
BEAst Årskonferens 2022 
26 oktober 09:00 - 12:00

‒ 09:00 Inledning Charlotte Sperling från Saint Gobain inleder

‒ 09:10 Om Peppol från DIGG Martin Forsberg från DIGG beskriver varför Peppol har skapats och nyttorna med standarden

‒ 09:30 BEAst Supply 4.0 – Rikard Larsson, BEAst beskriver varför, vad krävs och planen framåt. 

‒ 09:50 Peppol – Kom igång Hans Berg, Tickstar beskriver hur man kommer man igång med Peppol

‒ 10:00 Paus 

‒ 10:10 Trace 4 value Bernt Olausson, Svensk Trä berättar om kopplingen till BEAst Supply 4.0

‒ 10:30 Miljödata NU! Anders Ejlertsson, IVL berättar vad projektet syftar till och status

‒ 10:50 Projekt Norra Djurgårdsstaden Henrik Mossberg, Hogia beskriver leverantörernas erfarenheter kring BEAst.

‒ 11:05 Paus

‒ 11:15 BEAst modelleringsteknik Linnéa Lepistö, Peab beskriver syftet med projektet och fördelar för byggherrar och 
entreprenörer att använda BEAst anvisningar för modelleringsteknik i tidiga skeden

‒ 11:30 BEAst Helplansritning 1:50 – vad vi ska uppnå Ulf Larsson från NCC beskriver ett nytt projekt inom 
projekteringsutskottet

‒ 11:35 BEAst Effektivare granskning 3.0 Ulf Larsson från NCC beskriver vilka förbättringar som är inarbetade i den nya 
versionen

‒ 11:40 Frågestund

‒ 11:55 Avslutning



Peppol

Martin Forsberg, DIGG/SFTI Tekniska kansli





Standarder för 
elektronisk faktura, 
order, katalog m.m.

Nätverk som kopplar 
samman köpare och 

säljare

Internationell 
förvaltnings-

organisation som drivs 
av medlemmar



Som Swish – för e-fakturor och e-handel

• Leverantören behöver bara känna 
till köparens Peppol-ID

• Inga krångliga tekniska parametrar 
och standarder

• Inget behov av att meddela sin 
operatör vid nya anslutningar





Peppol-ID - den elektroniska ”mottagningsadressen”
- Organisationsnummer eller GLN

Peppol-ID Mottagare: 0007:5512345672
Peppol-ID Avsändare: 0007:2020332423 0007 : 5512345678

NumretTypen
Svenskt orgnr



Inget onödigt teknikprat

• Ett e-fakturaformat som stöds av 
alla (Peppol BIS Billing 3 – den 
europeiska standarden)

• Leverantören kan vara helt trygg i 
att den kan nå alla kunder som är 
anslutna till Peppol på ett sätt



Leverantör A
Fakturerings-

system

Leverantör B

Leverantör C

KundE-fakturalösning

Exempel på hur leverantörer kan ansluta 
sig till Peppol

Operatör 

Faktureringssystem

E-fakturatjänst/
portal
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Vad gör Peppol 
speciellt?
• Internationellt branschöverskridande nätverk

• Utvecklades utifrån flera länders erfarenheter av hur dyrt och 
krångligt det ofta blir när man inför e-faktura/e-handel

• Accesspunktsoperatörernas spelregler är fastlagda genom avtal

• Endast certifierade Accesspunktsoperatörer får erbjuda 
anslutning

• Accesspunktsoperatörer konkurrerar på lika villkor

- Det finns idag över 300 certifierade operatörer

• Det är enkelt att byta Accesspunktsoperatör

- Meddelanden adresseras automatiskt till mottagarens 
Accesspunkt



Säkert och 
ändamålsenligt
• Accesspunktsoperatören agerar alltid på köparens eller säljarens 

uppdrag

• Accesspunktsoperatören har krav på sig att verifiera att anslutna 
köpare/säljare är legitima (genom att de har en rutin för 
kundkännedom)

• Peppol har möjlighet att utesluta Accesspunktsoperatörer som 
agerar på felaktigt sätt

• Alla försändelser skickas krypterat och elektroniskt signerat

• Varje mottaget meddelande loggas med tidpunkt (oavvisligt 
genom signatur)

• Otvetydigt vilket format som tagits emot



Peppol Directory – sök mottagare

Många smarta tjänster

Över 500.000 mottagare

Visar Peppol-ID och vilka format
Som mottagare kan ta emot

https://directory.peppol.eu

https://directory.peppol.eu/


SFTI Peppol Lookup

Många smarta tjänster

Sök upp till 100 mottagare åt 
gången

Visar om de finns i Peppol och 
vilka format

https://sfti.validex.net

https://sfti.validex.net/


Tack!
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Rikard Larsson, Byggbranschens Elektroniska Affärsstandard

BEAst Supply – En standard för 
digital motorväg för byggbranschen



Vad är BEAst, Byggbranschens Elektroniska Affärsstandard?

‒ Ideell förening som tar fram gemensamma standarder och arbetssätt för digital 
kommunikation i samarbete med nordiska och internationella organisationer

‒ Framförallt fokuseras arbetet på processerna för upphandling, inköp, logistik och fakturering

‒ BEAst är inte en produkt eller programvara. Det är överenskomna, branschdrivna 
informationsstandarder som gör information maskinläsbar så den kan förmedlas mer effektivt

‒ Informationsstandarden och dess processbeskrivningar är fritt tillgängligt att ladda ner från 
BEAst hemsida beast.se

‒ Medlemsbasen består av arkitekter, byggherrar, entreprenörer, leverantörer, transportörer, 
tekniska konsulter och systemleverantörer

https://beast.se/


20

Verksamhetsidé för BEAst – ta fram standarder och underlätta implementering 
som fungerar i verkligheten

”Utveckla standarder för automatiserade processer i försörjningskedjan från 
projektering till förvaltning, som stöd för ett hållbart samhällsbyggande ”

Med en standard kan parterna
arbeta i sitt eget system

Utan en standard krävs att parterna 
arbetar i flera olika system



Nuläge – Omvärldsanalys
‒ Stort fokus på hållbarhet - klimat och miljöfrågor

‒ Trafikverkets Elsa börjar få luft under vingarna, kan bli en game changer
för anläggningsbranschen

