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Dags att lämna vidare 

Efter 13 år i rollen som vd för BEAst är det 
dags att vid årsskiftet lämna över till min 
efterträdare. 

2006 bestod BEAst av ett 20-tal 

medlemmar och en Edifact-standard med 

rötterna i 1980-talet, begränsad till en 

handfull meddelandespecifikationer för 

handel. Idag har vi mer än 100 fler 

medlemmar. Inte minst har vi ett utbud av 

väl dokumenterade standarder för att 

förenkla flera av huvudprocesserna i 

byggbranschen, för alla från tillverkare till 

handelsföretag, entreprenörer och 

byggherrar. Dessa standarder täcker 

varuförsörjning, anläggnings- och 

hyresprocesser samt en effektiv hantering 

av bygghandlingar. 

Standarderna finns införda och den 

uppföljning som gjorts visar på en serie bra 

effekter, i en del fall till och med på 

anmärkningsvärt positiva effekter.  

Det stora problemet är den låga 

användningen och svårigheten att få 

branschens beslutsfattare att sätta tryck på 

frågan, en uppenbar skillnad från andra 

branscher där liknande standarder införts 

med helt annat tempo. Fortfarande är det 

långt kvar till en omfattning som täcker hela 

branschen, och både små och stora 

företag. Spridning blir BEAst stora utmaning 

de närmaste åren. Här gäller det att de 

stora aktörerna tar sitt ansvar och drar 

branschen i rätt riktning. Idag pratas vitt och 

brett om digitalisering, men med byggbran-

schens tusentals aktörer blir det inte bra 

utan en grund i form av gemensamma 

standarder. 

Avslutningsvis vill jag tacka alla som 

hjälpt till att skapa den positiva 

utvecklingen, från styrelsen som visat 

vägen, till arbetsutskott, arbetsgrupper och 

systemleverantörer som gjort grovjobbet, 

samt till SBUF som via sin finansiering 

säkrat de resurser som behövts. 

 

Ny vd på BEAst – 
Rikard Larsson 

Från årsskiftet tar Rikard Larsson över vd-
skapet för BEAst. 

Rikard har en bred och lång erfarenhet 

som projektledare inom digitalisering, att 

driva utveckling av processer, system och 

arbetsmetoder samt standardisera inom 

inköp och logistik. Han har även erfarenhet 

av att implementera BEAst Supply Material 

för Skanska och har deltagit i BEAst 

Logistikutskott och Tekniska utskottet. 

Rikard nås på rikard@beast.se. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rikard Larsson, ny vd på BEAst från årsskiftet 
 

 

NeC-standarden visar 
goda resultat på Peab 

För att ta pulsen på läget för BEAst Supply 
NeC har vi lyssnat med Marina Wengelin 
på Peab om deras arbete med att rulla ut 
standarden. 
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KONTAKT Nyhetsbrevet skickas till medlemsföretag 
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hur du blir medlem i BEAst, kontakta info@beast.se. 
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Vilken är din roll inom Peab? 

Jag jobbar idag som utvecklingsansvarig 

av BEAst Supply NeC och tillhörande 

digitaliseringsfrågor inom Peab. Med mig i 

bagaget har jag 10 år som regional 

inköpschef i Peab. I den rollen var jag med i 

utvecklingen av standarden, deltog i flera 

olika pilotfaser och mitt fokus är att utveckla 

ur ett användarperspektiv. IT-kunnandet 

och utvecklingen ur ett systemtekniskt 

perspektiv bidrar Peabs IT-avdelning med. 

 
Vad tycker era leverantörer? 

Jag tror att de uppskattar att vi 

tillsammans gör den här utvecklingen. Nu 

godkänner vi utfört arbete direkt, får med all 

information från början, slipper 

dubbelarbete samt reder ut eventuella 

frågetecken med en gång. Det blir rätt från 

början och vi slipper krediteringar.  

Vi vill dock tillsammans fortsätta och 

införa fler moment i processen, så som 

planering och avrop. Sedan måste vi också 

förenkla införandet för de leverantörer som 

inte redan jobbar med standarden. Vi vill ha 

fler leverantörer som jobbar digitalt mot 

våra arbetsplatser. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marina Wengelin, Peab 
 

 
Och vad tycker era arbetsplatser? 

