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Logistik höstens 
fokus 
Under hösten koncentrerar vi BEAst 
resurser till logistikområdet och det sker 
inom ramarna för projektet EIT. 

Logistik är en nygammal satsning som vi 
tycker ligger rätt i tiden. Vi ska genomföra 
en rad aktiviteter där en samordning av 
avisering om kommande leveranser är steg 
ett, med förbättrad planering, godsmot-
tagning och produktion som naturliga mål. 

Projektet handlar också om att beskriva 
processen, från leverantör till byggarbets-
plats, direkt eller via handelsföretag. Med 
det som grund har vi tagit fram en modell 
för utväxling av information mellan 
inblandade aktörer.  

Ändå större utmaning – och potential – 
finns inom anläggningstransporter. Här 
samlar vi, byggare, åkerier och system-
leverantörer till en workshop för att 
diskutera möjligheten till en standard. 

Med samverkan är det vår ambition att 
gemensamt skapa bättre förutsättningar för 
ett effektivare byggande. 

 
Peter Fredholm, vd BEAst AB 
 

Samordning av 
leveransavisering 
Ett av delmålen med EIT-projektet är att 
skapa en gemensam tillämpning av 
meddelandet för leveransavisering. Jämfört 
med en orderbekräftelse skickas leverans-
aviseringen när godset är packat och 
utlastat. Meddelandet används begränsat 
men innehåller en rad fördelar: 
 det kommer före godset och ger bättre 

möjlighet till planering, inte minst vid 
avvikelse 

 informationen uppdaterar ordern i 
mottagarens system och skapar ett 
underlag för mottagning 

 varje kolli identifieras med ett nummer 
som kopplas till en specifikation av 
leveransens innehåll 

 när godset mottas scannas etikettens 
streckkod och systemet visar vad 
leveransen ska innehålla. Med en 
handterminal kan godkännande och 
uppdatering av system skötas med en 
knapptryckning 

 I systemet finns nu ett korrekt underlag 
för automatisk matchning av fakturan 

Meddelandet för leveransavisering är ett 
erkänt komplext meddelande, vilket gör att 
det tolkas på olika sätt av olika företag.  

I EIT-projektets arbetsgrupp jämför vi de 
deltagande företagens tillämpning av 
meddelandet. I nästa steg är ambitionen att 
komma överens om en gemensam tolkning. 
Den typen av samordning har tidigare skett 
för fakturameddelandet med mycket gott 
resultat.  

De företag som hittills har medverkat i 
arbetet med att jämföra sina tillämpningar 
är Ahlsell, Beijer Byggmaterial, Byggbeslag, 
Jeld-WEN Swedoor, Systeam Retail och 
Peab. Fler företag kommer att ansluta och 
övriga som är intresserade ombeds 
kontakta BEAst. 
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Äntligen dags för 
Kollietikett Bygg 
Redan för 10 år sedan togs det i BEAst regi 
fram en gemensam etikett för märkning av 
gods. Några år tidigare hade transport-
branschen kommit fram till en gemensam 
etikett som kallas STE, Standardiserad 
TransportEtikett. STE har fått mycket stor 
spridning och sitter på nästan varje kolli i 
Skandinavien. 

Kollietikett Bygg är baserad på STE, men 
eftersom den inte använts på alla år finns 
det anledning att se över standarden. Även 
detta är en aktivitet inom ramarna för EIT-
projektet. 

I Norge har det parallellt pågått en 
liknande aktivitet för att ta fram en standard 
för kollimärkning av byggvaror, där med 
VIRKE, de norska handelskedjornas 
organisation, som huvudman. Givetvis är 
vår ambition att samordna till en nordisk 
tillämpning. 

Den som är intresserad av att följa arbetet 
eller engagera sig i arbetsgruppen är 
välkomna att kontakta BEAst. 

 
 
 

Projekt för ordning på 
transporter 
I EIT har vi också tagit oss an hanteringen i 
samband med transporter av anläggnings-
transporter, dvs av transporter av grus, 
fyllnadsmassor, asfalt, betong och liknande. 
För byggentreprenörerna är denna typ av 
transporter mer omfattande än gods. 
Medan marknaden för godstransporter har 
ett fåtal aktörer består marknaden för 
anläggningstransporter av ett stort antal 
lokala åkerier. 