‒ 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 (GTIN) vilket kommer underlätta 
spårbarhet

‒ Trafikverket, Boverket, Miljömålsrådet, Upphandlingsmyndigheten och 
Naturvårdsverket ställer ökade krav på uppföljning dock inte samordnade

‒ Byggföretagen, Åkeriföretagen, Installatörsföretagen och 
Återvinningsindustrierna

‒ IVL – Svenska Miljöinstitutet

‒ DIGG – Myndigheten för digital förvaltning

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

‒ SBUF stödjer branschutveckling med ökat fokus på miljö

‒ Datamallar som tydlig lösningskomponent

‒ Synka mera / Byggherrarna

‒ byggstand.no

BEAst

Smart Built 
Environment

GS1

Boverket

Trafikverket

Byggföretagen

BIM 
Alliance

Peppol

IVL



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 2023 2024 2025 Långsiktigt mål

2. Väl etablerad 

5. Möjliggör spårbarhet

BEAst roadmap

Börläge

Avtalsguide

Samverkan

Trace for Value
Samverkan GS1

GTIN för anläggning

Avtalsguide

Miljödata NU
ELSA



Roadmap – Hur kommer vi till börläget och vad gör vi först?

‒ 2022

Samarbeta med Byggföretagen så att även BEAst Följesedel 
används inom bygg och inte bara anläggning

‒ Fortsätt underlätta mängdavtagning från BIM modell genom 
projekt som Modelleringsteknik i tidiga skeden

‒ Jobba vidare med Fokusgrupp spårbarhet

‒ Genomför BEAst Supply 4.0 Etapp 2 (Skapa dokumentation och 
exempel för vanligt förekommande meddelanden)

‒ Uppdatera valideringstjänsten med nya versioner

‒ 2023

‒ Utöka BEAst Supply 4.0 med fler meddelanden

‒ Ingå aktivt i Peppol Logistics Incubation project

‒ Ingå aktivt i Byggföretagens Miljödata NU!

‒ Fortsätt stötta Trafikverket i sin ambition att använda BEAst Supply
4.0

‒ Samverka med GS1, ingå i Användargrupp Bygg

‒ Stötta införandet av GTIN

‒ Samverka med Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) som är 
Peppol-myndighet

‒ Fortsätt samarbete med BIM Alliance

‒ Gå med i strategiska Smart Build Environment projekt

‒ Fokus på att förenkla och ta bort delar som inte används, utveckla i 
princip bara miljödelarna

‒ Fortsätt med fokusgrupper såsom vågsedel för att få ut nytta direkt

‒ Fortsätt kommunicera Peppol som kommunikationsmetod 
(Webbinar)

‒ Samverka med systemleverantörer som leverantörer till branschen 
använder för att få dom till att skicka BEAst meddelanden 

‒ 2024 och senare

‒ Projekt för att få ihop transportdokument, naturvårdverkets krav 
och massauppföljning



Projekt – Peppol Incubation Project Logistics

• Skapa en domän inom Peppol som fokuserar på logistik

• Strategiskt viktigt projekt då vi etablerar bra nätverk genom Open Peppol

Syfte

• BEAst, Offshore Norway, DIGG, med fler

• Från BEAst medverkar Peter Svensson (ordf Anläggningsutskottet), Henric Jonsson (ordf
Logistikutskottet), Håkan Johansson (ordf Tekniska utskottet), Jörgen Erlandsson (BEAst Supply
4.0 projektet) och Rikard Larsson VD BEAst

Parter i projektet

• Projektet definieras nu och smygstartar med Advanced Despatch Advice

• Advanced Despatch Advice, Transport Execution plan request, Transport execution plan, Waybill, 
Transport status

• Eventuellt finns en möjlighet finns att utöka scopet med leveransplan (Forecast)?

Status och preliminär omfattning



BIM kompletteras med standardprocesser och 
informationsflöden från Supply Chain

2. Projektering 4. Produktion 5. Användning

3. Upphandling

Supply Chain

BIM Modell

(design)

BIM Data Hub - Produktion

Mängder

Egenskaper

Levererade mängder

GTIN

IFC

Mängder

Egenskaper

BIM Data Hub - Förvaltning

BIM Modell

(förvaltning)

IFC

Mängder

Egenskaper

BEAst SupplyBEAst BIM / Documents BEAst Documents



Supply Chain – Branschöverskridande process

Anläggning

Hälsovård

Bygg

Hyra

Office supplies



Tillämpningsstandard

Ramstandard

Implementeringsstöd BEAst Supply 4.0

BEAst Supply 4.0 är ett branschspecifikt implementeringsstöd 
av Peppol / ISO19845

Peppol

ISO / IEC 19845: 2015 

Universal Business Language

Branschöverskridande

GS1 termer såsom
GTIN, GLN mm

Branschspecifik
anvisning, beskriver

hur branschen
använder Peppol



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



http://bis.beast.se/4.0/

https://beast.se/tjanster/→ Peppol

https://beast.se/tjanster/→ Validering

https://my.galaxygw.com/participantlookup

Vilka steg behövs för att komma igång?

Analysera scope

•Analysera befintliga 
skickade och 
mottagna 
meddelande

•Vilken information 
behövs?

Planera

•Planera tillsammans 
med era affärs-
partners

•Vilka meddelanden 
kan tas först?

•Rekommenderar att 
ni tar ett mindre 
affärskritiskt 
meddelande först

Mappning

•Om ni har en 
befintlig integration 
mappa gammalt mot 
nytt genom BEAst 
Supply 4.0 
dokumentationen, 
använd 
termnummer som 
hjälp

•Skicka mappnings-fil 
och test-
meddelande på mail

Koppla upp mot Peppol

•Har något av mina 
befintliga system 
redan en koppling? 
BEAst erbjuder 
koppling till Peppol:s
nätverk

•Vilka Peppol ID ska 
användas? 
Organisations-
nummer eller GLN?

