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1. Introduktion
1.1 Rättigheter
BEAst AB äger upphovsrätten till branschstandarden som beskrivs i detta dokument. För implementeringar
kan dokumentet fritt laddas ned från BEAst webbplats och användas. Anpassningar är tillåtna, förutsatt att
interoperabilitet säkerställs. Detta dokument får inte ändras, distribueras, säljas eller ompaketeras på
något sätt utan föregående samtycke från BEAst AB.

1.2 Ändringslogg
Ändringslogg för detta dokument.
Datum

Ändringsbeskrivning

2019-11-19

Version 1.0

Senaste version på meddelandet BEAst Eco är 1.0.0.

1.3 Bakgrund, inriktning och förvaltning
Standarden BEAst Eco är framtagen i ett SBUF-projekt av en arbetsgrupp inom BEAst med syfte att kunna
följa upp förbrukning och utsläpp i samband med byggtransporter.
Meddelandet kan användas både vid anläggning som en del av BEAst Supply NeC och vid byggverksamhet
som en del av BEAst Supply Material. Förvaltningen av standarden sker inom BEAst Anläggningsutskott.
Deltagande i utskottet är öppet för medlemmar i BEAst ideell förening.
Den senaste versionen av meddelandet hämtas på https://beast.se/standarder/generellameddelanden/beast-eco/.
För mer information, kontakta info@beast.se.

1.4 Målgrupp
Målgrupp för standarden BEAst Eco är bygg- och anläggningsentreprenörer, åkerier och leverantörer som
är inblandade i försörjningen till byggarbetsplatser.
Detta dokument vänder sig till personal som i detalj ska förstå möjligheterna med meddelandet och vad det
kan användas till samt teknisk personal som arbetar med utveckling, integration samt mappning av
meddelanden.

2. Information om meddelandet
Det finns ett antal grundläggande funktioner i meddelandet med tillhörande rekommendationer:
a. Meddelandet kan skickas i flera steg genom kedjan av aktörer som är inblandade i en leverans till
byggarbetsplatser där det tillförs mer uppgifter för varje steg. Ett exempel är att det initialt skickas
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b.
c.

d.
e.

f.
g.
h.

i.
j.

k.

från ett åkeri eller maskintjänstoperatör till ett byggföretag som uppdaterar informationen och
skickar det till en byggherre som får möjlighet att utvärdera miljöbelastningen för ett projekt.
Funktionen är att mottagaren ska få möjlighet att följa upp transporter och maskinarbeten vad
gäller förbrukning och utsläpp av klimatgaser samt typ av bränsle och motor.
Meddelandet kan skickas på två sätt:
 Genom att avsändaren endast rapporterar grunddata och mottagaren själv får beräkna
utsläpp.
 Genom att avsändaren också beräknar utsläppsvärden.
Meddelandet skickas enligt per transportuppdrag eller enligt överenskommen periodicitet, t.ex. per
vecka.
Samma uppgifter om förbrukning och utsläpp som finns i Eco-meddelandet finns också i
meddelandet Orderkvitto som är en del av BEAst Supply NeC. Orderkvittot väljs lämpligen då det
även ska rapporteras kommersiella uppgifter om ett uppdrag.
När en transportstatus uppdateras ska alltid versionsnummer anges (se mer nedan).
Meddelandet baseras på XML som format. Det bygger på termer och grupper av termer som också
finns i andra delar av BEAst Supply-standarden.
Övrig dokumentation till detta meddelande är (laddas ned från beast.se):
i.
”Affärsdokument Översikt” som är en enkel lista över innehållet, dvs vilka uppgifter som
kan skickas i meddelandet.
ii.
”Affärsdokument Specifikation” som även inkluderar uppgifter om fältlängd, datatyp,
taggnamn, kommentarer och förtydliganden, samt koder i förekommande fall.
iii.
”XML Schema” som är det tekniska regelverket för meddelandet som definierar formatet,
vilka uppgifter som måste inkluderas samt definition av datatyp och fältlängder. Det är
också en exekverbar fil som parterna kan använda operativt för att validera filer som
skickas och tas emot.
iv.
Exempelfil i XML-format som också kan användas för test.
v.
Change log som är en sammanfattning av ändringar från tidigare versioner av
meddelandet.
Meddelandets dokumentation i form av t.ex. affärsdokument finns även på engelska på
http://beast.se/en/standards/.
Meddelandet kan skickas med den tekniska lösning för överföring som parterna kommit överens
om, men rekommendationen från BEAst är att använda infrastrukturen PEPPOL för att garantera en
säker överföring som inkluderar viss validering. BEAst tillhandahåller en sådan accesspunkt, se
https://beast.se/tjanster/beast-peppol-tjanst/.
BEAst rekommenderar att alltid använda kuvert enligt SBDH. Se även 4.3.