Efter en inledande undersökning kan vi 
konstatera att det är en omfattande och i 
stort sett manuell hantering. Det positiva är 
att alla inblandade aktörer visar ett starkt 
intresse av att åstadkomma effektivare 
rutiner och att åkerierna ofta redan har 
systemlösningar som innehåller möjlighet 
till elektroniska gränssnitt mot omvärlden. 

Eftersom både intresse och potential är 
stort går vi vidare genom att bjuda in alla 
parter till en workshop för att diskutera om 

och i så fall hur en gemensam standard ska 
utformas. Det kommer att ske i slutet av 
oktober och ni som är intresserade av att 
delta kan höra av er till BEAst. 

 
 

Rekommendationer 
från Teknikutskottet 
Den senaste rekommendationen från 
BEAst Tekniska utskott gäller den nya 
versionen av Incoterms som innebär vissa 
nya koder. 

Det är också ytterligare några 
rekommendationer på gång under hösten, 
bl.a. om hantering av negativa värden i 
fakturor. I juni publicerades en rekommen-
dation för hantering av bilagor till e-fakturor. 

Rekommendationerna finns att ladda ned 
på BEAst webbplats under Arbetsutskott 
och Tekniska utskottet. 

 
 

Översyn av den 
periodiska fakturan 
Användning av e-faktura i form av 
standarden SMSI Byggfaktura har tagit bra 
fart i branschen, både för att skicka direkt 
mellan företag och i form av webbfaktura 
från portalen eBuild. Den periodiska 
fakturan har emellertid inte fått samma 
genomslag, men det ska det nu bli ändring 
på. 

I arbetsutskottet för e-faktura har det 
formats en undergrupp med uppgift att 
samordna hur den periodiska fakturan 
tillämpas. Arbetet går ut på att gå igenom 
hur fakturan används i olika företag och 
vilka behov som finns av innehåll. Målet är 
att få en gemensam och samordnad 
tillämpning, vilket skulle förenkla spridning 
många till många. 

Intresserade ombeds ta kontakt med 
BEAst eller Ulla Strandberg på Peab som 
är arbetsutskottets ordförande. 
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Fakturautskottet 
Översynen av den periodiska fakturan sker 
som en aktivitet i Fakturautskottet som 
består av ett nätverk av ett drygt tiotal 
medlemsföretag som samlas några gånger 
om året för att utbyta erfarenheter. 

Mellan träffarna formas undergrupper 
som fokuserar på ett visst område, som 
t.ex. den periodiska fakturan. 

Ett annat område för fakturautskottet är 
eBuild, BEAst fakturaportal, där utskottet 
samordnar användning och förvaltning av 
portalen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Utskottet ska ses som ett nätverk för de 

som har intresse av e-faktura och är öppet 
för alla medlemsföretag. 

 
 

Ny fakturalagstiftning 
på väg 
En av orsakerna till det stora genomslaget 
för e-fakturering var den lagstiftning som 
trädde i kraft inom hela EU baserat på ett 
direktiv från kommissionen. Direktivet hade 
dock en del nackdelar t.ex. i form av 
luddiga regler för hur kraven på äkthet och 
integritet skulle uppnås, vilket gjorde att det 
tolkades olika i olika länder. 

Nu finns det ett direktiv nr 2 som ska ge 
en ökad samordning inom unionen. Ett 
exempel på det är att inget land längre kan 
ställa krav på digital signering av fakturor. 
Syftet har varit att förenkla tillämpningen för 
inte minst små- och medelstora företag. Ett 
annat exempel är regler för landsöver-
skridande fakturering.  

Svensk lagstiftning baserad på direktivet 
är på väg och det finns ett förslag som är 
ute på remiss. Från byggbranschen ser vi 
för närvarande på behovet av att lämna ett 
remissvar. Det samordnas i faktura-
utskottet. 