Skicka till er själva och 
andra

•Validera 
meddelandenas 
genom validatorn

•Skicka meddelande i 
Peppol till er själva

•Skicka till era 
affärspartners

•Ni behöver deras 
Peppol ID

•Ni kan validera 
mottagarens 
kapabilitet innan ni 
skickar

2

3

4

1

1

2

3

4

Relaterade länkar

http://bis.beast.se/4.0/
https://beast.se/tjanster/
https://beast.se/tjanster/
https://my.galaxygw.com/participantlookup


Sammanfattning

‒ Med BEAst Supply 4.0 har branschen en bra grund för digital kommunikation

‒ Med Peppols nätverk underlättar integrationen radikalt – Connect once reach all

‒ Med Peppol som grund har vi ISO standard i botten ISO/IEC 19845:2015

‒ Miljöinformation är en stor drivare av digitalisering i Sverige
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Confidential(np)

Peppol - lätt som en plätt! 

Oct 2022



Confidential(np)Confidential(np)

Tillbakablick

Traditionell EDI 
för B2B innan 
VAN

Innan utväxling av meddelanden behöver man komma överens om
● Överföringsmetoder
● Säkerhet
● Format på meddelanden (EDIFACT, UBL, flatfiles)
● Felhantering (vid problem med teknisk överföring eller i 

verksamhetsprocessen)
● Kontaktpersoner hos respektive part



Confidential(np)

Accesspunkt (AP) - Kan ni ansluta till; antingen er befintliga e-
faktura/VAN-leverantör eller Tickstars genom ert medlemskap i 
Beast.

Addressbok (SMP) - Innehåller alla mottagare i nätverket, vilka 
dokument de kan ta emot och vilken AP de använder för 
inkommande trafik.

Fördelar med Peppol

● Undvik leverantörsinlåsning - Enklare att byta till en annan 
VAN-leverantör/ accesspunkt.

● Användning av standarder - format, transport, legalt 
ramverk ger ett skalbart, pålitligt nätverk

● Connect once, reach everyone - Snabbt växande globalt 
nätverk med miljoner anslutna organisationer

Peppol - connect once reach everyone



Confidential(np)Confidential(np)

Så här 
kommer ni 
igång med 
Peppol

Fyll i formulär på www.tickstar.com/beast

Hantering av kvittenser (vid utgående trafik)
○ Positiv
○ Negativ → action

Skapa stöd för kuvertering och för de affärsdokument 
ni vill skicka och ta emot

Skapa testmottagare i Peppol-adressboken 
(my.galaxygw.com)

Skicka testfiler till er själva och andra

Driftsätt! 

http://www.tickstar.com/beast
https://my.galaxygw.com/


Paus  
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spårbarhet för hållbara värdekedjor 



Trace4Value – Spårbarhet för hållbara värdekedjor

Vinnova
- Finansiellt stöd
- Support av fem SIP:ar

- RISE – Projektledning: Trace4Value 
- Projektledare: Malin Rosqvist

Trace4Value - Spårbarhet för hållbara värdekedjor
- Ett samarbete mellan delegationen för cirkulär ekonomi
och fem strategiska innovationsprogram 

- Adresserar utmaningen att gå från en linjär ekonomi
mot en cirkulär ekonomi.

- En plattform för samverkan på systemnivå för att öka takten i 
omställningen till ökad hållbarhet och cirkulär ekonomi.

Delegationen för cirkulär ekonomi

Expertgruppen för stärkt spårbarhet - Slutrapport 2021. 
Gruppens definition av spårbarhet är: Spårbarhet innebär 
att efterfrågad och verifierbar information finns till varje 
led i värdekedjan – i detta sammanhang för att kunna 
cirkulera material och produkter.

Fem delprojekt.
Varav ett är: ”4 steps to GTIN”

- Resursstöd
- Delprojektledning av
4 steps to GTIN  

https: //trace4value.se

https://www.vinnova.se/m/strategiska-innovationsprogram/
https://www.vinnova.se/m/strategiska-innovationsprogram/
https://www.ri.se/sv/
https://trace4value.se/
https://delegationcirkularekonomi.se/
https://delegationcirkularekonomi.se/download/18.7a1eecc51773f534e562372f/1612882176225/Sp%C3%A5rbarhet_Slutlig%20rapport.pdf
https://trace4value.se/delprojekt/


Bild: Folkhem och General Architecture 

Deltagare: BEAst, Bjerking, ByggPartner, Circla, Coresource Solutions, ECH Management, Folkhem, GS1 Sweden,
Informationsbyggarna, Knauf Danogips, Moelven Wood, Myloc, Norra Timber, ProdLib, Rockwool, SCA Wood,
Svensk Byggtjänst, Svenskt Trä, Södra Skogsägarna, Tanico, TenC, Tribia och Vertex Systems.

Trace 4 Value - 4 steps to GTIN 



SlutskedeProduktskede
Byggproduktions-

skede
Informationsmoduler:
A1 Råvaruförsörjning
A2 Transport
A3 Tillverkning

Informationsmoduler:
A4 Transport
A5 Bygg och Installation

(byggspill och energi)

Informationsmoduler:
B1 Användning
B2 Underhåll
B3 Reparation
B4 Utbyte
B5 Ombyggnad
B6 Driftsenergi
B7 Driftens vattenanvändning

Informationsmoduler:
C1 Demontering, rivning
C2 Transport
C3 Restprodukthantering
C4 Bortskaffning

Hållbarhet och livscykelskeden för byggnadsverk

Livscykel 50 till +100 år?

Byggskede

Hållbara val
Minskad miljö- och klimatpåverkan
Ökad resurseffektivitet - ändliga resurser

Användnings-
skede

Informationsmodul D:
- Återbruk/-användning
- Återvinning
- Deponering



SlutskedeProduktskede
Byggproduktions-

skede
Användnings-

skede
Informationsmodul D:
- Återbruk/-användning
- Återvinning
- Deponering

Informationsmoduler:
A1 Råvaruförsörjning
A2 Transport
A3 Tillverkning

Informationsmoduler:
A4 Transport
A5 Bygg och Installation

(byggspill och energi)

Informationsmoduler:
B1 Användning
B2 Underhåll
B3 Reparation
B4 Utbyte
B5 Ombyggnad
B6 Driftsenergi
B7 Driftens vattenanvändning

Informationsmoduler:
C1 Demontering, rivning
C2 Transport
C3 Restprodukthantering
C4 Bortskaffning

Spårbarhet under en livscykel - för ett byggnadsverk

Spårbarhet: Utrymme/placering

Livscykel 50 till +100 år?

Byggskede

Spårbarhet- en förutsättning för cirkularitet!