3. Process
3.1 Verksamhetsfördelar
Exempel på fördelar med att använda meddelandet.
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Ger möjlighet att följa upp miljöbelastning av byggtransporter på ett standardiserat sätt som gör
att det kan användas av många i branschen.



Innebär att arbete med uppföljning kan ske mer maskinellt med begränsat manuellt arbete, vilket
gör det både säkrare och snabbare.



Vissa uppgifter, t.ex. motortyp, förbrukning och gångtid, kan läsas in maskinellt från det
standardiserade gränssnitt som finns för både lastbilar och anläggningsmaskiner.



Meddelandet tillåter flexibel rapportering enligt de former och tider som passar parterna.

3.2 Del av BEAst Supply-processen
Grunden för BEAst Supply-standarden är en processbeskrivning för att få till stånd ett samordnat arbetssätt
i branschen när man samverkar genom att använda system som kopplas samman i digitala flöden.
Processen är en övergripande beskrivning av arbetssättet som varje företag sedan tillämpar på bästa sätt.
Delprocessen Uppföljning finns på http://beast.guidecloud.se/diagram/140/ där det finns både beskrivning
och processchema.
För delprocessen Under transport finns denna beskrivning:
Byggherre
5b. Aggregera

6. Analys

Entreprenör
Ja

4. Komplettera

Åkeri

Förare
komplettera?

5a. Aggregera

Till kund?

Nej

Uppföljning
klart

Nej

Ja

2a. Förare
kompletterar

2b. System
kompletterar

3. Skicka
BEAst Eco

Maskin/fordon

• DP
Leverans
och
Fakturering

1. Överföra
data

Delprocess Uppföljning.
Sammanfattning av delprocessen:



Det startar med överföring av vissa grunddata från en maskin eller lastbil.
Förare kompletterar med uppgift om t.ex. typ av bränsle samt registrerar start och stopp för
uppdraget.
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Data kompletteras av ett åkeri eller annan leverantör med t.ex. uppdragets projektnummer.
Åkeri, eller annan leverantör, skapar BEAst Eco-meddelande på det sätt som kund önskar, t.ex. per
order, projekt eller tidsperiod.
Meddelandet skickas till en entreprenör.
Denne behåller det för eget bruk och/eller skickar det vidare till beställaren av uppdraget. Innan
det skickas kompletteras det vid behov med annat data. Ibland ska det aggregeras med uppföljning
som kommit från andra uppdrag för den aktuella tidsperioden eller byggarbetsplatsen innan det
skapas en rapport som skickas vidare.
Parterna överenskommer om endast grunddata skickas så att mottagare beräknar miljödata själv,
eller om det är något som leverantören, åkeriet eller entreprenören ska göra.
Hos uppdragsgivaren, byggherren, tas rapporter emot löpande och aggregeras enligt hur man vill ta
fram uppföljning. Det kan exempelvis ske per leverantör, projekt, vecka eller geografiskt område.
Helst bör ett miljökalkylsystem användas för att analysera och ta fram rapporter.