Det som BEAst Supply NeC-standarden 

står för är en stor del av ett 

anläggningsprojekt så våra arbetsplatser 

uppskattar att det blir bättre ordning och 

reda och att de får uppföljning i realtid. 

Dessutom frigörs tid som de använder till 

mer värdeskapande arbete i produktion. 

 
Vad tycker du själv är särskilt bra effekter? 
 Bidraget och engagemanget från alla olika 
verksamheter ger en trovärdigheten i 
branschen samt att datainsamlingen ger 

framtida möjligheter att nå våra 
hållbarhetsmål.  

 
Hur ser era fortsatta planer ut? 

  Peab har jobbat aktivt med att 

implementera BEAst Supply NeC i åtta år 

så strategin är långsiktig och vi kommer att 

fortsätta vara ambassadörer för branschens 

fortsatta utveckling. Det är en lång 

värdekedja och vi fortsätter att kontinuerligt 

bygga på med de meddelanden som gör att 

vi främst kan automatisera, effektivisera, 

förenkla och förbättra och därmed bidra till 

en bättre produktion. 

 

 

Trafikverket satsar på 
BEAst-standard 

ELSA, Energiledningssystem för anlägg-
ningar, är ett projekt inom Trafikverket. 
Syftet med ELSA-projektet är att få bättre 
underlag för att följa upp t.ex. förbrukning 
och utsläpp, få statistik och på sikt ställa 
hårdare krav på entreprenörer. 

Projektledaren Martin Strid berättade att 

projektet ska använda BEAst-meddelandet 

Orderkvitto för att löpande samla in data om 

utsläpp och förbrukning, vilken slags 

motorer och bränsle som används i 

uppdragen, men också mängder och typ av 

material. Det finns också önskemål om att 

komplettera med data om framkörning till 

uppdraget. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Martin Strid, projektledare för Trafikverkets 

ELSA-projekt. 
 

En första mindre testomgång genom-

fördes för ett par år sedan med bra resultat. 

Nu bygger man ett bättre systemstöd och 
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förhoppningen är att kunna starta en ny 

omgång piloter i mars 2020. 

ELSA drivs inom verksamhetsområde 

Underhåll men kommer också att beröra 

verksamhetsområdena Stora projekt och 

Investering. 

 

 

Guide till effektivare 
varuförsörjning 

För att bättre tillgodose olika målgruppers 
behov av information kring de standarder 
som tagits fram i BEAst har det tagits fram 
en serie så kallade ”steg-för-steg-guider”. 
Sedan en tid tillbaka finns de för standar-
den BEAst Effektivare Granskning och för 
att ge support för användare av BEAst 
Portal. Nu finns guider även för BEAst 
Supply Material och BEAst Supply Rental. 

En av de stora fördelarna med guiderna 

är att de enklare kan riktas mot olika 

målgrupper. Beslutsfattare, verksamhets-

personal eller IT-avdelningar, alla kan 

adresseras utifrån sina behov och klicka 

fram de guider och avsnitt som är relevanta 

för dem. Exempel på steg som kan väljas är 

allt från övergripande om BEAst-

standarder, nytta som användare uppnått, 

innehåll i standarden samt till hur xml-filer 

ska paketeras. 

Den nya omgången guider finns under 

Standarder/BEAstSupplyMaterial/Guider 

och har möjliggjorts genom finansiering från 

SBUF. Den webbtjänst som använts har 

Info Caption ställt till förfogande. 

 

 

Guider kompletterar 
standard 

BEAst-standarden består inte minst av 
processer och meddelanden och för 
meddelanden har den tidigare standard-
dokumentationen kompletterats med så 
kallade Implementationsguider. 

Många av meddelandena ska täcka olika 

användningsfall. En order ska täcka både 

ramorder och avrop, och så vidare. Det gör 

att utformningen av meddelandena blir lite 

olika för olika typfall, något som förklaras 

och exemplifieras i de nya guiderna. 

Målgrupp för guiderna är personal, både 

från verksamhet och IT, som arbetar med 

implementering och anslutning. 