Spårbarhet: Ursprung, tillverkningsort

Spårbarhet: Egenskaper, innehåll



Byggobjekt och informationsflöden

Byggnadsinformation

Produktinformation

Behov/Krav
Önskad leverans

Leverans
Kravuppfyllnad

Byggobjekt - Yttervägg - Produkter
Tillverkare/ursprung
Egenskaper/innehåll

Byggobjekt - Yttervägg  - 3D BIM
Konstruktion, geometriska mått,
utrymme/placering

Spårbarhet: Utrymme/placering
Spårbarhet: Egenskaper/innehåll
Spårbarhet: Tillverkare/ursprung

Byggherre - Entreprenör

Tillverkare - Distributör



AP 4a
Förberedande
system/objekt

AP 4b
Kravställning 

utrymme

AP 4c
Upphandling

Byggherre - Entreprenör
AP 4d

Projektering-
inför produktion

AP 4e
Byggproduktion/

Spårbarhet

AP 4f
Produktionsresultat 

byggnadsverk
Överlämning

AP 3a
Förberedande

produkter

AP 3b
Råvaruförsörjning

AP 3c
Varuproduktion

AP 3d
Logistik

AP 3e
Varuförsörjning/

Spårbarhet

AP 3f
Produktionsresultat 

artiklar
ÖverlämningAP 2

Förberedande
egenskaper

AP 1
Förberedande

behov/krav

AP 5
Förvaltning av 

information/data
Verifiering klimatdata 5 år

Livscykel

Arbetspaket - 4 steps to GTIN - Konceptuell översikt  (Byggskedet)

Byggnad

Produkt

Byggobjekt

Klimatdeklaration - Boverket
Slutbesked - Kommun



SlutskedeProduktskede
Byggproduktions-

skede
Användnings-

skede
Informationsmodul D:
- Återbruk/-användning
- Återvinning
- Deponering

Informationsmoduler:
A1 Råvaruförsörjning
A2 Transport
A3 Tillverkning

Informationsmoduler:
A4 Transport
A5 Bygg och Installation

(byggspill och energi)

Informationsmoduler:
B1 Användning
B2 Underhåll
B3 Reparation
B4 Utbyte
B5 Ombyggnad
B6 Driftsenergi
B7 Driftens vattenanvändning

Informationsmoduler:
C1 Demontering, rivning
C2 Transport
C3 Restprodukthantering
C4 Bortskaffning

Information - Byggskede

Byggnadsinformation

Produktinformation

Klimatdeklaration - Boverket
Slutbesked - Kommun

Livscykel 50 till +100 år?

Byggskede



Information – ursprung och överföring

Byggnadsinformation

Produktinformation

Byggherre

Tillverkare

Idé/mål
Ny byggnad

Design, funktion, krav
Programhandlingar 
Val av totalentreprenör

Idé/mål
Ny produkt

Planering
Upphandling

Planering

Marknadsanalys
Affärsanalys
Kundbehov/krav

Marknadsanalys
Affärsanalys
Kundbehov/krav

Funktion, krav, egenskaper
Val av råvara/komponenter
Ev. prototypkonstruktion

Projektering
Upphandling

Entreprenör 

Tillverkare/Distributör

Standard
Konfigurering

Utveckling

Produkttyp/Produktval
Alt. prototypproduktion,
test och kravuppfyllnad

Produktion

Produktion
Distribution

Standardprodukt
Kundkonfigurerad produkt
Distribution tredje part alt. kund

Konstruktionslösningar
System-/Bygghandlingar
Val av leverantörer

Bygg-och installationsaktiviteter
Kravuppfyllnad/Verifiering
Överlämning av byggnadsverk

Resultat

Resultat

Start

Start

Överföring information

Klimatdeklaration - Boverket
Slutbesked - Kommun

Vem?
Vad?
När?
Hur?

Aktörer

Aktörer

Skeden

Skeden



V
er

ti
ka

lt

Information – mellan aktörer

Byggnadsinformation

Produktinformation

Byggherre
Arkitekt
Konsult 

Totalentreprenör
Underentreprenör

Installatör

TillverkareRåvaruleverantör

Horisontellt

V
er

ti
ka

lt

Horisontellt

Teknisk information/-prestanda
+

Miljöinformation/-prestanda

Förbättringspotential -
horisontellt och vertikalt



Förfrågan
- Kalkyl

- Mängder
- Egenskaper
- Pris

Svar (Offert)
- Egenskaper (teknik/miljö)
- Leveranskapacitet
- Förpackningar/Pris

Information – mellan system 

Entreprenör
Byggnadsinformation

Produktinformation
Leverantör

Projektering
Upphandling

Standard
Konfigurering

Utveckling

Produktion

Produktion
Distribution

Standardprodukt
Kundkonfigurerad produkt
Distribution tredje part alt. kund

Bygg-och installationsaktiviteter
Kravuppfyllnad/Verifiering
Överlämning av byggnadsverk

Klimatdeklaration - Boverket
Slutbesked - Kommun

Konstruktionslösningar
System-/Bygghandlingar
Val av leverantörer

Produkttyp/Produktval
Alt. prototypproduktion,
test och kravuppfyllnad

IFC
BIM (Modell) 

BIM Data Hubb BIM Data Hubb + Arkiv (koppling objekt och GTIN)  Affärssystem

Användning/Förvaltning

Affärssystem
PIM system

Affärssystem

Transaktion
- Order
- Avrop

Transaktion
- Orderbekräftelse
- Svar på avrop/leveransplan 
- Följesedel/leveransavisering
- Faktura



Gemensamt språk och identiteter - standarder

Byggnadsinformation

Produktinformation

openBIM® plattformen,
med mera 

Internationell standard

Internationell standard

identifiera, märka och dela
information i varuflöden.

