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1. Introduktion 

1.1 Rättigheter 
BEAst AB äger upphovsrätten till branschstandarden som beskrivs i detta dokument. För implementeringar 

kan dokumentet fritt laddas ned från BEAst webbplats och användas. Anpassningar är tillåtna, förutsatt att 

interoperabilitet säkerställs. Detta dokument får inte ändras, distribueras, säljas eller ompaketeras på 

något sätt utan föregående samtycke från BEAst AB. 

1.2 Ändringslogg 
Ändringslogg för detta dokument. 

Datum Ändringsbeskrivning 

2019-10-04 Version 1.0 

 

Senaste version på meddelandet Leveransplan är 3.0.1. 

1.3 Bakgrund, inriktning och förvaltning 
Standarden BEAst Supply är framtagen i ett SBUF-projekt av en arbetsgrupp inom BEAst. Den finns i två 

versioner; en för anläggning under namnet BEAst Supply NeC och en för varuförsörjning under namnet 

BEAst Supply Material. Meddelandet Leveransplan ingår i båda dessa versioner av standarden. 

Denna implementationsguide med tillhörande exempel fokuserar på varuförsörjning och en motsvarande 

guide kommer att tas fram med inriktning på anläggning. Skillnaderna mellan dem är små. 

Förvaltningen av standarden sker inom BEAst Logistikutskott för området varuförsörjning och BEAst 

Anläggningsutskott för anläggning. Deltagande i utskottet är öppet för medlemmar i BEAst ideell förening. 

Den senaste versionen av både meddelandet och detta dokument hämtas på 

http://beast.se/standarder/beast-supply-material/. 

För mer information, kontakta info@beast.se. 

1.4 Målgrupp 
Målgrupp för standarden BEAst Supply är bygg- och anläggningsentreprenörer, installatörer, grossister, 

detaljister och andra leverantörer och tillverkare samt logistikföretag. 

Detta dokument vänder sig till personal som i detalj ska förstå möjligheterna med meddelandet och vad det 

kan användas till samt teknisk personal som arbetar med utveckling, integration samt mappning av 

meddelanden. 

2. Information om meddelandet 
Det finns ett antal grundläggande funktioner i meddelandet med tillhörande rekommendationer: 

a. Meddelandet skickas från köparen till dennes leverantör.  

http://beast.se/standarder/beast-supply-material/
mailto:info@beast.se
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b. Om det gäller leveranser till en byggarbetsplats är det en fördel om köparen tidigare skickat 

meddelandet ”Projektlista” där grunddata om byggprojektet överförs. Även meddelandena för 

Offertförfrågan och Offert kan med fördel ha använts för att komma fram till ett ram- eller 

projektavtal, där t.ex. priser och leveransvillkor specificeras. 

c. Funktionen är att köparen ska tillhandahålla sin leverantör planer över kommande period av 

leveranser, baserat på avtal. Leveransplanen kan användas för såväl byggvaror och annat material 

samt för vissa typer av tjänster. 

d. Leveransplanen är en form av prognos och innebär inte ett bindande åtagande för köparen. Den 

ska alltså inte användas för beställning. 

e. Grundläggande för en leveransplan är att den skickas i ett tidigt skede för att ge leverantören en så 

god planeringshorisont som möjligt, något som varierar avsevärt mellan olika typer av produkter. I 

takt med att mer information kommer fram, eller ändras, uppdateras den löpande fram till den 

punkt före leverans som parterna överenskommit. 

f. När en leveransplan uppdateras ska alltid version och tidigare version anges (se mer nedan). 

g. En ny leveransplan ersätter alltid den gamla. 

h. Från leveransplanen sker löpande avrop (kod 226) med ordermeddelandet. 

i. Volymerna i ett avrop ska dras bort i den kommande leveransplanen. 

j. Leverantören använder meddelandet ”Svar på Leveransplan”, vars funktion är att tillhandahålla 

svar på en mottagen leveransplan. Svaret är endast på huvudnivå, det är alltså inte ett svar på 

raderna i leveransplanen. Svarsmeddelandet anger om man accepterar den mottagna 

leveransplanen eller inte. Om leveransplan inte accepterats får parterna ta kontakt manuellt 

alternativt så lägger beställaren en ny leveransplan. 

