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Mötesanteckningar BEAst Logistikutskott 
BEAst AB. Den 5 mars 2019. 

Deltagare: Dessa företag deltog Zhipster, Skanska, Peab, Returlogistik, Inwido, Lindab, NCC, JM, 

PipeChain, Tyringekonsult, och BEAst. 

1. Inledande uppdatering från BEAst samt föregående möte 
a. Inga synpunkter på föregående mötesanteckningar. 

b. Aktuellt från BEAst: 

 Nytt utskott startat: BEAst Hyresutskott som haft ett första möte, se under Arbetsutskott 

på beast.se. Gruppen fokuserar på den nya standarden BEAst Supply Rental. 

 Nytt utskott startat: Bygghandlingar. Utskottet har haft ett första möte, se under 

Arbetsutskott på beast.se. Gruppen fokuserar på BEAst dokumentstandarder för 

Granskning, Document (överföring av handlingar och metadata) och Namnruta/Ritramar 

samt Hänvisningar.  

 Ett möte om behov av referensnummer (kodsträng) kommer att hållas inom kort. Det 

fanns tidigare tre separata fält i BEAst-meddelanden men de slogs samman till ett för en 

del år sedan. En del vill nu gå tillbaka till den gamla modellen. Det finns argument både för 

och emot och eftersom det berör alla utskott kommer en mindre grupp att ta fram ett 

förslag som sedan skickas på remiss. Även hyresutskottet inkluderas i diskussionen. 

 PF avslutar sitt uppdrag för BEAst vid årsskiftet och en ny vd ska rekryteras. Se annons 

längst ned i dokumentet. 

2. Status användning BEAst Supply Material och planer på införande 
a. Deltagarna redovisade status av införande av BEAst Supply Material-standarden och vilka 

erfarenheterna är. Flera entreprenörer har pågående projekt där man ansluter leverantörer 

och detta kommer att fortsätta framöver. 

b. Konstaterades att det är viktigt att tillämpningen av standarden samordnas så att den inte 

tolkas på olika sätt. De nya implementeringsguider som tagits fram är ett led i det arbetet, 

men det finns också andra initiativ och inte minst det föreslagna spridningsprojektet. 

3. Aktuella utvecklingsprojekt 
a. På förra mötet överenskoms att ansöka till SBUF om finansiering av ett projekt, kallat 

Spridningsprojektet, för att samordna och stötta implementering av BEAst Supply Material. 

Ansökan har beviljats med vissa förutsättningar och en dialog om fortsättning kommer 

omgående att tas upp. Förhoppningen är att kunna starta projektet under våren. 

b. I BEAst verksamhetsplan för 2019 finns ett projekt för att tillsammans med BIM Alliance 

granska behoven av samordning mellan standarden för varuförsörjning och BIM-modeller. I 

första steg är det tänkt som en workshop för att utreda behoven. Eventuellt kan det leda till 

en workshop till hösten men förslaget ska först förtydligas och prioriteras i BEAst styrelse. 

4. Offert- och tillvalsprojektet 
a. Projektet har bestått av två delar: 
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b. Den första delen avser processen för att komma fram till ett avtal och består av en 

processbeskrivning, standardmeddelanden för Offertförfrågan och Offert samt en guideline 

för implementering med tillhörande exempel. Detta är klart och finns på: 

https://beast.se/standarder/generella-meddelanden/offert/.  

c. Den andra delen är Tillvalsdelen. Även där finns en processbeskrivning samt 

standardmeddelandena för Katalog och Tillvalsorder, även här med tillhörande guide för 

implementering och exempel. Meddelandet för Tillvalsorder finns på 

https://beast.se/standarder/beast-supply-material/meddelanden/version-3-0/tillvalsorder/. 

Meddelandet för Katalog finns på: https://beast.se/standarder/generella-

meddelanden/katalog/. 

d. Projektet håller på att avslutas och en slutrapport ska publiceras i mitten av mars. Därefter 

vidtar piloter som kommer att följas upp inom logistikutskottet. 

5. Förvaltning av BEAst Supply Material 
a. Några rättelser har gjorts i BEAst Supply Material-meddelandena, vilket lett till version 3.0.1. 

Ändringarna gäller fel som åtgärdats i den tekniska delen av dokumentationen (XML Schema) 

i form av ordningsföljd mellan elementen, att några element hade försvunnit ur schemat 

samt att validering av enheter tagits bort i schemat. 

b. Implementeringsguider med testfiler för olika typfall finns för Offert, Order, Tillvalsorder och 

Katalog, se också under punkt 4. De kompletterar meddelande- och processbeskrivningarna 

och har som syfte att underlätta för de som arbetar med att införa och sprida standarden för 

att minska risken för olika tolkningar. Viktigt att sprida info om att dessa finns och göra dem 

mer tillgängliga, t.ex. via nyhetsbrev, så att de som ska implementera vet att de finns. 

6. Övrigt 
a. På https://beast.se/standarder/beast-supply-material/status/ finns en lista på vilka företag 

som har stöd för BEAst Supply Material samt vad i standarden de stöder. Önskemål om 

uppdateringar av listan skickas till PF. 

b. Skanska tog upp önskemål om att kunna klassificera leverantörer för att förenkla 

införandearbetet. Att ta med till spridningsprojektet 

c. Den 7 maj är det BEAst Årskonferens och inbjudan finns på beast.se. 

d. Nästa möte den 8 april vilket förhoppningsvis blir startmöte för spridningsprojektet, se 

kallelse. 

Peter Fredholm, BEAst 

 

Bilaga - Annons rekrytering av ny vd för BEAst: 

BEAst nuvarande vd Peter Fredholm slutar sitt uppdrag vid kommande årsskifte och BEAst söker 

därför en ersättare. 

Personen som söks ska ha en stark drivkraft, förståelse för vd-roll, styrelsearbete och 

företagsekonomi samt förmåga att leda arbetsgrupper och genomföra aktiviteter inom information 

https://beast.se/standarder/generella-meddelanden/offert/
https://beast.se/standarder/beast-supply-material/meddelanden/version-3-0/tillvalsorder/
https://beast.se/standarder/generella-meddelanden/katalog/
https://beast.se/standarder/generella-meddelanden/katalog/
https://beast.se/standarder/beast-supply-material/status/
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och marknadsföring. De kunskaper och erfarenheter som förväntas är från standardisering, 

integration, XML och bygglogistik. Engelska ska behärskas flytande i både tal och skrift. 

Vd-rollen är halvtid och i form av konsultuppdrag. Till det kan komma tillägg i utvecklingsprojekt. 

Intresserade hör av sig till Ulf Larsson, ordförande i BEAst, på ulf@ncc.se, eller till Peter Fredholm på 

peter@beast.se. Ansökningar tas emot löpande men skall vara insända senast den 31 mars till 

info@beast.se. 
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