Standarder:
GTIN, GMN, GLN, streckkoder,
med mera

Nationell standard/-specifikation/-klassifikation

Standarder:
IFC, IDM, IDS, BCF, med mera

AMA, CoClass Branschstandarder för 
varuflödestransaktioner

EU harmoniserade produkt-
standarder och datamallar



Standardtillämpningar 

Entreprenör
Byggnadsinformation

Produktinformation
Leverantör

Projektering
Upphandling

Standard
Konfigurering

Utveckling

Produktion

Produktion
Distribution

Klimatdeklaration - Boverket
Slutbesked - Kommun

Kalkyl
Offert-

förfrågan
Order
Avrop

Leverans
mottagning

Klimatpåverkan
- Boverket (generisk)
- Resurshubben (specifik) (EPD Moder)

Ramavtal
Katalog

Offert
Order-

bekräftelse
Följesedel Faktura

Betalning

Produktkatalog
- Webb
- Datamallar
- Produkttyper (GMN)
- Artiklar (GTIN)
- Egenskaper (tekniska och miljö)

BIM värden
- Mängder (resurskalkyler)
- Läge/position (CoClass)
- Byggdels ID (GUID + CoClass)

GS1
- GLN
- GTIN

CoClass
- Position

- Byggdels ID

GS 1
- SSCC
- GSIN

BEAst Supply 4.0
Peppol

Verifikat - klimatdeklaration, 5 år och
EPD Moder/Dotter.



4 steps to GTIN  
spårbarhet för hållbara värdekedjor
inom bygg, genom standardisering

och globala identiteter



Information – ursprung och överföring

Byggnadsinformation

Produktinformation

Byggherre

Tillverkare

Idé/mål
Ny byggnad

Design, funktion, krav
Programhandlingar 
Val av totalentreprenör

Idé/mål
Ny produkt

Planering
Upphandling

Planering

Marknadsanalys
Affärsanalys
Kundbehov/krav

Marknadsanalys
Affärsanalys
Kundbehov/krav

Funktion, krav, egenskaper
Val av råvara/komponenter
Ev. prototypkonstruktion

Projektering
Upphandling

Entreprenör 

Tillverkare/Distributör

Standard
Konfigurering

Utveckling

Produkttyp/Produktval
Alt. prototypproduktion,
test och kravuppfyllnad

Produktion

Produktion
Distribution

Standardprodukt
Kundkonfigurerad produkt
Distribution tredje part alt. kund

Konstruktionslösningar
System-/Bygghandlingar
Val av leverantörer

Bygg-och installationsaktiviteter
Kravuppfyllnad/Verifiering
Överlämning av byggnadsverk

Resultat

Resultat

Start

Start

Överföring information

Klimatdeklaration - Boverket
Slutbesked - Kommun

Produktskede
Byggproduktions-

skede
Livscykelinformation

A1 Råvaruförsörjning
A2 Transport
A3 Tillverkning

A4 Transport
A5 Bygg och Installation

(byggspill och energi)

Vem?
Vad?
När?
Hur?

Aktörer

Aktörer

Skeden

Skeden

Byggskede



BEAst Årskonferens 2022 
26 oktober 09:00 - 12:00

‒ 09:00 Inledning Charlotte Sperling från Saint Gobain inleder

‒ 09:10 Om Peppol från DIGG Martin Forsberg från DIGG beskriver varför Peppol har skapats och nyttorna med standarden

‒ 09:30 BEAst Supply 4.0 – Rikard Larsson, BEAst beskriver varför, vad krävs och planen framåt. 

‒ 09:50 Peppol – Kom igång Hans Berg, Tickstar beskriver hur man kommer man igång med Peppol

‒ 10:00 Paus 

‒ 10:10 Trace 4 value Bernt Olausson, Svensk Trä berättar om kopplingen till BEAst Supply 4.0

‒ 10:30 Miljödata NU! Anders Ejlertsson, IVL berättar vad projektet syftar till och status

‒ 10:50 Projekt Norra Djurgårdsstaden Henrik Mossberg, Hogia beskriver leverantörernas erfarenheter kring BEAst.

‒ 11:05 Paus

‒ 11:15 BEAst modelleringsteknik Linnéa Lepistö, Peab beskriver syftet med projektet och fördelar för byggherrar och 
entreprenörer att använda BEAst anvisningar för modelleringsteknik i tidiga skeden

‒ 11:30 BEAst Helplansritning 1:50 – vad vi ska uppnå Ulf Larsson från NCC beskriver ett nytt projekt inom 
projekteringsutskottet

‒ 11:35 BEAst Effektivare granskning 3.0 Ulf Larsson från NCC beskriver vilka förbättringar som är inarbetade i den nya 
versionen

‒ 11:40 Frågestund

‒ 11:55 Avslutning



Miljödata NU
Beast följesedel som verifikat för klimatdeklarationen



Initiativ kring klimatberäkning av 
byggnader 

Presentationstitel

LCA skede A, B/C 

senare

mfl



Klimatberäkning – grundidé

Klimatbelastning
Resurs-

användning
LCA data= *

3,9 kg CO2e/kg mtrl

(A1-A3)

720 kg EPS2808 kg CO2e

(A1-A3)

Generisk data Specifik data

Boverket EPD



• LCA-redovisning av en uppförd byggnads klimatbelastning på 

slutligt uppförande, inklusive verifikat

• Gäller från 1 januari 2022 och gäller de som söker bygglov därefter

• Enbart nyproduktion, inte vid om- eller tillbyggnader

• Byggnader större än 100 m2 BTA omfattas*)

• Byggherre ansvar för att lämna in klimatdeklaration inför 

slutbesked, men en deklarant kan utföra uppgiften, tex entreprenör 

eller konsult

• Resultatet registreras i ett klimatdeklarationsregister

• Boverket är tillsynsmyndighet och gör kontroller

*) vissa undantag bl.a. industribyggnader och småhus med privatpersoner som byggherre

Vad är en Klimatdeklaration?



Klimatberäkning Verifikat

Miljödata NU - Förstudie

Klimatdeklaration = klimatberäkning + verifikat

Verifiering av innehållet i klimatberäkningen

”Verifikat kan exempelvis utgöras av 

följesedel, fakturaunderlag, 

leveransbesked, sammanställning av 

mängder av aktuella byggprodukter från 

leverantör eller dylikt, där egenskaper som 

är viktiga för klimatpåverkan framgår” 

(Boverkets hemsida)



Miljödata NU - Förstudie

• Verifikat skall finnas för 1) byggprodukter/mängder 2) specifik klimatdata

• Verifikat skall finnas för de byggprodukter som står för mer än hälften av 

byggnadens klimatpåverkan.

• Verifikaten för inköpta byggprodukter ska kunna kopplas till beräkningsunderlaget

• En BIM-modell eller kostnadskalkyl är inget verifikat.

