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Anteckningar BEAst Logistikutskott 
Mötesdatum: 2020-12-08 Plats: Teams. 

Deltagare: Representanter från Lindab, JM, Svenskt trä, Byggbeslag, NCC, Skanska, PEAB, Pipechain, 

DB Schenker, Linköpings Universitet, Jeldwen, Elitfönster 

1 Förslag till agenda och presentation av deltagare 
a. Förslag till agenda godkändes 

b. Presentation av deltagare 

2 Aktuellt från BEAst 
Återges ej, se presentation. 

Kommentarer från presentationen. 

3 PEPPOL förstudie Fokusgrupp 
Rikard föredrog kort information om PEPPOL. Består av meddelandestandard (som BEAst) och 

kommunikationsmetod. Syftet med projektet är att undersöka om BEAst kan använda PEPPOL som 

bas för sin meddelandestandard. 

 

Christer Green, Anders Berg, Robin Persson anmälde sig för att ingå i en utökad grupp när 

arbetsgruppen vill diskutera med utskottet. 

4 Samverkan med Miljömålsrådet 
Rikard redogjorde för planerna kring samverkan med miljömålsrådet.  

Följande anmälde sig som representanter i referensgrupp, Dag Jarlson anmäler Lindab,  

Christer Green och Rikard Larsson tar en kontakt med Robert af Wetterstedt för att se om vi kan 

samverka. 

5 Supply Material, ny version 
Ny version skickas ut till hela logistikutskottet som för granskning innan julledigheterna.  

Ny version godkänns på nästa utskottsmöte. 

6 Supply Material, förslag till ny förvaltningsprocess 
Logistikutskottet antog förslaget till ny förvaltningsprocess.  
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7 Presentation av EPD information 
Återges inte. Presentationen skickas i kallelsen till nästa utskott.  

EPD informationen beslutas på nästa utskottsmöte. Christer Green och Rikard Larsson tar kontakt 

med Martin Erlandsson för att stämma av förslaget. 

8 Övrigt och nästa möte 
a. Övrigt 

• Fråga kring vad som hände med BIM projektet tillsammans med BIM Alliance? 

• Dag informerade att han har kontakt med Microsoft, de har förnärvarande inget 

verksamhetsområde som har Construction som fokus men de har förstått att det är 

ett framtida område att utveckla. 

b. Nytt möte 2021-01-26 13:00-15:00 

• Christer Green beskriver projektet Cederhusen 

• Beslut ny version Supply Material 

• Beslut EPD Information i katalogmeddelandet 

c. Övriga tider under året 

• 2021-05-18 13:00-15:00 

• 2021-09-21 13:00-15:00 

• 2021-12-07 13:00-15:00 

 

Dag Jarlsson & Rikard Larsson 


