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Anteckningar BEAst Anläggningsutskott
Mötesdatum: 2019-02-26 som webbmöte.
Deltagare: Representanter från Sveriges Åkeriföretag, Tyringe, Peab, Skanska, Hogia, Haninge åkeri,
Trafikverket, NCC, Foria, GDL, Bellmans 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.
Nytt utskott Bygghandlingar har startat nyligen med standarderna BEAst Granskning,
BEAst Document, BEAst Namnruta som arbetsområde.
ii.
Nytt utskott Hyresutskottet har nyligen startat med standarden BEAst Supply Rental
som arbetsområde. Se beast.se/arbetsutskott.
iii.
Process för att ta fram avtal baserat på de nya meddelandena Offertförfrågan och
Offert är klart. Se https://beast.se/standarder/generella-meddelanden/offert/.
Inkluderar guide för implementering. Ska kunna användas även för anläggning.
iv.
Inom kort kommer nytt meddelande Katalog som ska kunna användas generellt,
även för anläggning.
b. PF avslutar sitt uppdrag för BEAst vid årsskiftet och en ny vd ska rekryteras. Se annons längst
ned i dokumentet.

2. Artikelregister
a. Artikelregistret från Sveriges Åkeriföretag (SÅ) för användning till BEAst Supply NeC kommer
den 1/3 i en ny omarbetad version. Antalet artiklar och intervaller har minskats och
tillsammans med förtydliganden är det meningen att det ska blir betydligt enklare att
använda. Det blir ett nytt avsnitt för vinterunderhåll.
b. Branschorganisationen Återvinningsindustrierna (ÅI) publicerar parallellt ett register för sitt
område.
c. Diskuterades artikelregister i läsbart format (xml), vilket eventuellt dock blir ett senare steg.

3. Erfarenhetsutbyte och planer
a. Diskussion bland deltagarna om status för erfarenhet av införande och användning av BEAst
Supply NeC-standarden. Sammantaget gavs en bild av att den totala användningen är fortsatt
begränsad, men att det startar många nya projekt och att allt fler företag skaffar stöd för
NeC-standarden även om det efterlystes att ett par av branschens största aktörer ännu
saknar stöd. Även stödet i system på marknaden ökar även om en hel del återstår.
Uppfattningen var att det är en positiv trend och att nyttan är tydlig för både entreprenörer
och leverantörer.
b. Trafikverket planerar som en fortsättning av ELSA-projektet att starta pilotprojekt under
2019 med ny teknisk lösning för att bl.a. ta emot BEAst-meddelanden, t.ex. orderkvitto, och
önskar veta vilka entreprenörer som är intresserade av att delta i piloter och i vilken
utsträckning man kan delta. Besked skickas snarast till Martin Strid.
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4. Spridning och ökad användning
a. Mötet var överens om att det behövs arbete med information och stöd för att sprida
användningen effektivt. Delvis föreslås det koncentreras till ett särskilt projekt, se punkten 8.
b. Guidelines för implementering med typfall finns framtaget för de första meddelandena
(Offert, materialorder och tillvalsorder). Under året kommer det även på NeC-området.

5. Standarden BEAst Supply NeC
a. Punkten hanns inte med utan förslagen till ändring av standarden skjuts till nästa möte:
a. Tillbehör till en huvudartikel i avrop.
b. Hantering av littera och konto.
c. Bättre stöd för betongleveranser i vågsedeln.
b. Som tidigare meddelats har NeC-meddelandena uppgraderats till ver 3.0.1. Skillnaden är
endast vissa mindre felrättningar i den tekniska xml-delen. Vilka framgår av change log som
är publicerat på sidan om NeC-standarden.

6. Hantering av massor och avfall
a. Diskuterades processen och meddelandet för hantering av massor och avfall. Båda finns att
ladda på https://beast.se/standarder/nordic-e-construction-nec/nec-version-3-0/byggavfalloch-massor/.
b. Diskuterades hur detta ska hanteras i projektet Västlänken. Eftersom ingen representant
därifrån deltog på mötet fick Peter Svensson i uppdrag att sammankalla till ett möte med
Trafikverket för att t.ex. diskutera hur det kan säkras att maskinförare inte får mer
administrativt arbete.

7. BEAst Portal
Punkten hanns inte med.

8. Diskussion om nytt projekt
Diskuterades ett särskilt projekt för att stötta och påskynda implementeringen av BEAst Supply NeC.
Överenskoms att sammankalla till en workshop för att diskutera fram innehåll, mål mm. För
finansiering kommer ansökan att ställas till SBUF och NCC tog på sig att agera värd. Se separat
kallelse till workshop den 14 maj.

9. Övrigt
a. BEAst Årskonferens den 7 maj. Inbjudan skickas ut inom kort
b. Nästa möte i Anläggningsutskottet sker i form av en workshop den 15 maj i Sthlm. Peter S
ordnar lokal (plats meddelas separat).

Peter Fredholm

Bilaga - Annons rekrytering av ny vd för BEAst:
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BEAst nuvarande vd Peter Fredholm slutar sitt uppdrag vid kommande årsskifte och BEAst söker
därför en ersättare.
Personen som söks ska ha en stark drivkraft, förståelse för vd-roll, styrelsearbete och
företagsekonomi samt förmåga att leda arbetsgrupper och genomföra aktiviteter inom information
och marknadsföring. De kunskaper och erfarenheter som förväntas är från standardisering,
integration, XML och bygglogistik. Engelska ska behärskas flytande i både tal och skrift.
Vd-rollen är halvtid och i form av konsultuppdrag. Till det kan komma tillägg i utvecklingsprojekt.
Intresserade hör av sig till Ulf Larsson, ordförande i BEAst, på ulf@ncc.se, eller till Peter Fredholm på
peter@beast.se. Ansökningar tas emot löpande men skall vara insända senast den 31 mars till
info@beast.se.

