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 Anteckningar förda vid Tekniska Arbetsutskottets möte 4/11  
den 2011-11-29. 

 

Plats:       Mötet genomförs som Webb/telemöte 

Närvarande:  

 Lasse Heikura, Data Interchange (LH) 
Ginn Wiberg, Pri-Handel (GW) 
Marcus Andersson, PEAB (MA 

 Klara Lindeberg, Ahlsell Sverige AB (KL) 
 Olle Stenelöv Palette (OS) 
 Ulf Ericsson, Olive Tree (UE) 
  Ulf Jonson, VVS info (UJ) 

 
  Peter Fredholm, BEAst (PF) 
  Per-Lennart Persson, BEAst (PLP) 
  
  
Frånvarande: David Briland Skanska 

Jesper Westberg, Svevia (JW) 
 Pär Wiklund Finfo (PW) 

Emanuel Turesson, Visma Spcs AB (ET) 
    Mårten Forsell, Ahlsell Sverige AB (MF)  
       Henrik Liljeqvist, NCC (HL)   
       Malin Carlström, Synbrio AB (MaC) 
          
  
  

1. Sammanträdets öppnande, fastställande av dagordning 
Lasse Heikura hälsade deltagarna välkomna och öppnade mötet. Utdelat förslag till 
dagordning fastställdes. 

 

2. Föregående protokoll /anteckningar 
Godkändes och lades till handlingarna. 

 

3. Nordiskt och internationell samverkan 
Inget nytt var att rapporterad om Nordisk och Internationell samverkan. 

PF informerade att en grupp organisationer i Sverige såsom Building smart, Open Bim, 
FFI, Vilma och BEAst. Denna grupp skall ses två gånger per år för att samordna 
aktiviteter och diskutera möjligheter till gemensamma projekt 

 

4. Rapportering av pågående arbete 
         PRICAT/Vilma 2 
        PLP informerade om att arbetet nu är avslutad och det finns nu både en EDIFACT och 

en XML version färdig och som kommer att läggas ut på BEAsts hemsida. 
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 Detta meddelande bör också vara intressant för el och VVS branschen och kan därför 
komma att kompletteras med branschunik information. 

 Deltagare i pilotprojekt efterlyses.  

  
5. Teknisk Rekommendation 

1. Negativa värden i ALC 
Ärendet behandlas i fakturautskottet och vi avvakta besked. 
 

2. Kedjerabatt 
           Ärendet remitterat till Fakturautskottet för behandling. Vi avvaktar besked. 

      
3. Komplettering skattekategori 

Ärendet remitterat till Fakturautskottet för behandling. Vi avvaktar besked. 
 
En uppdaterad version av rekommendationen hade sänds ut till vårt möte 
PLP kollar upp exemplen under ”Zero rated gods” 
 

4. Tabell på måttenheter 
PLP har distribuerat en uppdatera lista inför vårt möte och efterlyser synpunkter 
som skall lämnas inom 2 veckor. UJ meddelade att man inom VVSInfo håller på att 
titta igen sina enheter men att det kommer att ta längre tid att få fram en komplett 
lista. GW önskade att denna lista även samordnas med FINFO:s enheter. 
Efter att eventuella synpunkter inkommit uppdaterar PLP tabellen och den läggs ut 
på hemsidan. 
 

5. Faktura utan rader 
Samordnas med övriga SMSI/Neb fakturor. Uppdateras enl. rekommendation.   
 

6. Unika faktura identiteter 
Frågan har ställts av GW och har remitterats till fakturagruppen. 
 

7. Komplettering av nya koder 
Kompletteras i aktuella meddelande enl. rekommendation. 
 

8. Control meddelande 
Förslag på meddelandet har lämnats och GW menar att det finns ett behov av detta 
meddelande i BEAst katalog. PLP kollar upp hanteringen av fält 0057. 
Rekommendation om hur meddelandet och kvittenshantering skall tas fram. 

6. Kommande arbetsuppgifter 
 Inga önskemål omkommande arbetsuppgifter hade  
         Angående övriga arbetsuppgifter är BEAst medlemmar välkomman att lämna förslag 

på sådana. 

7. Regler för användning av beställningserkännande/ 
aviseringsmeddelande 

 Punkten läggs vilande tillsvidare då ett liknande projekt, pågår se punkt 8. 

 8. EIT-projeket 
 PF informerade om EIT (Effektiva Integrerade Transporter) projektet som handlar om 

informationsflödet av transporter, detta gör vi tillsammans med Odette(Bilindustrin) och 
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transportindustri branschen, det finns en gammal standard Pharos som är 
utgångspunkt och i arbetsuppgifterna ingår uppdatera med nya krav såsom miljödata, 
man skall inte bara titta på transportdelen utan även på det som anknyter såsom 
leveransavisering, kollietikett Bygg osv. 

 Medverkande i denna grupp är från BEAst följande företag PEAB, NCC, Skanska, Jeld-
wen, Byggbeslag och Beijers. 

 Projektet består av följande 3 delar. 

• Förenklad specifikation på leveransavisering. 
Här har man tagit fram en implementationsguide för leveransavisering som skall ligga 
till grund för hantering av aviseringsmeddelandet. 

• Märkning med streckkodsetiketter. 
Man har tittat på en gemensam lösning av kollietiketten STE så att den ska passa i 
byggbranschen som motsvarar vår kollietikett Bygg. Man har även lyft frågan med 
våra samarbetspartner i Norge och Danmark om att få en genensam nordisk 
standard. 

•   Informationsflöde för gods- och anläggningstransporter.                                                                        
Ny standard kommer att tas fram Pharos 2, som kommer att hanteras i en ny 
arbetsutskott Logistik som startar i januari 2012. 

   

9. Övriga frågor 
 LH informerade om att han avsäger sig posten som ordförande för TU och att ny 

process för att söka ny ordförande bör inleds snarast. 

         PF informerade att i BEAst arbetsgrupper skall ordförande komma från medlemssidan 
och att detta är ett frivilligt uppdrag. 

 Deltagarna uppmanades att fundera på ett förslag på en lämplig person för detta 
uppdrag till nästa möte. 

  

10. Nästa möte 
          Blir den 15 mars 2012 kl 10.00 – 11:00.                             
          Mötet genomförs som webb/telefonmöte. 
     

Vid pennan 
 
 
Per-Lennart Persson 

 


