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BEAst Årskonferens 2021 – Hållbarhet och digitalisering
26 oktober 09:30 - 12:00

―09:30 Inledning – Bettina Hammargren, VD Foria och vice ordförande BEAst styrelse inleder

―09:40 BEAst 4.0 – Varför, planen framåt, vad krävs. Rikard Larsson, VD BEAst beskriver varför en ny 
version av BEAst tas fram och 
kopplingen till hållbarhet 

―10:00 Trafikverket ELSA – Martin Strid, projektledare för Trafikverkets ELSA beskriver projektet och hur 
projektet använder BEAst för att inhämta miljödata

―10:20 Paus

―10:30 Miljödata NU! / Branschutmaning – Byggföretagens projekt Miljödata NU! presenteras

―10:40 Volvo lastvagnar effektiv utlastning – René Müller beskriver fördelarna med det digitala 
arbetssättet och kopplingen till BEAst.

―11:00 Paus

―11:10 QR kod vågkvitto – Fokusgruppen beskriver hur vågsedeln digitaliseras mha QR-kod

―11:25 SBUF – Anneli Kouthoofd beskriver SBUF:s verksamhet

―11:40 Frågestund

―11:55 Avslutning





FN:s Globala Mål



Politik
B I L E N ,  B R Ä N S L E T  O C H  B E T E E N D E T

• Klimatpolitiskt ramverk 2017 med klimatlag och klimatpolitiskt råd

• Klimatmål: netto noll utsläpp 2045 och 70 % lägre utsläpp för transporter 2030 jämfört med 

2010

• Förbud mot försäljning av bensin och diesel utreds

• Ny skatt för godstransporter på väg  utreds

• All lagstiftning ska anpassas till klimatpolitiska ramverket

• Klassificering av hållbara investeringar (EU:s taxonomi)

• Reduktionsplikt – inblandningen av fossilfria bränslen i bensin & diesel ska utökas successivt 

fram till 2030



Sund transportbransch
• Transportbranschen har en stor klimatpåverkan och är en viktig del i näringskedjan för ett hållbart 

samhälle

• Kundkraven  alltmer tydliga vid upphandlingar och ramavtal – ISO-certifieringar, hållbarhet mm

• Digital miljö- och transportdata bör vara en konkurrensfördel - komma ifrån ”lägsta pris” 

• Boverket ställer krav  på klimatdeklaration för bygglov 1/1 2022 – inkluderar transporter - Beast följesedel 

ett verktyg för digital uppföljning

• Digitalisering säkerställer spårbarhet ”ordning &reda” – bidrar till uppföljning och kontroll

• Skapa förutsättningar för optimering  och produktivitet  samt cirkulär hantering vid mass- och 

avfallshantering

• Dyra investeringar – gemensamma kundprojekt med längre avtalstider 



Fossilfri omställning

K L I M A T  &  M I L J Ö

Effektivisering Nya fordon Bränsle Efterfrågan
Ruttoptimering, 

samlastning, sparsam 
körning

Bättre miljöpåverkan,
bort från fossilt, mot 

emissionsfritt

Förnybart, bort 
från fossilt, investera i 

laddinfrastruktur

Samarbete med 
kund för ny teknik 
och lägre utsläpp
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BEAst 4.0 syfte och omfattning
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BEAst Verksamhetsidé – ta fram standarder som fungerar i verkligheten 

”Utveckla standarder för hållbart samhällsbyggande genom automatiserade 
processer i försörjningskedjan från projektering till förvaltning”



Standardisering förenklar

Med en standard kan parterna
arbeta i sitt eget system

Utan en standard krävs att parterna 
arbetar i flera olika system



• Stort fokus på hållbarhet - klimat och miljöfrågor

• Trafikverket, Boverket, Miljömålsrådet, Upphandlingsmyndigheten 
och Naturvårdsverket ställer ökade krav på uppföljning

• Trafikverkets Elsa börjar få luft under vingarna, kan bli en game 
changer för hela branschen

• Byggföretagens projekt Miljödata NU! Kan bidra till att öka 
användandet av BEAst följesedel för bygg

• Tydliga krav på Peppol från offentliga beställare

• Smart Built Environment/Vinnova verkar leda arbetet med 
branschens utveckling och lägger nu det stora pusslet

• GS1 driver frågor kring identifierare  t ex artikelnummer (GTIN) som 
BEAst stödjer och bevakar utvecklingen

• Byggföretagen, Åkeriföretagen, Installatörsföretagen och 
Återvinningsindustrierna

• BIM Alliance driver mängdavtagning från BIM modell som behövs för 
effektiv process

• SBUF stödjer branschutveckling med ökat fokus på miljö

• Datamallar är en tydlig lösningskompenent, ger bra struktur till 
egenskaper

Nuläge – Omvärldsanalys

BEAst

Smart Built 
Environment

GS1

Trafikverket

Boverket

BIM 
Alliance

Peppol



Börläge

1. BEAst är en självklar samarbetspartner för digital informationsöverföring i byggbranschen

2. BEAst standard väl etablerad i branschen

3. BEAst standard är enkel att implementera

4. BEAst standarder skapar förutsättningar för att ökar lönsamheten, kvaliteten och 
effektiviteten

5. BEAst standarder möjliggör spårbarhet genom standardprocesser

6. BEAst standarder möjliggör att miljödata fångas genom standardprocesser



3. Enkel att 
implementera

4. Skapar förutsättningar

1. Självklar 
samarbetspartner 

6. Miljödata fångas

Nuläge 2022 2023 2024 Långsiktigt mål

2. Väl etablerad 

5. Möjliggör spårbarhet

BEAst roadmap

Börläge

BEAst 4.0

BEAst 4.0

BEAst 4.0



Varför BEAst 4.0?
Medlemmarna vill underlätta den tekniska digitaliseringsresan för entreprenörerna och dess leverantörer genom att

• Ett gemensamt format att kommunicera på för bygg-, anläggning- och hyresprocesserna

• För systemleverantörer finns fördelen att färre standarder används samt att det är fler 
systemleverantörer som har stöd för Peppol vilket underlättar digitaliseringsresan

Förenklar

• Förbereder för förenklad internationell handel och samarbete

• BEAst och dess medlemmar kan fokusera mer på verksamhetsfrågor och mindre tekniken

Förbättrar

• Nyttja Peppol som kommunikationsmetod (anslut en gång, nå alla i Peppolnätverket)

• ISO-standard som grund

Förenar



Vad är BEAst 4.0?

