Protokollet från mötet 2017-11-15 godkändes.

Uppföljning punkter från tidigare möten
Punkten av tomma taggar har inte redovisats, JAJ tar kontakt med Beijer för att se status ang.
implementeringsprojektet och deras reflektioner på tomma taggar, inga andra utestående punkter
från tidigare möten.

Nya projekt
Granskningsprojektet
Med syfte att ta fram gemensamma riktlinjer för granskning, märkning och godkännande av
handlingar i projekten, så att handlingar för anbudsförfrågan m.m. ser ut på samma sätt.
Status projektet är godkänt av SBUF kommitté och väntar på beslut från SBUF styrelse.
Deltagare i projektet är NCC, Skanska, JM, PEAB, Veidekke samt Trafikverket och Riksbyggen.
Kommunikation med kundportaler/dokumentplattformar
Med syfte att få till riktlinjer för att hanteringen av filer blir standardiserat genom olika portaler och
plattformar. Samma deltagare som i granskningsprojektet.

Pågående projekt
BEAst Eco:
Peter rapporterade om de framsteg man gjort i projektet och vad projektet syftade till. Redogjorde
också för hur de stora beställarna av anläggningsprojekt kräver att få in förbruknings och
utsläppsdata för att de skall kunna redovisa projektets hela miljöpåverkan.

BEAst portal
Portalen hanterar idag fakturor i stor omfattning. En implementering av logistikdelarna har startat
den senaste veckan och tester pågår. Svevia kommer att vara första kund på denna del i portalen.

Instruktion och arbetsbeskrivning
Kort diskussion om nuvarande dokument. Beslöts att ha några fler fasta punkter på TU agendan samt
att JAJ tar fram ett underlag för vidare diskussioner om verksamheten i TU.

Omvärldsbevakning
JAJ tog upp behovet att veta vad som händer med andra typer av meddelanden och vilka andra
projekt som angränsar till BEAst som branschen arbetar med. JAJ berättade om Smart Built
Environment och dess olika delar. Fokuserade på Standardisering och Livscykelperspektiv. Avrundade

Bygg- och Fastighetssektorns Elektroniska Affärsstandard
med att påpeka behovet av att kunna föra information från handels och logistikmeddelandena vidare
in i BIM modellen.

Konferens
Den 24/4 håller BEAst den årliga konferensen som avslutas med årsmötet. Separat kallelse skickas ut
i dagarna.

Övriga frågor
Inga övriga frågor fanns.

Nästa möte
Nästa TU-möte hålls 8 maj 2017, kl 13. Separat kallelse skickas.
Jan-Anders Jönsson, BEAst