Implementationsguiderna finns för alla 

meddelanden i BEAst Supply Material, för 

vissa av meddelandena i BEAst Supply 

NeC och BEAst Supply Rental. Dessutom 

finns de för grundmeddelandena Katalog, 

Offert, BEAst Invoice och BEAst Eco. 

Tillsammans med guiderna finns 

användarfall i form av XML exempelfiler. 

Dessa är ett sätt att visa hur ett 

meddelande kan och bör se ut i olika 

situationer, men kan också användas för 

test. 

Implementationsguiderna finns på 

beast.se under fliken Standarder och 

respektive standardmeddelande. 

 

 

Spridningsprojektet 
går vidare 

Sedan i våras har en arbetsgrupp jobbat i 
det SBUF-finansierade spridningsprojektet 
som syftar till att underlätta för branschen 
att börja använda standarden BEAst Supply 
Material. Exempel på det som gjorts hittills 
är: 
 Implementationsguider för 

meddelanden 

 En jämförelse av hur olika företag 

använder standarden, vilket lett till 

samordning och vissa ändringar i 

standarden. 

 Mall på svenska och engelska för 

möten när två företag ska integreras. 

För närvarande pågår ett arbete för att få 

fler leverantörer av olika slags system som 

är vanliga i branschen att bygga in stöd för 

standarden. 

Projektet kommer att avslutas under 

våren 2020. I arbetsgruppen deltar de 

större entreprenörerna och ett flertal 

leverantörer av material. Resultatet finns 

bl.a. under flikarna Projekt och BEAst 

Supply Material på beast.se. 

 

 

Volvo integrerar mot 
BEAst Portal 

I infrastrukturprojektet Västlänken i 
Göteborg har den Volvo-utvecklade appen 
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Effektiv Utlastning integrerats mot BEAst 
Portal och gett en ytterligare automatisering 
av BEAst digitala transportdokument. 

BEAst transportdokument ”Waste report” 

för hantering av massor och avfall används 

sedan april i år i Västlänken. Både 

beställare, entreprenörer och leverantörer 

använder BEAst Portal för att hantera 

flödet. 

Med den nya Volvo-appen kan föraren 

följa exakt hur mycket som lastats på flaket 

så att transporterna optimeras. När 

lastningen är klar skickar appen data till 

BEAst Portal som via BEAst-meddelandet 

skickar informationen vidare i kedjan till 

nästa led. 

Enklare och snabbare hantering, färre fel 

och mindre spring på arbetsplatserna är 

några av de fördelar man sett hittills. Och 

dessutom oerhört mycket mindre papper! 

 

 

Status BEAst Portal 

BEAst Portal består av två delar; Faktura-
portalen och Logistikportalen. I den första 
är funktionen att små företag enkelt kan 
skapa webbfakturor utan kostnad, något 
som mer än 16 000 företag har tecknat sig 
för. En nyhet är att de inom kort kommer att 
kunna skickas fakturor via PEPPOL där 
mottagare kan vara alla de tusentals 
företag och offentliga verksamheter, både 
inom och utom byggbranschen samt inom 
och utom Sverige, som är registrerade för 
att ta emot fakturor via PEPPOL. I det fallet 
blir det dock en mindre kostnad för faktura-
avsändaren. 
 

 

För Logistikportalen har det varit lite 

trögare att komma igång, mycket kopplat till 

den hittills ganska blygsamma använd-

ningen av BEAst logistikstandarder, som 

hittills mest varit begränsad till att användas 

mellan stora företag. När även medelstora 

och små företag i branschen ska anslutas 

kommer portalen bli en viktig infrastruktur-

komponent. 

Ett exempel där logistikportalen används 

är i Västlänken, det stora infrastruktur-

projektet i Göteborg. Där är ett drygt 10-tal 

entreprenörer, åkerier, maskinföretag och 

deponier anslutna, se också separat artikel. 

Mer om BEAst Portal finns under fliken 

Tjänster på beast.se. 

 

 

Nya versioner 
planeras 

Diskussioner pågår i både Logistikutskottet 
och Anläggningsutskottet om nya versioner 
av standarderna BEAst Supply Material och 
BEAst Supply NeC. Planen är att de nya 
versionerna ska kunna publiceras under 
första kvartalet 2020. 