 

Svenskt forum för e-
faktura 
NEA har fått näringsdepartementets 
uppdrag att bilda ett svenskt e-
fakturaforum. Parallellt skapas ett 
motsvarande center i varje EU-land, vilka 
sedan ska samordnas av kommissionen. 
Målet är att underlätta spridningen av e-
faktura i Europa. Bland annat tänker man 
titta på möjligheten av att ta fram en 
europeisk standard. Många ställer sig 
frågan om det behövs ännu en standard 
och om det verkligen går att samordna alla 
branschers behov i en och samma 
standard. 

På gruppens första möte i september 
representerades BEAst av Ulla Strandberg 
från Peab som är ordförande i BEAst 
arbetsutskott för e-faktura. 

Information om arbetet i gruppen finns på 
www.nea.nu.  

 
 
 

Diskussion om 
leverantörsregister 
I slutet av januari kommer BEAst att bjuda 
in till en workshop om ett bransch-
gemensamt leverantörsregister. Det kom 
fram som ett förslag inom BEAst utredning 
om e-upphandling under 2010 och har 
diskuterats sedan dess. 

Nu är tiden mogen att gå vidare för en 
bred diskussion och det kommer att ske i 
form av en workshop dit alla medlems-
företag kommer att bjudas in.  

 
 

Rapport om produkt-
klassificering 
SFTI som är den offentliga sektorns 
motsvarighet till BEAst har publicerat en 
rapport om produktklassificering.  

I rapporten ges en beskrivning av 
klassificering och hur det används inom 
upphandling, sökning, inköp och 
uppföljning. Det ges också en samman-
ställning av vilka system som finns på 
marknaden, t.ex. UN/SPCS och IFD. För 
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varje sådant system finns en matnyttig 
beskrivning. 

SFTI rekommenderar inte en speciell 
klassificering, även om användning av 
UN/SPSC är ett ganska vanligt krav som 
kommuner ställer på sina leverantörer. I 
stället menar man i rapporten att det inte 
går att ha ett generellt system utan att 
systemen täcker olika krav och bör 
användas parallellt (?). Rapporten kan 
laddas ned från www.sfti.se.  

 
 
 

Ny medlem: Ramirent 
AB 
Vi välkomnar Ramirent AB som nya 
medlemmar i BEAst. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ramirent är ett av Sveriges största 
maskinuthyrningsföretag och bland 
kunderna märks företag inom såväl bygg- 
som övrig industri samt offentlig sektor. 
Kundcenter finns över hela landet, från 
Kiruna i norr till Trelleborg i söder. Ramirent 
AB ingår i den finska Ramirentkoncernen, 
som har verksamhet i 13 länder och är ett 
av Europas ledande företag inom 
maskinuthyrningsbranschen. 

Kontaktperson är Cecilia Gustafsohn. 
 
 
 
 
 
 
 
 

På gång 
Aktiviteter för dig som är intresserad av e-

affärer i byggbranschen. 
 
- styrelsemöte i BEAst 18/10  
- arbetsgruppsmöte i  EIT-projektet 24/10 
- workshop anläggningstransporter 
28/10  
- BEAst Arbetsutskott för eFaktura 31/10 
- Grundkurs i EDI och e-affärer 22/11 
- BEAst tekniska arbetsutskott 29/11 
- BEAst Arbetsutskott för eFaktura 6/12 
- NEA håller årets Julkarameller den 6/12 
- styrelsemöte i BEAst 7/12 
- driftmöte eBuild den 12/12  
- i april är årets e-handelskonferens 
 
För mer information eller önskemål om att 

delta i en arbetsgrupp, se www.beast.se 
eller kontakta info@beast.se.  

 
 
 

Om BEAst 
BEAst tar fram standarder och tjänster för e-
affärer mellan bygg- och fastighetssektorns 
aktörer för att stötta nya arbetssätt och sänkta 
kostnader. I BEAst samverkar ett drygt 40-tal av 
branschens ledande företag. Medlemmar har 
tillgång till information, tjänster och annat. Per-
Lennart Persson och Peter Fredholm, båda med 
20 års erfarenhet av området, stöttar 
medlemmarna i praktiska frågor. För mer 
information: www.beast.se och info@beast.se. 

 