k. Meddelandet baseras på XML som format. Det bygger på termer och grupper av termer som också 

finns i andra delar av BEAst Supply-standarden. 

l. Övrig dokumentation till detta meddelande är (laddas ned från beast.se):  

i. ”Affärsdokument Översikt” som är en enkel lista över innehållet, dvs vilka uppgifter som 

kan skickas i meddelandet. 

ii. ”Affärsdokument Specifikation” som även inkluderar uppgifter om fältlängd, datatyp, 

taggnamn, kommentarer och förtydliganden, samt koder i förekommande fall. 

iii. ”XML Schema” som är det tekniska regelverket för meddelandet som definierar formatet, 

vilka uppgifter som måste inkluderas samt definition av datatyp och fältlängder. Det är 

också en exekverbar fil som parterna kan använda operativt för att validera filer som 

skickas och tas emot. 

iv. Exempelfil i XML-format som också kan användas för test. 

v. Change log som är en sammanfattning av ändringar från tidigare versioner av 

meddelandet. 

m. Meddelandets dokumentation i form av t.ex. affärsdokument finns även på engelska på 

http://beast.se/en/standards/.   

n. Meddelandet kan skickas med den tekniska lösning för överföring som parterna kommit överens 

om, men rekommendationen från BEAst är att använda infrastrukturen PEPPOL för att garantera en 

säker överföring som inkluderar viss validering. BEAst tillhandahåller en sådan accesspunkt, se 

https://beast.se/tjanster/beast-peppol-tjanst/. 

http://beast.se/en/standards/
https://beast.se/tjanster/beast-peppol-tjanst/
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o. BEAst rekommenderar att alltid använda kuvert enligt SBDH. Se även 4.3. 

3. Process 

3.1 Verksamhetsfördelar med meddelandet 
Exempel på fördelar med att använda meddelandet. 

För köparen: 

 Enklare och snabbare att lägga planer med stöd av ett system. 

 Att leverantören får bättre möjlighet att planera i sin verksamhet ökar servicegraden för kunden. 

 Leveransplanen kommer fram direkt till leverantören samt processas i dennes system utan eller 
med begränsad manuell hantering. 

 
För leverantören: 

 Ger bättre framförhållning när planer skickas i god tid. 

 Uppdatering sker löpande direkt när förutsättningarna ändras. 

 Automatiserad mottagning av planer sparar arbets- och ledtid. 

 Det ger underlag för leverantörens egen planering av produktion, inköp, bemanning mm. 
 
Gemensamt: 

 Bättre ordning och reda när planering sker digitalt och delas mellan parterna. 

 Bättre möjlighet till uppföljning och att ta fram statistik. 

 Maskinell hantering och systemstöd gör att kvaliteten blir bättre och antalet fel minskar. 
 

3.2 Del av BEAst Supply Material-processen 
Grunden för BEAst Supply Material är en processbeskrivning för att få till stånd ett samordnat arbetssätt i 

branschen när man samverkar genom att använda system som kopplas samman i digitala flöden. Processen 

är en övergripande beskrivning av arbetssättet som varje företag sedan tillämpar på bästa sätt. 

Processen för order i form av leveransplanering beskrivs på http://beast.guidecloud.se/diagram/302/ och 

den övergripande varuförsörjningsprocessen på: http://beast.guidecloud.se/diagram/290/. 

http://beast.guidecloud.se/diagram/302/
http://beast.guidecloud.se/diagram/290/
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 Parterna behöver överenskomma om frystid för leveransplan, dvs. när köparen senast måste lägga 

ett avrop. Avrop bör i köparens system skapas automatiskt vid frystid för att minimera manuell 

hantering. 

 Leverantören granskar att planen kan uppfyllas och skickas svar om accept eller avslag. Vid avslag 

justerar köparen planen och skickar om den. 