‒ Baseras på Peppol i första hand och UBL ISO / IEC 19845: 2015 
när Peppol inte räcker för sektorns behov

‒ Dokumentationsarbetet pågår nu och de mest kritiska 
affärsdokumenten kommer vara klara senast Q1 2022

‒ BEAst tidigare versioner används i dagsläget i produktion

‒ Trafikverket har valt BEAst som sin metod för att inhämta 
miljöinformation (ELSA)

‒ Stödjer kommunikation av Data Template egenskaper

ISO / IEC 19845: 2015 
Universal Business Language

Peppol – Använder en 
delmängd av UBL, förenkling

BEAst 4.0 – Baseras på 
Peppol. Hämtar utökningar 

från UBL
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Peppol nämns allt oftare i digitaliseringssammanhang, vad är 
Peppol?

‒ Startades 2008 av EU kommisionen

‒ Ursprungligen en europisk standard med syfte att underlätta 
elektronisk kommunikation av affärsmeddelanden men har växt 
utanför EU

‒ Offentlig sektor ställer krav på Peppols faktura för fakturor som 
utfärdas till följd av offentliga upphandlingar som påbörjas efter 
den 1 april 2019

‒ Innehåller

‒ En meddelandestandard som är basera på en ISO-standard ISO/IEC 
19845:2015

‒ Ett kommunikationsnätverk som gör det möjligt att koppla upp sig 
en gång och nå alla i nätverket.

Utan Peppol som kommunikationsnätverk

Med Peppol som kommunikationsnätverk



BEAst 4.0 planen framåt

Etapp 1. Fokus för detta dokument

• BEAst inom PEPPOL SBUF projekt 13915

• Förstudie för att undersöka hinder och möjligheter

• Förankring med Virke i Norge som kör Supply Material i dagsläget

Etapp 2

• Omfattning: Utveckla exempelmeddelanden och dokumentation för BEAst 4.0 för utvalda meddelanden
(de som används mest)

• Kör igång piloter parallellt med utvecklingen av dokumentationen i respektive utskott

Etapp 3

• Utveckla exempelmeddelanden och dokumentation för BEAst 4.0 för resterande meddelanden i BEAst

• Kör igång piloter parallellt med utvecklingen av dokumentationen i respektive utskott

Beslut

Beslut

Förstudien, etapp 1 är avslutad. Etapp 2 pågår



BEAst 4.0 förenklar
Många transaktioner slås ihop för att underlätta för de som använder flera standarder

BEAst Supply Material Order v3.0.1
BEAst Supply NEC CallOffOrder v3.0.1
BEAst Supply Rental Order v1.0.0
BEAst Supply Material Selection Order v1.0.0
BEAst Supply Material OrderResponse v3.0.1
BEAst Supply NEC CallOffConfirmation v3.0.1
BEAst Supply Rental OrderResponse v1.0.0
BEAst Supply Material OrderChange v3.0.1
BEAst Supply Material DespatchAdvice v3.0.1
BEAst Supply Rental Despatch Advice v1.0.0
BEAst Supply NEC OrderReceipt v3.0.1
BEAst Invoice v3.0.1
BEAst Supply Rental Reconciliation Report v1.1.0
BEAst Supply RequestForQuote v1.3.0
BEAst Supply Quote v1.3.0
BEAst Supply DeliverySchedule v3.0.1
BEAst Supply Rental Delivery Schedule v1.0.0
BEAst Supply DeliveryScheduleResponse v3.0.1
BEAst Supply NEC OrderReceiptResponse v3.0.1
BEAst Supply Project List v2.0.0
BEAst Supply Rental Received Advice v1.0.0
BEAst Supply NEC StatusReport v3.0.0
BEAst Supply NEC WasteReport v2.0.1
BEAst Supply NeC Material Ticket v3.0.1
BEAst Supply Catalogue v1.0.0

Peppol BIS Ordering 3 (T01)
Advanced Order Change 3.0
Advanced Order Response 3.0
Peppol BIS Despatch Advice 3.1 (T16)
Peppol BIS Billing 3
P003 - Tender Submission (T004)
P003 - Tender Submission (T005)
UBL-Forecast-2.3
UBL-ApplicationResponse-2.3
Ev. UBL-BusinessCard-2.3
UBL-ReceiptAdvice-2.3
UBL-TransportationStatus-2.3
UBL-TransportServiceDescriptionRequest-2.3
UBL-WeightStatement-2.3
Peppol BIS Catalogue without response 3.1 (T19)

BEAst 3.1 BEAst 4.0



BEAst 4.0 Etapp 2 – Omfattning

Meddelande Kommentar Trolig 
förvaltings-typ

Order Peppol BIS Ordering 3 (T01)
Alt kommande EHF Advanced Ordering 3.0

1 eller 2

Ordersvar Peppol BIS Ordering 3 (T76)
Alt kommande EHF Advanced Ordering 3.0

1 eller 2

Orderändring Kommande BIS Motsvarande EHF Advanced Ordering 3.0 1 eller 2

Leveransavisering Peppol BIS Despatch Advice 3.1 (T16) Ingick inte i förstudie 1 eller 2

Faktura Peppol BIS Billing 3 1

Orderkvitto* Baserad på Peppol BIS Despatch Advice 3.1 (T16) 2

Vågsedel Baserad på UBL-WeightStatement-2.3 3

Avstämningsrapport Baserad på Peppol BIS Billing 3 2

Orderkvittosvar UBL-ApplicationResponse-2.3 / PEPPOL Message Level Response 1 eller 3

* OAGI workorder confirmation kan vi också hämta inspiration från 



Transaktionerna kommer att delas upp i tre olika lösningstyper beroende på 
verksamhetens behov jämfört med funktionalitet som finns i Peppol 
meddelandet

1. Peppol BIS

Handledning ink exempel

Peppols specifikation

UBL Schema

Valideringsregler

2. Peppol BIS med 
utökning

Handledning ink exempel

Peppol specifikation

BEAst specifikation utökning

UBL Schema

Valideringsregler

3. Egendefinierad BIS 
enligt Peppol:s 

principer

Handledning ink exempel

BEAst specifikation

UBL Schema*

Valideringsregler

BEAst ansvarar 
för förvaltning 
av artefakten

Peppol ansvarar 

för förvaltning av 

artefakten



Produktdatabas

Leverantör / Tillverkare

Följesedel 
(DesAdv)

Kalkylsystem Affärssystem

Logistiksystem

Artikel-
information

Order
Order-

bekräftelse

Affärssystem Affärssystem

Byggherre / Entreprenör

Gods-
mottagning

Faktura

Objekt
+

Position

GTIN
+

Antal

Hur bidrar BEAst 4.0 till bättre miljöuppföljning? 
I en ideal värld finns produktmiljöinformationen tidigt i processen, komplett och digitaliserad

Kravställda värden

Specifika värden

Generisk 
produktinformation

Bild: Christer Green

Data
Template 

egenskaper

2 Projektering 4 Produktion

3. Upphandling

A1 – A3 A4 A5

Leverans-
plan



Hur bidrar BEAst 4.0 till bättre miljöuppföljning?