3.3 Verksamhetsregler
Dessa regler ska följas och är obligatoriska för att tillämpa meddelandet. Notera referens till aktuell XMLtagg inom parantes och termnummer (Txxxx).
a. Alla uppgifter som är märkta som obligatoriska, 1..1 eller 1..n, måste skickas. För de som är
frivilliga, t.ex. märkta med 0..1 eller 0..n, ska de finnas med om de rekommenderas under detta
avsnitt eller om parterna överenskommer om att skicka dem.
b. Ett Eco-meddelande har inte tvång på de inledande uppgifterna ”Dokumentidentitet (T6424)” och
”Dokumentdatum och tid (T6325)”, men rekommenderas.
c. Informationsgruppen Referens (ReferenceToDocument) är obligatorisk. Alla de referenser som kan
användas är frivilliga och vilken eller vilka som ska användas överenskoms mellan parterna för det
aktuella fallets behov.
d. Uppgift om Mottagare (Receiver) och Avsändare (Sender) är inte obligatoriska men
rekommenderas. Se mer om parter nedan under 4.3.
e. Vid identifiering av parter ska alltid minst en av termerna för GLN-nummer eller
Partneridentifikation (t.ex. organisations- eller kundnummer) användas. BEAst rekommenderar i
första hand GLN-nummer. För Mottagare innebär det T0008 och/eller T6001 och för Avsändare
T0009 och/eller T6001.
f. Det är obligatoriskt med rader i meddelandet (EcoLines). Det är ett sätt att dela upp
rapporteringen, t.ex. per fordon eller tidsperiod.
g. Informationsgruppen Drivmedel (Fuel) är obligatorisk. Den enda obligatoriska uppgiften är den om
typ av drivmedel, Produktgruppsnamn, (T0012). De övriga termerna är inte obligatoriska utan väljs
beroende på vad som är aktuellt, t.ex. om rapportering sker per körsträcka (T6380) eller körtid
(T6381). I gruppen ingår även termerna Drivmedelsförbrukning (T6374) och Enhetskod (T6706),
vilka i normalfallet ska användas.
h. Undergruppen Drivmedelsleverantörsgrupp (FuelSupplierNeC) är obligatorisk för att kunna
rapportera identitet på drivmedelsleverantören i form av organisationsnummer eller annat ID-
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i.

nummer (T6001) eller namn i klartext (T6247). Då olika leverantörers produkter har olika
egenskaper är detta viktigt för en korrekt beräkning av klimatgaser. Uppgift om respektive företags
egenskaper finns ibland inlagda i system hos parterna. Alternativt måste de läggas in manuellt eller
från en schablon vilket är mindre bra.
Informationsgruppen Uppföljning (Follow-up) är obligatorisk för att minimalt rapportera uppgift om
Motortyp (T6379) och om eventuellt Förnyelsebart bränsle (T6382). Avsändaren kan även skicka
rapport om utsläppsvärden om parterna överenskommit att det är avsändaren som ska stå
beräningen.

4. Meddelandets innehåll
4.1 Grunddata i meddelandet
Det som är särskilt viktiga uppgifter i meddelandet är:






Uppgift om körtid eller körsträcka.
Uppgift om typ av bränsle och drivmedelsleverantör.
Uppgift om motortyp.
Uppgift om utsläpp av klimatgaser.
Referenser till parterna, projekt, avrop, tidpunkt för genomfört uppdrag samt fordon.

4.2 Beskrivning av meddelandeinnehåll
Detta finns på https://beast.se/standarder/generella-meddelanden/beast-eco/. Under punkten
”Dokumentation affärstransaktioner” finns en enkel lista med ingående uppgifter som kan skickas i
meddelandet vilken kallas ”Affärsdokument Översikt” samt en detaljerad version som kallas
”Affärsdokument Specifikation”.

4.3 Exempel på delar av meddelandet
I detta avsnitt finns exempel på utformning av vissa vanliga informationsgrupper och element.
Header – Identitet och version
Varje BEAst Eco bör ha en unik identitet (T6424, en tidpunkt för när meddelandet skapades (T6325) och i de
fall det kan skickas om eller uppdateras även ett versionsnummer (T6390).
I exemplet nedan skickas Eco-meddelande med identitet 7172926 vid en viss tidpunkt och i en första
version.
<EcoHeader>
<DocumentIdentity>7172926</DocumentIdentity>
<DocumentDateTime>2019-11-04T00:00:00+02:00</DocumentDateTime>
<VersionNumber>1</VersionNumber>
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Header – Referenser
Gruppen med referenser innehåller följande referensuppgifter: Projektnummer (T6004), Avropsnummer
(T6335) och referens till avropsrad (T6336).
<ReferenceToDocument>
<ProjectNumber>6411-001</ProjectNumber>
<CallOffReference>457878</CallOffReference>
<CallOffLineReference>12</CallOffLineReference>
<ReferenceToDocument>

Header – Parter
Dessa parter kan identifieras i meddelandet.
Avsändare (Sender)
Mottagare (Receiver)

Som avsändare avses den part som definieras som juridisk säljare enligt
ett kommersiellt avtal.
Som mottagare avses den part som definieras som juridisk köpare enligt
ett kommersiellt avtal.