 Baserat på leveransplanen skapar leverantören egen plan för tillverkning, bemanning, inköp och 

logistik. 

 

3.3 Verksamhetsregler 
Dessa regler ska följas och är obligatoriska för att tillämpa meddelandet. Notera referens till aktuell XML-

tagg inom parantes och termnummer. 

a. Alla uppgifter som är märkta som obligatoriska, 1..1 eller 1..n, måste skickas. För de som är 

frivilliga, t.ex. märkta med 0..1 eller 0..n, ska de finnas med om de rekommenderas under detta 

avsnitt eller om parterna överenskommer om att skicka dem. 

b. En leveransplan måste ha en unik identitet, ordernummer (T6315), och denna sätts av köparen. 

Säljaren ska i följande kommunikation alltid referera till den identiteten. 

c. En leveransplan måste innehålla minst en leveransplanerad (DeliveryScheduleLines). 

d. En uppdaterad leveransplan kan innehålla nya eller borttagna artiklar samt ändrade kvantiteter och 

leveranstider. 

e. Leveranstid (DeliveryPeriod) kan anges i form av ett datum, ett klockslag eller en period med 

tidigaste och senaste leveranstillfälle. Om lika för hela meddelandet räcker det med att det finns i 

huvudet, annars ska det i stället anges på varje rad. 

f. Ändringar i planen ska skickas löpande, eller enligt överenskommen periodicitet. 

g. Leveransplan som ändras av beställaren skickas om med samma identitet som den första planen. 

För att leverantören ska hålla ordning på versionen ska köparen skicka termerna Versionsnummer, 

T6390, med värdet 1 för den första planen, samt Referens till tidigare version, T6391, som är tom 

för den första planen. 

h. Projektnummer, T6004, skall anges på exakt samma sätt som man förväntar sig det som referens i 

den kommande fakturan. Om beställaren önskar referens till t.ex. konto eller underkonto ska det 

vara en del av projektnumret. 

i. Parterna Köpare (BuyerNeb) och Leverantör (SupplierNeb) måste identifieras. 

j. Vid identifiering av parter ska alltid minst en av termerna för GLN-nummer eller 

Partneridentifikation (t.ex. organisations- eller kundnummer) användas. BEAst rekommenderar i 

första hand GLN-nummer. För Köpare innebär det T0008 och/eller T6001 och för Leverantör T0009 

och/eller T6001. 

k. På leveransplanerad kan Godsmottagare och Godsavsändare specificeras. För Godsmottagare 

anges T0036 och/eller T6001 och för Godsavsändare T0129 och/eller T6001. Dessutom är T5001 

Partsnamn, namn i klartext, obligatoriskt för parterna på radnivå. 

l. Artiklar ska identifieras med artikelnummer och/eller egenskaper samt, om så anses behövas, i 

klartext. 
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m. I de fall leverans ska ske som leveransdelar (T6340), dvs. flera artiklar som ska levereras 

tillsammans som en enhet till samma interna destination, är det en fördel att detta identifieras 

redan i leveransplanen. 

n. Kvantiteter är köparens planerade antal, något som alltid ska bekräftas med ett avrop. 

o. Det är en rekommendation att leverantören skickar meddelandet Svar på leveransplan med besked 

om planen accepteras eller inte. Responstid för sådant svar varierar med olika förhållanden och 

överenskoms bilateralt. 

4. Meddelandets innehåll 

4.1 Grunddata i meddelandet 
Det som är särskilt viktiga uppgifter i meddelandet är: 

 Leveransplanenummer (T6315), en unik identitet som sätts av köparen och som leverantören ska 

referera till i den fortsatta dialogen, t.ex. i order, bekräftelse, leveransavisering och faktura. 

 Versionshantering (T6390 och T6391) eftersom en grundtanke med leveransplanen är att den ska 

uppdateras. 

 Planerad leveranstid i form av dag, klockslag eller period (T6319 och T6320). 

 Artikelidentifiering (ArticleIdentifiers) vilket kan ske med ett nummer, eller med egenskaper, eller 

en kombination. 