Vad säger Boverket om verifikat?



Hur skall entreprenören ta 
fram verifikat på ett 

kostnadseffektivt sätt?



Styrgrupp

Arbetsgrupp 
miljö

Arbetsgrupp 
teknik

Projektgrupp

Organisation
‒ Styrgruppen består av

‒ Lars Redtzer Byggföretagen (ordförande)
‒ Anders Håkansson NCC
‒ Mattias Lindström Peab
‒ Jeanette Sveder Lundin Skanska
‒ Anna Ryberg Ågren Byggmaterialindustrin
‒ Monica Björk Byggvaruhandeln

Projektgrupp IVL Svenska Miljöinstitutet 
BEAst

Arbetsgrupp genomförande PEAB, Skanska, NCC, 
Derome, Saint Gobain, Beijer 

Arbetsgrupp Miljö Skanska, PEAB, NCC, Beijer, 
Derome, Saint Gobain



Miljödata NU - Förstudie

Förstudie

• Utreder behov av miljödata från entreprenörernas synvinkel

• Vilket behov, hur kan datan fångas, hur redo är branschen, vad görs redan idag?

Genomförande etapp 1, 2022

• Teknisk validering av BEAst 4.0 följesedel

• Implementering för utvalda materialkategorier

• Överföringsformat för Masterdata för miljö utreds

Genomförande etapp 2, 2023 samt 2024 och framåt

• Bred onboarding startar (BEAst följesedel), UE med fabrik inkluderas, piloter 
för UE utan egen fabrik

• Tekniktester av överföring av masterdata startar

• Senare etappers fokusområden utreds

Övergripande projektplan Miljödata Nu

Genomförd

Pågår 

Planeras 

Resultat:

Vi använder den digitala 

följesedeln i Beast 4.0 som 

verifikat



‒ Huvud
‒ ID
‒ När skickades meddelandet
‒ Leveranstid
‒ Projekt / ordernummer

‒ Köpare
‒ Namn
‒ Organisationsnummer
‒ Adress
‒ Kontakt

‒ Leverantör
‒ Namn
‒ Organisationsnummer
‒ Adress
‒ Kontakt

‒ Artikel
‒ Namn
‒ Standard ID (GTIN)
‒ Leverantörs artikelnummer

‒ Levererad kvantitet
‒ Antal
‒ Enhet

‒ Miljödata
‒ Resurs ID (Boverkets generiska data)
‒ EPD DataSet ID (koppling till EPD)

Miljödata NU - Förstudie

Beast Följesedel 4.0 som verifikat

‒ Huvud
‒ ID
‒ När skickades meddelandet
‒ Leveranstid
‒ Projekt / ordernummer

‒ Köpare
‒ Namn
‒ Organisationsnummer
‒ Adress
‒ Kontakt

‒ Leverantör
‒ Namn
‒ Organisationsnummer
‒ Adress
‒ Kontakt

‒ Artikel
‒ Namn
‒ Standard ID (GTIN)
‒ Leverantörs artikelnummer

‒ Levererad kvantitet
‒ Antal
‒ Enhet

https://beast.se/ → Läs / Laddda ner standard → BEAst Supply 4.0

Miljödata som tillägg Bov

Ver

krav

https://beast.se/


Miljödata NU - Genomförande

• AP2 – Bygger förmåga att skicka och ta emot Beast följesedel 4.0 med klimatdata

• Skickar: Beijer, Saint Gobain, Nordan, Derome, Skanska Industrial Solution

• Tar emot: NCC, PEAB, Skanska Sverige, Derome

• Status: Avslutning och sammanfattning för att gå över i:

• AP3 – skalar upp och kopplar in fler materialkategorier:

• Nya materialleverantörer inom: Betong, stål, gips, byggmaterialhandel

• Samma entreprenörer som i AP2

• AP4 – Miljödata

Miljödata.NU, etapp 1, arbetsgrupper



Miljödata NU
Beast följesedel som verifikat för klimatdeklarationen



BEAst Årskonferens 2022 
26 oktober 09:00 - 12:00

‒ 09:00 Inledning Charlotte Sperling från Saint Gobain inleder

‒ 09:10 Om Peppol från DIGG Martin Forsberg från DIGG beskriver varför Peppol har skapats och nyttorna med standarden

‒ 09:30 BEAst Supply 4.0 – Rikard Larsson, BEAst beskriver varför, vad krävs och planen framåt. 

‒ 09:50 Peppol – Kom igång Hans Berg, Tickstar beskriver hur man kommer man igång med Peppol

‒ 10:00 Paus 

‒ 10:10 Trace 4 value Bernt Olausson, Svensk Trä berättar om kopplingen till BEAst Supply 4.0

‒ 10:30 Miljödata NU! Anders Ejlertsson, IVL berättar vad projektet syftar till och status

‒ 10:50 Projekt Norra Djurgårdsstaden Henrik Mossberg, Hogia beskriver leverantörernas erfarenheter kring BEAst.

‒ 11:05 Paus

‒ 11:15 BEAst modelleringsteknik Linnéa Lepistö, Peab beskriver syftet med projektet och fördelar för byggherrar och 
entreprenörer att använda BEAst anvisningar för modelleringsteknik i tidiga skeden

‒ 11:30 BEAst Helplansritning 1:50 – vad vi ska uppnå Ulf Larsson från NCC beskriver ett nytt projekt inom 
projekteringsutskottet

‒ 11:35 BEAst Effektivare granskning 3.0 Ulf Larsson från NCC beskriver vilka förbättringar som är inarbetade i den nya 
versionen

‒ 11:40 Frågestund

‒ 11:55 Avslutning



Norra Djurgårdsstaden - erfarenheter kring 
BEAst

Henrik.Mossberg@Hogia.se



• Beställare: Stockholms Stad

• Projekttid 2001 till +2030

• > 12 000 bostäder och > 30  000 invånare

• 35 000 arbetsplatser

• Utpekat hållbarhetsprofilsområde

Norra Djurgårdsstaden – en del av Östermalm



• Införa digitala standardiserade processflöden för 
hantering och rapportering av förorenade och rena 
schaktmassor

• Införa digitala standardiserade processflöden för 
att redovisa miljödata (bränsleförbrukning/CO2)

Varför vill Stockholms Stad använda BEAst?