Avsändare och mottagare identifieras med GLN (T0008/T0009), annat identitetsnummer (T6001) och/eller
med uppgift om avdelning (T5002), om så är aktuellt.
Ett exempel där mottagaren, köparen, identifieras med GLN och aktuell avdelning samt avsändaren,
leverantören, med organisationsnummer och avdelning:
<Receiver>
<Buyer>7381030000028</Buyer>
<Department>Miljöavdelningen</Department>
</Receiver>
<Sender>
<PartyIdentifier>5577311881</PartyIdentifier>
<Department>Transportledning</Department>
</Sender>

Radnivå
I meddelandet går det att repetera rader utan begränsning för att dela in rapporten i olika delar (se ovan).
För varje rad finns det ett löpnummer, radnummer, (T0051). Det går också att ange identitet på det aktuella
fordonet. Exempel:
<LineNumber>1</LineNumber>
<VehicleIdentityNumber>XML123</VehicleIdentityNumber>

Rad – Datum och tid
I meddelandet finns två uppgifter om Datum och tid:
a. Datum och tid för lastning (T6371.) Detta ska tolkas som tidpunkt då mätningen enligt rapporten
startar.
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b. Datum och tid för lossning (T6372.) Detta ska tolkas som tidpunkt då mätningen enligt rapporten
avslutas.
Exempel med värden för de två datum och tid-uppgifterna.
a. Startvärde:
<LoadingDateAndTime>2019-11-04T11:13:00+02:00</LoadingDateAndTime>

b. Slutvärde:
<UnloadingDateAndTime>2019-11-04T11:52:00+02:00</UnloadingDateAndTime>

För att ange datum och tid i standarden finns denna rekommendation.
 Datum och tid anges i BEAst meddelanden enligt datatyp DateTime.
 Den tidszon som ska anges är avsändarens.
 Mellan datum och tid ska finnas ett T för att visa att här börjar tidsuppgiften.
Datum utan klockslag: 2019-10-01T00:00:00+02:00 (tidpunkten midnatt baserat på leverantörens
tidszon betyder endast dag)
För att ange datum med klockslag:
 Datum och tid vid sommartid när avsändaren har svensk tidszon: 2019-1001T12:30:00:00+02:00


Datum och tid vid vintertid när avsändaren har svensk tidszon: 2019-1001T12:30:00:00+01:00

Rad – Drivmedel
I gruppen finns underlag för beräkning av utsläpp. Om det använts mer än ett drivmedel under uppdraget
ska gruppen, inklusive dess två undergrupper, repeteras en gång per drivmedel.
Se förklaring efter varje element i exemplet.
<Fuel>
<ProductGroupName>Diesel</ProductGroupName>

Namnet i klartext på den typ av drivmedel, produktgrupp, som använts i uppdraget.
<SuppliersArticleNumber>10038-00</SuppliersArticleNumber>

Bättre än klartext är om drivmedlet identifieras med ett artikelnummer.
<ArticleNumberTypeCoded>08</ArticleNumberTypeCoded>

Kod för typ av artikelnummer. Koden ’08’ står för drivmedelskod.
<ArticleDescription>Forrest diesel mix</ArticleDescription>

Här anges artikelbenämningen i klartext på det drivmedel som använts i uppdraget.
<EnergyContent>32</EnergyContent>

Energiinnehåll i kwh för det drivmedel för det drivmedel som använts i uppdraget.
<ConversionFactor>27</ConversionFactor>

Emissionsfaktor CO2-ekvivalenter för det drivmedel som använts i uppdraget.
<FuelConsumption>15</FuelConsumption>

Uppgift om drivmedelsförbrukning i uppdraget.
<MeasureUnitNeBType>LTR</MeasureUnitNeBType>

Uppgift om enhetskod för förbrukningen, i det här fallet liter.
<DrivingDistance>86</DrivingDistance>

Uppgift om antalet kilometer i uppdraget.
<DrivingTime>7.3</DrivingTime>
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Uppgift om körtid i timmar i uppdraget.

