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Anteckningar förda vid Tekniska Arbetsutskottets möte 2/12  
den 2012-09-06 

 

Plats: Mötet genomfördes som ett webb- och telemöte 

  
  

1. Sammanträdets öppnande, fastställande av dagordning 
Då vi för närvarande saknar ordförande i TU tog Peter Fredholm på sig ansvaret som 
ordförande för dagens möte och hälsade deltagarna välkomna och öppnade mötet. 
Utdelat förslag till dagordning fastställdes. 

 

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

 

3. Förslag/val av ordförande 
 Vi har efterlyst förslag på en ny ordförande och deltagarna har uppmanats att komma 

med förslag.  Marcus Andersson från Peab anmälde sig och tillträder från och med nästa 
möte. 

 

4. Nordiskt och internationell samverkan 
 Inget nytt att rapportera.  

 

5. Rapportering av pågående arbete 
         NeB: PLP informerade om att arbete pågår för att slutföra en uppdatering till version 

1.2.2 vilket är en korrigering och komplettering av tekniska rekommendationerna och 
diverse felaktigheter som har rapporterats in. 

 SMSI Byggfaktura: Ny reviderad version 1.2.3 utsänd under augusti 2012 

         SMSI Periodiska fakturan har bytt namn till SMSI Service faktura 1.0 och kommer att 
sändas ut under den kommande veckan. 

   
6. Teknisk Rekommendation 
 Följande tekniska rekommendationer är färdigbehandlade och utlagda på BEAsts 

hemsida: 

 Negativa värden i ALC 
Är kompletterad med XML exempel. 
Kommer att publiceras på vår hemsida. 

 
         Tabell på måttenheter 

Inga synpunkter har inkommit på detta dokument 
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Även detta dokumentet publiceras på BEAsts hemsida. 
 

          Control-meddelande 
PLP föreslog att meddelandet som är framtaget och bygger på GS1:s version av 
meddelandet publiceras på BEAst hemsida. Hur detta meddelande skall hanteras 
utifrån kvittenshanteringar och dylikt hänvisar vi till GS1 resp. NEA:s hemsida. 

7. Kommande arbetsuppgifter 
 PF förslag att vi skall inom TU titta vidare på PEPPOL som vi informerade om på 

föregående TU möte och som kan användas för bl.a. kommunikation. 
 Mer information om PEPPOL finns under peppol.eu  
 PF föreslog även att vi bjuder in till en workshop om PEPPOL under senhösten 
  i november/december. 
 Inga övriga önskemål om kommande arbetsuppgifter finns för när närvarande.  
          

8. Rapportering av pågående projekt/arbetsutskott 
 
 E-faktura utskottet: 

PF rapporterade från senaste mötet där man bl.a. skall ta fram en mall för beräkning av 
vilka besparingar som finns för både utställare och mottagare av e-fakturor. Denna mall 
skall finnas tillgänglig på BEAsts hemsida där man då kan göra sina egna beräkningar. 

PF skall även ta fram ett förslag på ordlista med alla begrepp inom e-faktura. 

Logistikutskottet: 

1. Anläggningstransporter  

PF informerade om att man eventuellt skall koppla ihop detta projekt med PEPPOL som 
drivs tillsammans med NCC, PEAB, Skanska och Svevia och ett antal transportföretag/ 
åkerier, åkericentraler samt branschorganisationer som Sveriges Åkeriföretag och 
leverantörer med Sveriges Bergmaterial Industrier (SBMI). Man har även bjudit in alla 
systemleverantörer som är aktuella på detta område såsom leverantörer för vågsystem, 
transportledningssystem osv. ca 25 personer deltog. Det är mycket manuell hantering 
idag och man ser fram emot att detta kan digitaliseras. Projektet skall löpa fram till 
årsskiftet och skall därefter övergå till pilotprojekt under våren. 

2. Leveransprocessen  

PF informerade om att projektet skall hantera flödet in till och inom en byggarbetsplats 
och kommer att inkludera kollimärkning med streckkoder. Det finns en projektbeskrivning 
som är skickad för godkännande till BEAst styrelse och en ansökan om finansiering är 
inlämnad till SBUF. Förhoppningen är att projektet skall kunna starta under slutet av 
året. 

Leverantörsregister 

PF informerade även om projektet leverantörsregister som är ett eventuellt kommande 
projekt, tanken är att man skall ha en gemensam leverantörsportal där man kan bygga in 
information om sina produkter tjänster osv. Gruppen består av NCC, PEAB och 
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Skanska, man har även haft avstämning med leverantörsledet och alla är positiva men 
man är inte framme vid något beslut än. 

   

9. Övriga frågor 
 SBDH  Standard Business Document  Header 

  Svante Grute har skickat in ett önskemål om att vi skall ta fram ett SBDH för att 
underlätta kommunikationen när man skall kommunicera med många företag och man 
vill använda sig av någon typ av fakturaväxel. PEAB och NCC har påbörjat arbetet med 
att ta fram detta och lyfta detta till bransch nivå. PLP kontaktar Cecilia Skantz på PEAB 
om hon kan delta i utvecklingen av SBDH tillsamman med Svante Grute och PLP som 
även kallar till ett telefonmöte.      

  

10. Nästa möte 
          Tidpunkt för nästa möte återkommer vi till. Det kombineras med en workshop om 
Peppol och föreslås bli i månadsskiftet november/december.                             
           
     

Vid pennan 
 
 
Per-Lennart Persson 

 