‒ Konceptuellt upplägg där BEAst meddelandestruktur inkluderar redan använda format och 
lägga till de som saknas, samt kan enkelt uppdateras i en framtid vid behov baserat på nya 
branschöverenskommelser

”Olika datamallar”

BEAst 
Följesedel

Leverantör Köpare

Länk till 
EPD

data

ID
(GTIN, 

GMN)

Med mer…
Data 

Template

Referens

till EPD

Logistik-
information

Transport 
miljödata



Varför följesedel (Despatch Advice)?

‒ Boverket ställer krav på verifikat. Detta innebär att verifikaten behöver 
kunna skickas till beställaren. En faktura innehåller pris som man oftast 
inte vill skicka vidare till beställaren

‒ En följesedel kan innehålla spårbar transportmiljöinformation, även för 
anläggningsrelaterade material. Det är i princip omöjligt med en faktura

‒ Despatch Advice är ett transaktion som finns i de flesta affärssystem, dvs 
det är enklare att implementera än ett helt egenutvecklat

‒ Peppolfakturan används mycket i byggsektorn och samtliga kunder i 
offentlig sektor kravställer denna faktura. Den är dock svår att ändra så att 
miljöinformation kan skickas i denna transaktion då fakturan är reglerad 
med EU lagstiftning

‒ Kunder kommer att kravställa miljöinformation, för effektiv hantering 
används samma transaktion. Trafikverket pilottestar BEAst Orderkvitto 3* 
under hösten och de har även dialoger med SKR och Statens vegvesen
(Norge) som är intresserade av lösningen

* Som kommer ersättas med BEAst följesedel 4.0

Orderkvitto

Leverans-
avisering

Följesedel



Vad innebär förändringen? 
En gemensam standard med unika processer

Peppol

BEAst 4.0 (Peppol + Byggtillägg)

Anläggning

Anläggning

Bygg

Logistik

Hyra

Hyres

Kommunikation

Transaktioner

Process

Utskott



• Ny version behöver implementeras om man vill nyttja senaste funktionaliteten

• Det är inte tvingande att uppgradera utan kan ske när behov finns, t ex nya 
affärskrav

• Versionen omfattar flera delar som kan behöva förändras, i princip samma som 
vilket versionsbyte som helst

1. Nytt format generellt, dvs ny mappning behövs (IT förstår vad detta 
innebär)

2. Viss information som idag finns på radnivå flyttas till huvudnivå i den nya 
versionen. Det innebär att man kan behöva skicka fler transaktioner om den 
berörda datan förändras

3. Mer information kan skickas, miljödata såsom transportmiljöinformation 
och data template egenskaper kan skickas vilket innebär ofta ett större jobb 
än en mappning till nytt format

4. Käll- och mottagarsystem kan behöva förändras om man utökar 
informationen enligt punkt 3

Vad innebär förändringen? 
Ny version behöver implementeras



• Dokumentationen publiceras som en hemsida 
precis som Peppols dokumentation, dvs den 
blir klickbar och man kan också se hierarkier

• Dokumentationsverktyget hämtar Peppols 
standarddokumentation så all dokumentation 
finns på BEAst hemsida både standardfält och 
där BEAst har utökning/specialanvändning

• Peppols standarddokumentation märks med 
Peppol: innan texten

• BEAsts tillägg/förtydliganden märks med 
BEAst: innan texten

Framtida dokumentation 
baseras på Peppols verktyg
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Föredragning 2021-10-26
Trafikverkets projekt 
Energiledningssystem för anläggningar (ELSA)

Martin Strid,

Johan Andersson
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ELSA – energiledningssystem för anläggningar

Projektet Energiledningssystem för 

anläggningar (ELSA) syftar till att få 

grepp om infrastrukturens energi- och 

materialflöden och effektivisera dem. 

ELSA börjar med att öka tillförlitligheten 

i uppföljning och analyser av 

energiomsättning, utsläpp av 

klimatpåverkande gaser, hantering av 

schaktmassor samt inköpta produkters 

miljövarudeklarationer. 



30

Vilken miljödata vill vi fånga?

1. Drivmedelsförbrukning och typ av bränsle => energi, CO2

2. Redovisning och spårbarhet av hanterade schaktmassor

3. Miljövarudeklaration av sak- och bulkvaror, LCA- och EPD-data, CO2

4. Asfalt och beläggning

5. Elförbrukning

6. Tungmetaller

7. Kemikalier

TrV ELSABEAst 

följesedel
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ELSA – en trestegsraket

Samla in data

– vad är möjligt och 

önskvärt?

Ställ mätkrav

– bränslemätning i 

upphandling

Ställ sparkrav 

– utsläppsmängd 

mot nytta

pilotförsök med plogbilar 

2017, BEAst 2020 …

förfrågningsunderlag, 

entreprenadkontrakt,

insamling, analys och 

utveckling av ELSA
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Viktiga förutsättningar för att effektivt kommunicera miljödata

1. Enhetligt digitalt informationsutbyte 

2. Kravställan utifrån gemensamma standarder och mallar  

3. Specificerade krav för systemutveckling och arbetssätt

4. Enkelhet, mervärde och låga trösklar ekonomiskt 
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1: De stora flödena av data kräver enhetlig digital hantering
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Enhetliga mallar och ett 
gemensamt språk

Med en standard, (”gemensamt 
språk”) kan kund och leverantör
använda sitt eget system, oavsett 
kund eller leverantör

Olika kravställan och 
egna portaler

Utan en standard krävs att kund och 
leverantör måste arbeta pappersbaserat eller 
i flera olika kund- eller leverantörs-system,
med olika gränssnitt