 Planerad kvantitet (T6318) inklusive enhet (T6706). 

 Referenser ReferenceToDocument), t.ex. till avtal (T0007), offert (T6010) och projekt (T6004), där 

den senare är obligatorisk. 

 Identifiering av parter, t.ex. köpare och leverantör samt plats för leverans. 

4.2 Lista på meddelandeinnehåll 
Denna finns på https://beast.se/standarder/beast-supply-material/meddelanden/version-3-

0/leveransplan/, under 1. Dokumentation affärstransaktioner, dels i form av en enkel lista med ingående 

uppgifter som kan skickas i meddelandet vilken kallas ”1a. Affärsdokument Översikt” och dels i form av en 

detaljerad version som kallas ”1b. Affärsdokument Specifikation”. 

4.3 Exempel på delar av meddelandet 
I detta avsnitt finns exempel på utformning av vissa vanliga informationsgrupper och element. 

Identitet och version 

Varje leveransplan ska ha en unik identitet (T6315). Eftersom en grundtanke med planen är att den ska 

uppdateras löpande är det viktigt att hålla ordning på versioner eftersom leveransplanenumret är det 

samma för alla uppdateringar. Det finns därför ett nytt versionsnummer (T6390) och en referens till den 

tidigare versionen (T6391).  

I exemplet nedan skickas leveransplan 112233 i en sjunde version med refereens till den sjätte. 

<DeliveryScheduleNumber>112233</DeliveryScheduleNumber> 

<VersionNumber>7</VersionNumber> 

https://beast.se/standarder/beast-supply-material/meddelanden/version-3-0/leveransplan/
https://beast.se/standarder/beast-supply-material/meddelanden/version-3-0/leveransplan/
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<ReferenceToAnEarlierVersion>6</ReferenceToAnEarlierVersion> 

 

Datum och tid 

I meddelandet finns flera uppgifter med tidsangivelser där den första är Datum och tid när leveransplanen 

skapades hos köparen (T6316).  

Däremot finns inte uppgift om tidpunkt då filen skickades i själva meddelandet, utan ligger i det så kallade 

kuvertet, se nedan och separat guide för kuvertering med SBDH. 

Leveransperiod (DeliveryPeriod) är en grupp med uppgift om start- och sluttillfälle för leverans. Som alla 

uppgifter om tidpunkter är datatypen DateTime, vilket innebär att det kan anges som dag och/eller 

tidpunkt samt som period. 

I exemplet nedan anges en period för leverans, mellan två datum (T6319 och T6320), men det kan också 

anges endast starttillfälle samt med eller utan klockslag. När endast en tidpunkt anges ska starttaggen, som 

är obligatorisk, användas. Leveransperiod anges antingen i leveransplanehuvudet för hela planen eller på 

varje leveransplanerad i de fall det är olika leveranstider för olika rader. Klockslagsleveranser behöver 

normalt avtalas mellan parterna. 

<DeliveryScheduleDateAndTime>2019-09-25T00:00:00+02:00 

</DeliveryScheduleDateAndTime> 

<DeliveryPeriod> 

    <DeliveryPeriodStartDateTime>2019-11-01T11:00:00+02:00 

</DeliveryPeriodStartDateTime> 

    <DeliveryPeriodEndDateTime>2019-11-01T12:00:00+02:00 

</DeliveryPeriodEndDateTime> 

</DeliveryPeriod> 

 

För att ange datum och tid i standarden finns denna rekommendation.  

 Datum och tid anges i BEAst meddelanden enligt datatyp DateTime.  

 Den tidszon som ska anges är avsändarens.  

 Mellan datum och tid ska finnas ett T för att visa att här börjar tidsuppgiften. 
 
För att ange ett datum utan klockslag: 
2019-10-01T00:00:00+02:00 (tidpunkten midnatt baserat på leverantörens tidszon betyder endast 

dag) 

För att ange datum med klockslag: 
 För att ange datum tid vid sommartid när avsändaren finns har svensk tidszon: 2019-10-

01T12:30:00:00+02:00 

 För att ange datum tid vid vintertid när avsändaren finns har svensk tidszon: 2019-10-
01T12:30:00:00+01:00 

 

Parter 

Dessa parter kan identifieras i meddelandet. 