Rapporteringskrav från Stockholms stad på 
leverantörer enligt BEAst följesedel

• Projektnummer

• Artikelnummer

• (Pris)

• Datum/tid

• Vågkvittonummer

• Antal ton

• Lastningsplats

• Plats för avlämning

• Ordernummer

• Registreringsnummer

• Bränsletyp (produkt)

• Beräkningsmetod

• Antal liter

• Motortyp

• Antal km/ antal h

• CO2



Transport av schaktmassor till deponi (MLC)

Arbetsledare beställer 
transport av schaktmassor 
(enligt överenskommet 
projektnummer och artikel)

Information i app om vilken 
typ av schaktmassor som ska 
lämnas på deponi

Vågkvitto med BEAst QR-kod 
skannas av i app.

Artikel, vikt, namn, 
vågsedelnummer och deponi 
läggs till på order i app.

Utsläpp CO2

Transport går tillbaka till 
arbetsplats för att hämta 
schaktmassor



BEAst följesedel Norra Djurgårdstaden

Leverantör skickar 

följedel digitalt enligt 

BEAst standard

Om ett byggföretag finns med i flödet så tar 

byggföretaget emot följesedeln digitalt (inkl. pris för 

att kontrollera information) innan information skickas 

vidare till sin beställare

Mottar information runt schaktmassor 

och bränsleförbrukning. Godkänner eller 

godkänner ej mottaget.



BEAst följesedel Västlänken



Samtliga inblandade är överens om att det varit mycket värdeskapande och lärorikt för alla inblandade 
byggföretag, leverantörer och stadens medarbetare. 

• Arbetssättet plockar bort administration, frigör tid och ger bättre överblick i realtid

• Enklare granskning och betydligt bättre kontroll på framdrift, ekonomi och klimatpåverkan

• Tid och resurser kan istället för manuell datadelning och sammanställning användas till avvikelsehantering, 
förbättringsarbete, analys och kunskapsöverföring till kommande projekt

Utvärdering – Stockholms Stad



Utmaningar:

• Otydlighet i affären, tex grunddata om gällande priser, projektnummer, ansvar, arbetssätt

• Instabil process, tex osynk i rapportering, avsaknad av följesedlar, fördröjd rapportering etc.

• Instabil data, avsaknad av ifyllda datafält, dubbletter, olika data för samma uppdrag etc.

Utvärdering – Stockholms Stad



Utmaningar:

• Tydlighet i affären innan leverans

• Projektnummer

• Artiklar, ev. priser + prismodell

Önskemål:

• Beställningar enligt standardiserade artikelregister

• Digitaliserade avrop utifrån uppgjord affär

Utvärdering - leverantörerna



Tekniska förutsättningar – BEAst Följesedel på 
Norra Djurgårdsstaden 

LEVERANTÖR BESTÄLLARE

BYGGFÖRETAG

DEPONI



Tack! 

Henrik.Mossberg@Hogia.se



Paus  
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‒ 09:00 Inledning Charlotte Sperling från Saint Gobain inleder

‒ 09:10 Om Peppol från DIGG Martin Forsberg från DIGG beskriver varför Peppol har skapats och nyttorna med standarden

‒ 09:30 BEAst Supply 4.0 – Rikard Larsson, BEAst beskriver varför, vad krävs och planen framåt. 

‒ 09:50 Peppol – Kom igång Hans Berg, Tickstar beskriver hur man kommer man igång med Peppol

‒ 10:00 Paus 

‒ 10:10 Trace 4 value Bernt Olausson, Svensk Trä berättar om kopplingen till BEAst Supply 4.0

‒ 10:30 Miljödata NU! Anders Ejlertsson, IVL berättar vad projektet syftar till och status
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entreprenörer att använda BEAst anvisningar för modelleringsteknik i tidiga skeden

‒ 11:30 BEAst Helplansritning 1:50 – vad vi ska uppnå Ulf Larsson från NCC beskriver ett nytt projekt inom 
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‒ 11:35 BEAst Effektivare granskning 3.0 Ulf Larsson från NCC beskriver vilka förbättringar som är inarbetade i den nya 
versionen

‒ 11:40 Frågestund

‒ 11:55 Avslutning



BEAst Årskonferens 2022 
26 oktober 09:00 - 12:00

‒ 09:00 Inledning Charlotte Sperling från Saint Gobain inleder
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BEAst Modelleringskrav – Tidiga skeden



BEAst Modelleringskrav – Tidiga skeden

• Branschgemensam anvisning för modellbaserat informationsutbyte

‒ Tas fram och förvaltas inom BEAst med stöd från SBUF

‒ Arbetsgrupp med entreprenörer samt konsulter från beställar- och arkitektsidan

• Ger beställare och projektörer en gemensam målbild för modellering

‒ Tillämpas i tidigt skede för att ta fram förfrågningsunderlag

‒ Riktar sig främst mot arkitekten och byggnadsprojektering



BEAst Modelleringskrav – Tidiga skeden

Anvisning

Riktar sig till projektören

Beställarstöd

Riktar sig till beställarens projektledare

Beslutsunderlag

Riktar sig till beslutsfattare



Bakgrund

• I dagsläget råder ofta stor osäkerhet kring kvalitén på modeller i tidiga skeden

• Antalet gånger ett projekt modelleras upp på nytt varierar men det är sällan en och samma 

modell som förädlas vidare

Beställaren anlitar en arkitekt i tidigt skede som upprättar 

en modell för att få ut ritningar som förfrågningsunderlag

Detaljeringsnivå på modell endast för att tillgodose 

ritningsunderlag

Förfrågningsunderlag

Modell 1

Entreprenörer upprättar i vissa fall en varsin modell för 

modellbaserad mängdavtagning till anbudskalkyl

Detaljeringsnivå på modell beroende på entreprenörs 

kompetens och behov för kalkylunderlag

Anbudsskede

Modell 2

(flera entreprenörer/flera modeller)

Tilldelad entreprenör anlitar en arkitekt samt konstruktör 

som upprättar varsin modell

Detaljeringsnivå på modell beroende på beställare och 

entreprenörs kravställning

Projekteringsskede

Modell 3

Exempel



Varför Modelleringskrav i tidiga skeden?