2: Kravställan utifrån gemensamma standarder och mallar 

eller
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Systemleverantörer

Många led, beställare, entreprenörer, underentreprenörer, leverantörer och systemleverantörer => 
stor multiplikatoreffekt av olika krav på arbetssätt och rapportering 

D

E

C

UE och

leverantörer

B

A

3: Specificerade krav för systemutveckling och arbetssätt 

https://www.google.se/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.mynewsdesk.com%2Fse%2Fthomas-concrete-group%2Fimages%2Fny-logo-foer-thomas-betong-ab-sverige-405567&psig=AOvVaw2z-Irba6gV1zFvmLmr9BlS&ust=1600241516643000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCOjNrK7S6usCFQAAAAAdAAAAABAD


36

4: Enkelhet, mervärde och låga trösklar ekonomiskt 

Förändringsresan och mängden stora och små aktörer 

kräver att det görs stegvis och enkelt för användarna 



37

Från papperslapp till enhetlig digital informationsbärare

Enhetligt digitalt orderkvitto innehåller 

förutom miljödata också enhetlig data 

kring utfall för flera andra funktioner.

• Miljö: uppföljning, avvikelsehantering, 

rapportering, förbättringsarbete, osv

• Produktion: framdrift, logistik, inköp, 

uppföljning, förbättringsarbete, osv 

• Ekonomi: fakturaunderlag, granskning, 

kostnadsstyrning, prognos, uppföljning, 

avvikelsehantering, ÄTA, kalkyl, osv 
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Projektet ELSA samarbetar med projektet 
Byggbranschens elektroniska affärsstandard 
(beast.se), som tagit fram och utvecklar en norm 
för digitala meddelanden. Trafikverket är medlem 
sedan 2017.

Utnyttjandet av BEAst:s normer för till exempel 
orderkvitto medför inte bara möjlighet till 
större klarhet i miljöfrågor, utan även en betydligt 
smidigare och säkrare administrativ hantering av 
entreprenadprojekt. 
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Enhetlig digital följesedel kommuniceras mellan parterna  

Följesedel

Kommersiell data

Följesedel

Miljödata

Miljödata

Följesedel

Kommersiell data

BEAst

Miljödata

Leverantörs system:

Hogia, T5, Evry, 

Kubicom, Tracks flow, AX,

Sebadata, Flintab, Simma,…

Kundsystem:

PipeChain, Kubicom, 

Coordination, BM-System

Beställarsystem:

PipeChain, Kubicom, 

ELSA
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Några fördelar med det digitala arbetssättet

• Rapportering närmare realtid => Mindre 
eftersläpning

• Mindre tid för administration => Mer tid för 
produktion och problemlösning

• Data hämtas automatiskt => Drastiskt minskat antal 
fel i rapporter och i fakturor

• Slippa granska fakturor manuellt och t.ex. säkerställa 
att fakturerade priser stämmer överens med avtal 
=> Mer tid att t.ex. analysera upparbetade 
kostnader 

• => Möjligt att göra mer tillförlitliga prognoser. 

• Större möjlighet att följa upp och stämma av 
framdrift => Bättre framförhållning, tidiga 
indikationer på ev. avvikelser 
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ELSA, nuläge
(juni 2021)

Typ av data Projekt Entreprenör Systemstöd Underentreprenör UE systemstöd Verksamhets
område TrV

Drivmedels-
förbrukning

Baskontrakt väg
Västra Södertörn

Svevia B & M 
System

många 
(ca 20 st)

B & M System UH

Centralen, 
Västlänken
Korsvägen,
Västlänken

NCC

NCC

PipeChain

PipeChain

VSM

Blomqvist

Hogia

Kubicom

PR

PR

Lund-Arlöv 4-
spårig järnväg

NCC PipeChain MJ Ericson Kubicom IV

Schaktmassor Korsvägen NCC PipeChain Blomqvist Kubicom PR

Miljövaru-
deklaration =  EPD
(under planering)

Västlänken NCC PipeChain ? ? PR

Drivmedels-
förbrukning

Börjelslandet GRK Infra 
AB

Kubicom Kubicom IV
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Mätprecision?

I ELSA vill vi hålla reda på källan till uppgift om 

bränsleförbrukning, exempelvis:

• Schablonförbrukning per km,

• Schablonförbrukning per timme,

• Schablonförbrukning per utfört arbete,

• Kombinationer av ovanstående, 

• Förbrukning mellan två tankningstillfällen,

• Avläsning från fordonsdator (CANBUS), 

samt hur ofta den lästs av och 

enligt vilket (vems) räknesätt den fördelats.

Kvalitetsmärkning på bränsleuppgift 
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BEAst - TrV

Orderkvitto Huvud:

1. Orderkvittonummer (Underleverantörs nummer, T6338)

2. Dokumentdatum (T6325)

3. Versionsnummer (ny alt ändrad idag, T6390)

4. Referens till version (ny alt ändrad idag, T6391)

5. Orderdatum och tid (T3310)

6. Projektnummer (Entreprenörs projektnummer, T6004)

7. Leverantör (Underleverantörs org nummer, T0009, T6001)

Trafikverket Entreprenör Underleverantör

Orderkvitto Rad:

8. Radnummer (T0051)

9. Start- och sluttid (T6371, T6372)

10. Reg nummer fordon (T6001)

11. Artikel, mängd och enhet (T6226, T0172, T62317, T0070, 

12. Pris (T6325, T6025, T6706)                                        T6706)

13. Fritextkommentar (T6038)

14. Bränsle produktnamn gruppnivå (T0012)

15. Bränsle artikelbeskrivning (T6226)

16. Bränsle förbrukning (T6374)

17. Bränsle mätenhet (T6706)

18. Körsträcka (T6380)

19. Körtid (T6381)

20. Bränsle mätmetod (T6728) 

21. Bränsle beräkningsgrund – frekvens (T6729, T6730)

22. Bränsle vems beräkningsmetod (T6731)

23. Motortyp (T6379)

Orderkvitto Huvud:

1. Orderkvittonummer (Entreprenörs nummer, T6338)

2. Dokumentdatum (T6325)

3. Versionsnummer (ny alt ändrad idag, T6390)

4. Referens till version (ny alt ändrad idag, T6391)

5. Orderdatum och tid (T3310)

6. Projektnummer (Trafikverkets projektnummer, T6004)

7. Leverantör (Entreprenörs  org nummer, T6004)

Orderkvitto Rad:

8. Radnummer (T0051)

9. Start- och sluttid (T6371, T6372)

10. Reg nummer fordon (T6001)

14. Bränsle produktnamn gruppnivå (T0012)

15. Bränsle artikelbeskrivning (T6226)

16. Bränsle förbrukning (T6374)

17. Bränsle mätenhet (T6706)

18. Körsträcka (T6380)

19. Körtid (T6381)

20. Bränsle mätmetod (T6728) 

21. Bränsle beräkningsgrund – frekvens (T6729, T6730)

22. Bränsle vems beräkningsmetod (T6731)

23. Motortyp (T6379)

27. Andel förnybart bränsle (T6382)
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BEAst - TrV

Orderkvitto Huvud:

1. Orderkvittonummer (Underleverantörs nummer, T6338)

2. Dokumentdatum (T6325)

3. Versionsnummer (ny alt ändrad idag, T6390)

4. Referens till version (ny alt ändrad idag, T6391)

5. Orderdatum och tid (T3310)

6. Projektnummer (Entreprenörs projektnummer, T6004)

7. Leverantör (Underleverantörs org nummer, T0009, T6001)

Trafikverket Entreprenör Underleverantör

Orderkvitto Rad:

8.Radnummer (T0051)

9. Start- och sluttid (T6371, T6372)

10. Reg nummer fordon (T6100)

11. Artikel, mängd och enhet (T6226, T0172, T6317, T0070, 

T6706)

12. Artikel- eller avfallskod (Återvinningsindustriernas, ÅI) 

och enhet (T6226, T0172, T6317, T0070, T6706) 

13. Pris (T6235, T6025, T6706)

14. Fritexkommentar (T6038)

15. Ursprungsplats(er) (T????)

16. Lastningsplats (“ShipFromNeB:Address_NeB”)

17. Plats för avlämning (“ConsigneeNeB:AddressNeB”)

18. Mängd (antal och enhet, Ton) (T0070, T6706)

19. Referens till vågsedel (om sådan finns) (T6329 eller T6337)

Orderkvitto Huvud:

1.Orderkvittonummer (Entreprenörs nummer, T6338)

2. Dokumentdatum (T6325)

3. Versionsnummer (ny alt ändrad idag, T6390)

4. Referens till version (ny alt ändrad idag, T6391)

5. Orderdatum och tid (T3310)

6. Projektnummer (Trafikverkets projektnummer, T6004)

7. Leverantör (Entreprenörs org nummer, T6004)

Orderkvitto Rad:

8.Radnummer (T0051)

9. Start- och sluttid (T6371, T6372)

10. Reg nummer fordon

12. Artikel- eller avfallskod (Återvinningsindustriernas,

ÅI) och enhet (T6226, T0172, T6317, T0070, T6706) 

15. Ursprungsplats(er) (T????)

16. Lastningsplats (“ShipFromNeB:Address_NeB”)

17. Plats för avlämning (“ConsigneeNeB:AddressNeB”)

18. Mängd (antal och enhet, Ton) (T0070, T6706)

19. Referens till vågsedel (om sådan finns) (T6329 eller 

T6337)
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BEAst - TrV

Orderkvitto Huvud:

1.Orderkvittonummer (Underleverantörs nummer, T6338)

2.Dokumentdatum (T6325)

3.Versionsnummer (ny alt ändrad idag, T6390)

4.Referens till version (ny alt ändrad idag, T6391)

5.Orderdatum och tid (T3310)

6.Projektnummer (Entreprenörs projektnummer, T6004)

7.Leverantör (Underleverantörs org nummer, T0009, T6001)

Trafikverket Entreprenör Underleverantör

Orderkvitto Rad:

8.Radnummer (T0051)

9. Start och sluttid (T6371, T6372)

10. Artikel, mängd och enhet 

(T6226, T0172, T6317, T0070, T6706)

11. Pris (T6235, T6025, T6706)

12. Fritexkommentar (T6038)

13. GWP Value

14. GWP Scope

15. Antal

16. Enhet

17. EPD ID

18. GUID

19. URL

20. Registreringsdatum

21. Giltig till

Orderkvitto Huvud:

1. Orderkvittonummer (Entreprenörs nummer, T6338)

2. Dokumentdatum (T6325)

3. Versionsnummer (ny alt ändrad idag, T6390)

4. Referens till version (ny alt ändrad idag, T6391)

5. Orderdatum och tid (T3310)

6. Projektnummer (Trafikverkets projektnummer, T6004)

7. Leverantör (Entreprenörs org nummer, T6004)

Orderkvitto Rad:

8. Radnummer (T0051)

9. Start och sluttid (T6371, T6372)

10. Artikel, mängd och enhet (T6226, T0172, T6317, 

T0070, T6706)

13. GWP Value

14. GWP Scope

15. Antal

16. Enhet

17. EPD ID

18. GUID

19. URL

20. Registreringsdatum

21. Giltig till
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Projektdelar i ELSA

● Greppet om utsläppen – ELSA verksamhetsutvecklingsprojekt

Dataprogrammeringsarbete, systemutveckling

Rapporter från KTH 2014, WSP 2017 m.m.

● FOI-projekt ELSA – Greppet om utsläppen, Bygga-portföljen

År 2020-2024 med Svevia, NCC, Kubicom m.fl.,

Pilotförsök nr. 2, UH V. Södertörn, PR Västlänken, IV Börjelslandet

● FOI-projekt ELSA – Utrullning, Planera-portföljen ?

År 2021-2023 med Lindholmen-C.L.O.S.E.R., 

Living Lab nr. 22 i EU-projektet FEDeRATED ? (beslut denna månad)
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Vad kan Trafikverket 
påverka tillsammans 

med branschens 
aktörer

Vad är svårare för 
Trafikverket att 

påverka

Vad kan Trafikverket 
själva påverka

Gräva där vi står, samverka med dem som vill och 

dialog och presentation med ”gröna gruppen”
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Förändringen kräver information, kommunikation och samverkan 

Entreprenör och underentreprenör

Möjlighet att rapportera till beställare

enligt kravställt arbetssätt, format och 

innehåll

Trafikverket

Klimatmål =>stegvis kravställning på

enhetlig digital rapportering av 

miljödata

Samverkan och samordning 

avseende:

• enkel och effektiv utrullning

• prioriteringar

• stöd och utbildning

• erfarenhetsutbyte

• uppföljning och förbättringar

Samverkan 

och 

samordning 
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Länkar till filmer