Gruppen avslutas efter undergrupperna Drivmedelsleverantörsgrupp och Uppföljning.
Rad – Drivmedelsleverantörsgrupp
I informationsgruppen identifieras vilken leverantör det är av drivmedel för att på det sättet för underlag
för beräkning av utsläpp. Gruppen är frivillig men viktig eftersom olika drivmedelsleverantörer har olika
egenskaper i sina produkter. I exemplet identifieras företaget med både organisationsnummer och namn i
klartext.
<FuelSupplierNeC>
<PartyIdentifier>6641241881</PartyIdentifier>
<FuelSupplier>Drivmedelsbolaget AB</FuelSupplier>
</FuelSupplierNeC>

Rad – Uppföljningsgrupp
I informationsgruppen som är obligatorisk och den upprepas en gång per typ av drivmedel som använts
under uppdraget. Utsläpp av dessa fyra klimatgaser redovisas:





Total mängd Koldioxidekvivalenter (T6376) utifrån ett livscykelperspektiv, WTW (Well-To-Wheel).
Det redovisas i kilogram.
Kväveoxid (T6377) som redovisas i kilogram.
Partikelmateria (T6278) som redovisas i gram.
Kolväte (T6379) som redovisas i kilogram.

Där finns också den viktiga uppgiften om vilken typ av motor (T6379) som fordonet har. För lastbilar är det
bästa värdet för närvarande ”Euro 6”, medan det för maskiner är ”EU-steg 4”.
Den sista uppgiften i gruppen är om det drivmedel (T6382) som använts var förnyelsebart eller inte, vilket
uppges i procent. I exemplet redovisas utsläpp av de fyra klimatgaserna samt att uppdraget utförts med en
lastbil vars motor var klassad i Euro 6 och att den körts med ett drivmedel som hade en inblandning av 5%
förnyelsebart bränsle.
<Follow-up>
<CarbonDioxide>2.8</CarbonDioxide>
<NitrogenOxide>6</NitrogenOxide>
<ParticulateMatter>0.07</ParticulateMatter>
<HydroCarbon>0.6</HydroCarbon>
<EngineType>Euro 6</EngineType>
<RenewableFuel>5.00</RenewableFuel>
</Follow-up>

Om det helt förnyelsebart drivmedel använts anges det med 100 (procent) och om det då inte sker något
utsläpp av klimatgaser så ska de raderna inte skickas. Eftersom motortyp endast avser miljöklassning av
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dieselmotorer blir det som i exemplet nedan endast uppgiften om andel förnyelsebart drivmedel som
skickas.
<Follow-up>
<RenewableFuel>100.00</RenewableFuel>
</Follow-up>

Kuvertering och kommunikation av meddelanden
BEAst generella rekommendation är att meddelanden ska kuverteras med den standard som kallas SBDH.
BEAst Tekniska utskott har tagit fram en anvisning för hur detta ska ske, se
http://beast.se/standarder/rekommendationer/.
För kommunikation av meddelanden rekommenderar BEAst att den internationella infrastrukturen PEPPOL
används. BEAst tillhandahåller byggbranschen en accesspunkt till PEPPOL, se
http://beast.se/tjanster/beast-peppol-tjanst/. Det finns även andra aktörer som erbjuder denna typ av
tjänst på marknaden. Alla företag som är manuellt anslutna till BEAst Portal kan nås via PEPPOL.

5. Referenser
Detta meddelanden finns att ladda ned på https://beast.se/standarder/generella-meddelanden/beast-eco/
där det också finns annan kompletterande information.

6. Typfall
Dessa typfall finns som XML-filer för att underlätta vid implementering, se separata xml-filer per testfall.

6.1 Typfall 1 – Komplett meddelande
Ett BEAst Eco-meddelande med alla element inkluderade, alltså inget typfall utan ett ”bruttomeddelande”.

6.2 Typfall 2 – Endast förbrukningsdata
I det här exemplet skickas ej uppgifter om utsläpp i gruppen Uppföljning (Follow-up) utan det får
mottagaren själv räkna fram baserat på övriga uppgifter i meddelandet.

6.3 Typfall 3 – Mer än ett drivmedel
Den som utfört uppdraget har använt mer än ett drivmedel under genomförandet av uppdraget och
gruppen Drivmedel, med undergrupper, förekommer därför en gång per drivmedel. I Typfallet är den en
blandning av diesel och el via direkthybrid och uppgifterna om dessa kommer på var sin rad i meddelandet.
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