• Tidigarelägger grundläggande modelleringsteknik

• Skapa bättre förutsättningar för beräkna, bygga och bruka

Förfrågningsunderlag Anbudsskede Projekteringsskede

Illustration över arbetsinsats för arkitekt i olika skeden

Möjlighet att påverka 

projektkostnad och ändringar

Önskat läge

Dagsläge

Kostnadspåverkan 

av ändringar



Varför Modelleringskrav i tidiga skeden?

• Kunna dra nytta av att projekten genomförs lika

• Ge en tydlig beställning till projektörerna som beskriver vad som ska levereras

• Säkerställa att leveransen motsvarar beställd produkt specificerad av beställaren

• Få bättre underlag för att analysera den projekterade informationen



Upplägg i anvisning

• Behöver ej projektanpassas

• Beskriver grundläggande modelleringsteknik
‒ Förutsättningar: Innehåller diverse generella krav

‒ Modellstruktur: Innehåller krav på referenssystem, våningsstruktur samt utrymmesobjekt

‒ Objektinformation: Innehåller krav på grundläggande objektsinformation

‒ Leverans: Innehåller krav per filformat som komplement till övriga standarder samt användning av leveransmeddelande

‒ Byggdelar: Innehåller beskrivning av hur olika byggdelar hanteras och visar exempel på objektsinformation



Närtid

• Materialet förvaltas inom BEAst och utvecklas tillsammans med branschen

• Inom kort påbörjas arbetet med förbättringar till en uppdaterad version

• Fokus framöver kommer ligga på informera och implementera



BEA
Branschgemensamt projekt via BEAst
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BEAst Helplansritning skala 1:50 
BEAst Projekteringsutskott – ny fokusgrupp



Ulf Larsson NCC Building Sverige Initiativtagare

Jörgen Mann NCC Building Sverige

Linnéa Lepistö Peab Sverige

Robert Grahm Skanska Sverige

Hugo Jystrand Veidekke Sverige 

Joel Öman Veidekke Sverige

Torbjörn Olsson Veidekke Sverige

Christian Gren Bluebeam

Marcus Bengtsson Sweco Sverige Konsultstöd

Efter planeringsmöte och säkerställt finansiering bjuds övriga
deltagare in till samverkan.

Deltagare i ny fokusgrupp
BEAst Helplansritningar skala 1:50



Varför standardisera helplansritningar skala 1:50?

• Beställare och projektörer känner inte till vad som är möjligt

• Fastprisanbud har bara delplansritningar

• Detaljnivån med helplansritningar skala 1:50 underlättar för många

Fungerar idag på ett fåtal större projekt och partneringprojekt där
samverkan sker tidigt i projekteringen. Behov av standardisering och
anvisning med goda exempel.



• 8 våningsplan som helplansritningar i skala 1:50

• Varje våningsplan ersätter 36 delplansritningar

• Alla 8 plan tillsammans ersätter 288 delplansritningar

• Har över en miljon hyperlänkar med korsreferenser

• Tolv discipliner motsvarar 3 456 delplansritningar

Fungerar i tidiga skeden med samverkansprojekt och 

partnering i främst större projekt och vissa kunder.

Helplan större projekt – Hangar 5



• Motsvarar 2x1A0 = 4 delplan A1 1:50

• Tolv discipliner motsvarar 48 delplan

Få beställare och projekt känner till 

möjligheten – behövs anvisning och

mallar för enkel tillämpning.

Störst skalfördelar i branschen inom

kontorshus, skolor och sjukhus som

skapar ekonomisk nytta för beställaren.

Helplan i mindre projekt – Filipstads simhall



Vardagen idag - på många mindre och medelstora projekt

2 31



Vad ska vi uppnå...ännu en ny rapport och nya krav? 

• Ny fokusgrupp för att ta fram underlag

• Standard helplansritningar skala 1:50 med dwg-mallar

• Styrande dokument och anvisning med goda exempel

Kommunicera för bred spridning och tillämpning för att

underlättar för beställare, projektörer och systemleverantörer.
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Ny version 3.0
för effektivare granskning 
– nyheter i sammandrag



• Gransknings-PM

− Projektuppgifter med fler formulärfält som används utifrån projektets omfattning

− Tidplan för granskningsperiod, beslut granskningskommentarer, beslutade åtgärder inarbetade   

− För godkännande som handling finns det fler val: 

- Förstudiehandling - Förslagshandling - Bygglovshandling - Relationshandling

- Programhandling - Systemhandling - Bygghandling - Förvaltningshandling

− Deltagare verifierar granskning genomförd på ny sida med stämpel

• Effektivare granskning – profil med stämplar och markeringsverktyg 

− Stämpel för deltagare att verifiera granskning genomförd på ny sida i Gransknings-PM

− Samtliga videoguider och anvisning är uppdaterade

− Inga förändringar avseende granskningskommentarer statushantering och färgkoder

Nytt i BEAst Effektivare granskning 3.0

Version 3.0 

bygger helt på 

förbättringsförslag 

från 

byggentreprenörer 

beställare och 

projektörer



• Projektuppgifter

• Tidplan – granskningsperiod, beslut och inarbeta ändringar 

• För godkännande som – välj handling som ska granskas

• Granskningsanvarig från kund eller kundens ombud

Projektör och projekteringsledare verifierar med stämpel att 
granskning av system- och bygghandlingar är genomförd –
stämplarna har samma innehåll men ny layout.

Gransknings-PM – första sidan

Uppdaterad sida 1 

Stämplar har ny 

layout stämplar 

med samma 

storlek som 

version 2.0



2. Gransknings-PM – består nu av tre sidor  

1 2 3

Projektuppgifter, tidplan, vilken handling 
det avser och ansvariga för granskningen

Deltagare verifierar genomförd granskning
med stämpel: Granskning genomförd

Generellera granskningskommentarer 
som gäller hela granskningspaketet

Ny sida 2 

Deltagare kan 

stämpla 

Granskning 

genomförd



Använd stämpel Granskning genomförd 

och infoga på sida 2

Granskning genomförd – sida två

Deltagare verifierar granskning genomförd med stämpel.

Ny stämpel för 

deltagare i 

verktygslådan för 

sida 2



BEAst Effektivare granskning videoguider 
– över 65 000 visningar på fem år 

65 291
visningar

2018 2019 2020 2021 2022
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