Digitala följesedlar för schaktmassor (ELSA, 4 ½ minut): 

https://vimeo.com/526122416/46980ca198

”Bygglogistik, Miljödata & Sveriges miljömål” (seminarieserie, 2 delar):

https://closer.lindholmen.se/nyheter/trafikverket-har-natt-vags-ande-vad-galler-manuella-processer-rapportering-av-miljodata

https://closer.lindholmen.se/events/archive/2021

BEAst – det nya digitala arbetssättet (NCC, 5 ½ minut): 

https://ncc-internal.creo.se/i/m9aPyFeI2GpqdDEO2pAq_g

Logistikprojekt ger vinster (Peab, 5 ½ minut):

https://www.youtube.com/watch?v=MQYJILH-Wi8

https://vimeo.com/526122416/46980ca198
https://closer.lindholmen.se/nyheter/trafikverket-har-natt-vags-ande-vad-galler-manuella-processer-rapportering-av-miljodata
https://closer.lindholmen.se/events/archive/2021
https://ncc-internal.creo.se/i/m9aPyFeI2GpqdDEO2pAq_g
https://www.youtube.com/watch?v=MQYJILH-Wi8
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BEAst anläggningsutskott 2018-9-13:

”Stora beställare måste gå före!”

Tack



Paus  



Projektdirektiv

Miljödata NU - Förstudie



• Ökade krav på att följa upp och rapportera miljöpåverkan

• Huvuddelen av miljöinformationen måste hämtas från våra leverantörer

• Branschgemensamt digitalt arbetssätt för att efterfråga miljödata från leverantörer 

saknas idag, vilket leder till ohanterlig arbetsbelastning och att vi riskerar att driva 

kostnader

• Ett flertal lovvärda utvecklingsprojekt kring miljödatahantering pågår, men det är 

komplext och de flesta förväntas därför ge resultat på lite längre sikt

Bakgrund

Miljödata NU - Förstudie



1. Kravinventering av vilka krav som entreprenörernas intressenter ställer avseende miljö

2. Behovsbeskrivning över vilka data som behöver samlas in för att uppfylla identifierade krav och om 

möjligt vilken källan är för dessa data

3. Kort beskrivning av nuläge avseende tillgängliga standarder, format och verktyg för 

miljödatainsamling, som är tillämpbara i branschen

4. Inventering av andra pågående initiativ med anknytning till miljödata, med redovisning av vilka frågor 

som löses i vilka projekt och när lösningarna beräknas finnas tillgängliga

5. Börläge med identifiering av det datainnehåll och -format som generellt fungerar för leverantörer 

och entreprenörer för att skicka och ta emot miljödata samt ev utmaningar (i tidsperspektivet 1 år)

6. Ordlista med förklaring av standardiserade begrepp

7. Rekommendation om hur vi bör gå vidare i kravställning avseende datainnehåll och -format

Förväntat resultat / leveranser

Miljödata NU - Förstudie



v41v35 v39v37

▪ Kravinventering inkl
behovsbeskrivning

v38 v40v 36

Arbetssteg

Referensgruppsmöten

▪ Nulägesbeskrivning inkl
pågående initiativ

▪ Börläge med datainnehåll 
och format

▪ Rekommendation

Projektplan förstudie

56

v43 v45v42 v44

Arbetgruppen träffas veckovis



Styrgrupp

Arbetsgrupp 
miljö

Arbetsgrupp 
teknik

Referensgrupp

Projektledare

Organisation
‒ Styrgruppen består av

‒ Lars Redtzer Byggföretagen (ordförande)
‒ Ulf Larsson NCC
‒ Per Hedeborn Peab
‒ Jeanette Sveder Lundin Skanska
‒ Rikard Larsson BEAst (Projektledare)

‒ Arbetsgrupperna utarbetar förslag tillsammans med projektledaren 
som sedan redovisas till referensgruppen i workshops

‒ Referensgruppen ger feedback på framtagna förslag och 
förankrar dessa i dess organisationer



Referensgrupp och arbetsgrupper

Miljödata NU - Förstudie

‒Referensgrupp
‒ Lars Redtzer Byggföretagen
‒ Marianne Hedberg Byggföretagen
‒ Birgitta Govén Byggföretagen
‒ Martin Erlandsson IVL 
‒ Ulf Larsson NCC
‒ Ludvig Dahlqvist NCC
‒ Dahlgren Lena NCC
‒ Per Hedenborn Peab
‒ Elisabet Stadler Peab
‒ Sofia Nilsson Peab
‒ Britt Konnander Peab
‒ Jeanette Sveder Lundin Skanska
‒ Joakim Suhr Skanska
‒ Olof Hellborg Skanska
‒ Torbjörn Jansson Skanska
‒ Kristina Gabrielii Smart Built Environment
‒ Olle Samuelson Smart Built Environment

‒Arbetsgrupp miljö
‒ Marianne Hedberg Byggföretagen
‒ Ludvig Dahlqvist NCC
‒ Elisabet Stadler Peab
‒ Sofia Nilsson Peab
‒ Britt Konnander Peab
‒ Olof Hellborg Skanska

‒Arbetsgrupp teknik
‒ Patrik Eriksson Peab
‒ Mattias Lindström Peab
‒ Erik Ravinder Peab
‒ Britt Konnander Peab
‒ Dahlqvist Ludvig NCC
‒ Anders Håkansson NCC
‒ Jörgen Dahlberg NCC
‒ Ata Hariri Skanska
‒ Olof Hellborg Skanska
‒ Tomas Ackebjer Skanska
‒ Anton Vukoje Skanska
‒ Torbjörn Jansson Skanska



Miljödata NU - Förstudie

• Systematisk hantering av hållbarhetskrav genom hela byggprocessen

• Definierar kravstruktur och har utvecklat ett verktyg för att samla behov

• Data Templates – Proof of Concept

• Projektets syfte är att visa hur man kan nyttja datamallar för att tillgängliggöra standardiserad 
produktinformation i en digital värdekedja, från tillverkare till digital produktmodell.

• Projektet utvecklar även en generisk resurssammanställning för den tillsyn som krävs enligt Boverket. Arbetet 
samordnas med Trafikverket och Miljödata NU.

• BEAst 4.0 

• Projektet tar fram specifikationer för transaktioner baserat på Peppol och den ISO standard som Peppol har i 
grunden. Bidrar med bland annat kommunikationsmetod och struktur för digital följesedel

• Trafikverkets ELSA syftar till att få grepp om infrastrukturens energi- och materialflöden och 
effektivisera dem

• ELSA tänker sig använda BEAst digitala följesedlar för att fånga data kring, schaktmassor, 
drivmedelsförbrukning och typ av bränsle, miljövarudeklaration av sak- och bulkvaror, LCA- och EPD-data, 
CO2. Projektet kommer utöka omfattningen senare med fler kategorier av tjänster och mer data.