I båda fallen heter den nuvarande 

versionen 3.0.1. För båda standarderna 

kommer det nya versionsnumret att bli 4.0, 

vilket indikerar att den inte kommer att vara 

bakåtkompatibel med den nuvarande. 

Ändringarna kommer inte ske i 

arbetssättet, dvs den del av standarden 

som består av processbeskrivningar. 

De ändringar som görs bygger på 

önskemål från företag som använt 

standarden och sett behov av att t.ex. 

kunna skicka mer information. I båda fallen 

finns ett dokument, kallat change log, som 

specificerar ändringarna. Den som är 

intresserad kan vända sig till info@beast.se 

för att få dokumenten. 

 

 

PEPPOL växer starkt 
inom bygg 

I samband med att en arbetsgrupp inom 
BEAst 2012 tog fram standarden BEAst 
Supply NeC, har vi diskuterat behovet av 
en rationell och säker plattform för 
överföring av alla standardmeddelanden. Vi 
såg tidigt att PEPPOL hade potential att bli 
det vi sökte. 

Efter en del utredning kom vi fram till att 

PEPPOL var värt att satsa på och 2016 

satte BEAst upp en accesspunkt till 

kommunikationsinfrastrukturen. Däremot 

var vi helt på det klara med att PEPPOL:s 

andra del, meddelandena, inte fyllde de 

behov som finns i byggbranschen. 
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Det tog några år, men nu har PEPPOL på 

allvar tagit fart, både i byggbranschen och i 

omvärlden. Det finns totalt ett par hundra 

tusen företag registrerade i nätverket. 

Genom BEAst accesspunkt skickades drygt 

30 000 meddelanden de senaste 30 

dagarna, en uppgång från noll i början av 

året. Allt talar för att detta kommer att växa 

kraftigt den kommande perioden. 

Mer om PEPPOL och BEAst accesspunkt 

finns på https://beast.se/tjanster/beast-

peppol-tjanst/. 

 

 

Aktuellt om BEAst 
Invoice 

BEAst Fakturautskott ansvarar för 
standardmeddelandet BEAst Invoice, 
Fakturaportalen samt samordning av andra 
frågor om e-fakturering. Här är några 
aktuella händelser. 

Fakturameddelandet BEAst Invoice är 

omfattande och ska kunna användas för 

alla slags fakturor i branscher. Kraven på 

innehåll mellan tjänster, indirekt och direkt 

material, skiljer sig en hel del. För att 

samordna hur olika typfall ser ut har det 

tagits fram ett exempel på en faktura av 

hyresutrustning. Exemplet kan laddas ned 

på beast.se under Standarder och sidan för 

den senaste versionen av BEAst Invoice. 

På samma sida finns också en jämförelse 

mellan BEAst och PEPPOL:s faktura-

meddelanden. Jämförelsen visar hur fält i 

BEAst-meddelandet motsvaras av 

PEPPOL-meddelandets fält. PEPPOL-

fakturan är ett krav från offentlig sektor men 

är inte riktigt anpassad till de behov som 

finns i byggbranschen, varför det fortfaran-

de behövs en standard för byggfakturor. 

 

 

Aktuellt inom BEAst 

Inom BEAst pågår en rad aktiviteter, 

arbetsutskott och projekt. Se Kalendariet på 

BEAst webb. 

Det finns några aktiviteter som vi särskilt 

vill informera om: 

 

 Möten sker löpande i BEAst olika 

utskott. Som medlem kan du delta i 

något av dessa nätverk. Se under 

Arbetsutskott på beast.se. 

 Medlemmar kan också delta i BEAst 

utvecklingsprojekt, se under Projekt. 

 

För mer information, se www.beast.se 

eller kontakta info@beast.se. 

 

Om BEAst 

BEAst tar fram standarder för digitaliserade 

processer genom försörjningskedjan, med syfte 

att skapa förutsättningar för effektivt och hållbart 

byggande. BEAst är en ideell organisation med 

drygt 120 företag och organisationer som 

medlemmar. Dessa har tillgång till information, 

tjänster och rådgivning i praktiska frågor. För 

mer information: www.beast.se och 

info@beast.se. Hit vänder du dig också för att bli 

avregistrerad från detta nyhetsbrev. 
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