Koppling till andra projekt



Koncept för miljöuppföljning av ”as delivered”

BEAst 
Följesedel

Leverantör Köpare

Kem 
reg

Resurs-
hubben

Tillverkare

Artikel id, mängder,
transportmiljödata

Artikel id, 
materialmiljödata

Köparen kan kombinera 
ihop informationen för 
rapportering till kunder, 
myndigheter och andra 
intressenter

BEAst 
Katalog

Priser, Data 
Template 

egenskaper

M
a
s
te

rd
a
ta

T
ra

n
s
a
k
ti
o
n
s
-

d
a
ta

Innehållsdeklaration som 
kompletterar EPD

EPD

GS1

eBVD / 
iBVD

EPD
EPD

Köpare kan 
använda 

resurshubben 
för att hitta 

miljödata från 
flera källor

Id såsom GTIN 
underlättar 

identifikationen 
av artiklar

Finfo



Förenklad datamodell

Resurshubben

Följesedel

Köpare

Leverantör

Sändings-

nummer

Transport-

miljöinfo

Kvantitet

Artikel

DatasetID

EPD

DatasetID

Generisk 

Produkttyp

Material-

miljöinfo 

såsom 

GWP100 

osv

Boverket

Generisk 

produkttyp

Spill

Densitet

Referens till en del 

av en EPD



Miljödata NU - Förstudie

• Dialog med leverantörer

• Fastställa lösningsförslag

• Skapa rekommendation till vidare arbete

Nästa steg





EFFEKTIV UTLASTNING –

FÖRDELAR, DET DIGITALA 

ARBETSSÄTTET OCH 

KOPPLINGEN TILL BEAST



EFFEKTIV UTLASTNING –

FÖRDELAR, DET DIGITALA 

ARBETSSÄTTET OCH 

KOPPLINGEN TILL BEAST

René Müller

Volvo Lastvagnar

(rene.muller@volvo.com)



Effektiv Utlastning – vad är det?

Productivity & New Services, René Müller



•Effektiv Utlastning - en tjänst - INTE ett 

system.

•Enda krav – tillgängligt internet – mobiler / 

surfplattor / datorer.

•Oavsett varumärke – grävmaskiner och 

lastbärare.

•Med / utan vågsystem i grävmaskin.

•Tjänsten - när man behöver den.

2021-10-26

Productivity & New Services, René Müller
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Effektiv Utlastning – vad 
är det?



•Tjänsten är modulär och skalbar… 

kan användas på små och stora projekt.

2021-10-26

Productivity & New Services, René Müller
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Effektiv Utlastning – vad 
är det?



EFFEKTIV UTLASTNING – hur fungerar det?

Productivity & New Services, René Müller



2021-10-26

Productivity & New Services, René Müller

70

EFFEKTIV UTLASTNING – hur fungerar det?

Ankomst /Uppsamlingsplats TransportLastning

Manuell händelse

Lasta
Kalla fram 

lastbil

Automatisk händelse

Check-in

Lastbil på 

Site

Lastkvitto Ut-vägning

Lastning 

klart

Deponi / Lossning

Naturvårdsverket?

PipeChain?

(BEAst-portalen)?
Effektiv utlastning

34,5 

t

34,2 t



2021-10-26

Productivity & New Services, René Müller
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Under-entreprenören

(Ansvarig f transport av massor)

Digitalisering - Vem ser vad? Alla ser inte allt!

Beroende på GDPR och respekt för operationell personal

Myndigheter

(Vill ha en tunnel)

Huvudentreprenören

(Bygger tunnel)

Under-entreprenören

(Ansvarig för grävmaskiner)

Under-entreprenören (ex 6 företag)

(Transporterar massor)

Ser produktionsdata

Ser produktionsdata

Ser produktionsdata samt

grävmaskiner

Ser produktionsdata samt alla

lastbilar

Ser produktionsdata kopplat

till transportföretaget

Produktionsdata:

Transportreferens

Tidsstämpel

Material

Vikt

Lastruta

Fyllnadsgrad

Deponier

Produktionsmål



PLANERING, STYRNING OCH UPPFÖLJNING – REALTIDS DATA

2021-10-25

Productivity & New Concepts, René Müller
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EFFEKTIV UTLASTNING - Fördelar

Productivity & New Services, René Müller



Maximerad last → färre transporter:

• förbättrad produktivitet,

• lägre dieselförbrukning, 

• lägre bränslekostnader + lägre kostnad/transporterat ton,

• förbättrad trafiksituation (högre säkerhet i trafiken),

• mindre vägslitage,

• minskad miljöbelastning (mindre Co2 utsläpp), mindre (o)ljud.

2021-10-26

Productivity & New Services, René Müller
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Effektiv Utlastning - Fördelar



Ingen överlast:

• lägre driftskostnader (mindre slitage på lastbilen),

• inga böter (+ trygghet för förare).

Minskad admin pga papperslöst hanterande av information

• inga tappade lastkvitton,

• säkrare på byggarbetsplatsen (alla är i fordonen),

• produktionsdatan och produktionsprocessen är online – alla aktörer,

• informationstillgängligheten möjliggör snabba beslut.

2021-10-26

Productivity & New Services, René Müller
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Effektiv Utlastning - Fördelar



• Längd 1 800 m

• Bergtunnel 98 m

• Betong 350 000 m3

• Armering 45 000 ton

•Schakt 2 100 000 ton

2021-10-26

Productivity & New Services, René Müller
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Ett typiskt infrastrukturprojekt



2021-10-25

Productivity & New Concepts, René Müller
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Hur har det gått?

• 676 000 ton har lastats ut

• 23 000 genomförda transporter

• 96-100% fulla lass

• Ca 3000 färre transporter genom Göteborg

• 100% digitala lastkvitton, inkl rapportering 

tillTrafikverket

• Transparanta beslutsunderlag -

Huvudentreprenör,  Underentreprenör / 

grävande / transporterande aktörerer



2021-10-26

Productivity & New Services, René Müller
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Svenskt tal / engelsk text:

https://www.youtube.com/watch?v=g6AoQCaZ61Y

https://www.youtube.com/watch?v=CaoQ9x1M6ZE

https://www.youtube.com/watch?v=o0YuccQ4np4

2021-10-26

Productivity & New Services, René Müller
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Länk till filmen

https://www.youtube.com/watch?v=g6AoQCaZ61Y
https://www.youtube.com/watch?v=CaoQ9x1M6ZE
https://www.youtube.com/watch?v=o0YuccQ4np4




Paus  



Digitalisering av vågkvitton med QR-kod
Vi gör det enklare!



Bakgrund 

➔ Hantering och förflyttning av schaktmassor och byggavfall med olika föroreningsgrad 
står för den övervägande delen av avfall inom byggverksamhet och i samhället totalt.

➔ Kraven på redovisning ökar för att säkerställa rätt hantering, lossnings-ställe och 
möjlighet till återvinning för att minska användande och transport av jungfruliga 
material.

➔ Idag kravställs redovisning på olika sätt och hanteringen är därför i flera led och till 
stor del manuell.

➔ Dagens förutsättningar leder till stor administration, osäker datakvalitet, begränsa 
möjlighet till spårbarhet, återvinning etc.

➔ Verksamhetens omfattning och mängd av antal aktörer kräver enhetligt 
och automatiserat enkelt arbetssätt.



Hur arbetar man oftast idag? 

Kubicom

➔ Följesedel skickas som faktureringsunderlag efter utfört arbete innehållande:

● Vad som köpts
● Hur mycket
● Kostnad
● etc

➔ Excel och andra sammanställda underlag för rapportering av:

● CO2
● Schaktmassor 
● Byggavfall 
● etc

Mycket parallella, manuella och unika format och innehåll. 



Viktiga förutsättningar för att effektivt kommunicera miljödata. 

➔ Enhetligt digital informationsutbyte

➔ Kravställan utifrån gemensamma standarder och mallar

➔ Specificerade krav för systemutveckling och arbetssätt

➔ Enkelhet, mervärde och låga trösklar ekonomiskt



Miljödata

Vad vill vi skapa?  

Powered by Kubicom

TRANSPORTSEDEL

FÖLJESEDEL

Affärsdata

Följesedel

Affärsdata
Miljödata

Enhetlig digital följesedel som kommuniceras mellan parterna. 

Följesedel



Hur fångar vi datat?  I detta exempel, på allra enklaste sätt: Med en QR kod 

Data från vågsystem till lastbil 
via QRkod 



Fördelar. 

➔ Samma data tillgänglig för alla i hela kedjan genom gemensam digital 
databärare (följesedel/orderkvitto)

➔ Verkligt utfall för Produktion, Ekonomi och Miljö som med minimal 
handpåläggning kan kommuniceras i realtid med önskad detaljenivå.

➔ För att nämna några…...



Vi har kört flera piloter!. Används även i skarp drift.

Vi har jobbat:

➔ Öppet
➔ Tvärfunktionellt
➔ “Ideelt”

Tack till alla! 



Arbetet med nästa steg är igång!



SBUF:s verksamhet

uppdraget – ändamålet – verksamheten – företagen - resultaten



Svenska Byggbranschens utvecklingsfond, SBUF:s ändamål är 
att möjliggöra forskning och utveckling för att möta samhällets 
utmaningar och stärka branschens konkurrenskraft. 

SBUF är bygg- och installationsentreprenörernas fond,  finansierar utvecklings- och 
forskningsprojekt i byggbranschen. Vi finns för att skapa bättre förutsättningar för 
entreprenörer och installatörer att utnyttja forskning och driva utvecklingsarbete i 
och för en produktiv, digitaliserad, jämställd och hållbar samhällbyggnadssektor.



Ansökningarna och Skattkistan
• SBUF beviljar medel för forsknings- och utvecklingsprojekt samt 

för kunskapsinhämtning

• 2020 behandlades 160 ansökningar om bidrag för forskning och 
utveckling, varav 100 beviljades bidrag och 60 fick avslag.

• 20 projekt beviljades forskningsbidrag för 27 miljoner kronor

• 80 projekt beviljades utvecklingsbidrag för 35 miljoner kronor

• Cirka 65-70 miljoner kronor beviljas per år, motsvarar 170 
miljoner inklusive företagsinsatsen

• 400 pågående projekt 

https://www.sbuf.se/
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SBUF:s kriterier -projektinnehåll

• mervärde för kund (funktion, kvalitet, kostnader) i branschföretagens 
produkter och tjänster,

• bättre säkrare arbetsmiljö för branschföretagens anställda,

• effektivare byggprocess där branschföretagens kompetens kommer 
mer till sin rätt, digital transformation och nyttiggörande,

• långsiktigt hållbar tillväxt inom byggsektorn,

• gynnsammare förutsättningar för innovationer och teknikutveckling 

• välfungerande organisation, goda arbetsformer samt gott ledarskap i 
branschföretagen.



Branschnyttan viktigast för SBUF

• Branschnytta för alla, öppenhet, obyråkratisk och en 
hjälpsam organisation

• Oppfinnarjocke hit går man med idéer och för att få stöd
• Gränsen - utveckling och kommersialisering 
• SBUF stöttar utveckling/test/prototyp 
• Utskottens medlemmar har branschens bästa för ögonen, 

inte egna företagets



Kansli – Utskott – Styrelse - Kansli

SBUF:s 
styrelse

Forskning

Anläggning

Bygg

Installation

Anslutna medlemsföretag hos Byggföretagen och Installatörsföretagen kan söka bidrag
Vi tar också emot ansökningar från organisationerna Byggnads, Ledarna och Seko.

https://www.sverigesbyggindustrier.se/medlemmar
https://www.installatorsforetagen.se/hitta-installator/#/
https://www.byggnads.se/
https://byggcheferna.se/
https://www.seko.se/branscher/vag-och-ban/


Hur ansöker man om ett SBUF-projekt?
SBUF:s 
styrelse

Forskning

Anläggning

Bygg

Installation

Anslutna medlemsföretag hos Byggföretagen och Installatörsföretagen kan söka bidrag
Vi tar också emot ansökningar från organisationerna Byggnads, Ledarna och Seko.

https://www.sverigesbyggindustrier.se/medlemmar
https://www.installatorsforetagen.se/hitta-installator/#/
https://www.byggnads.se/
https://byggcheferna.se/
https://www.seko.se/branscher/vag-och-ban/




Bygg kompetens



Det vet vi om framtiden är att den beror på vad vi väljer att göra idag