Köpare (BuyerNeb) 
Huvudet 

Part som definieras som juridisk köpare enligt ett kommersiellt avtal. 
Köparens ID används för att identifiera avsändaren av planen. 
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Leverantör (SupplierNeb) 
Huvudet 

Part som definieras som juridisk säljare enligt ett kommersiellt avtal. 
Leverantörens ID används för att identifiera mottagaren. 

Godsmottagare 
(ConsigneeNeB) 
Radnivå 

Part som ska ta emot gods på uppdrag av köparen. Kan även vara ett 
mellanlager i form av BLC eller TPL. I de fall Godsmottagare är samma 
part som Köpare behöver Godsmottagare ej anges. 

Godsavsändare 
(ShipFromNeB) 
Radnivå 

Anges då denne skiljer sig från Leverantören, t.ex. i de fall leverans sker 
från ett mellanlager i form av BLC eller TPL. Kan även användas för att 
ange adress för hämtning. 

 
Samtliga parter kan identifieras på olika sätt, se också avsnitt ”3.3 Verksamhetsregler” ovan.  

För Köpare (BuyersContactNeB), Godsavsändare (ShipFromContact) och Godsmottagare 

(ConsigneesContact), finns en undergrupp med kontaktuppgifter. För Godsavsändare och Godsmottagaren 

är de uppgifter som ingår Namn (T5012), Telefon (T5010), SMS (T6323) samt E-post (T5011). För köparens 

kontaktuppgifter ingår endast telefon och e-post. 

Några exempel på hur olika parter bör förekomma: 

 Vid leverans till köparen direkt utelämnas Godsmottagare. 

 Leverans till en entreprenör via ett logistikcenter, återförsäljare eller annan part innebär att 

Logistikcentret är Godsmottagare. 

 Leverans till en underentreprenör på en arbetsplats där huvudentreprenören ansvarar för en 

gemensam godsmottagning innebär att huvudentreprenören är Godsmottagare och 

underentreprenören Köpare. 

Ett exempel där köparen identifieras med både GLN och organisationsnummer samt med kontaktuppgifter: 

<BuyerNeB> 

    <Buyer>7381030000028</Buyer> 

    <AddressNeB> 

        <PartyIdentifier>5556814114</PartyIdentifier> 

        <Department>Inköp</Department> 

    </AddressNeB> 

    <BuyersContactNeB> 

        <PhoneNumber>+46410341234</PhoneNumber> 

        <EmailAddress>karl.svensson@trellebygg.se</EmailAddress> 

    </BuyersContactNeB> 

</BuyerNeB> 

 

Referenser 

Gruppen med referenser finns på både huvudnivå där den är obligatorisk och på radnivå där den är frivillig. 

I huvudet finns t.ex. referenser till projektnummer (T6004), den enda som är obligatorisk, offert (T6010) 

och avtalsnummer (T0007). En undergrupp till referensgruppen är gruppen Extra dokumentreferens 

(AdditionalDocumentReference) för att skicka med bilagor (se nedan). 

I exemplet finns referens till projekt- och offertnummer, avtal samt till instruktioner (T6393) som kan vara 

olika slags krav på den som ska leverera eller utföra ett arbete. 
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<ReferenceToDocument> 

    <ProjectNumber>76160</ProjectNumber> 

    <OfferNumber>154625</OfferNumber> 

    <ReferenceToAgreementOrContract>82910</ReferenceToAgreementOrContract> 

    <Instructions>Eco certified drivers requiered</Instructions> 

<ReferenceToDocument> 

 

Bilagor 

Till meddelandet kan man ha bilagor (Attachment) som både kan ligga i huvudet och/eller på radnivå 

kopplade till en viss artikel. Gruppen heter Extra dokumentreferens (Additional Document Reference) och är 

en frivillig undergrupp till Referensgruppen (Reference to document). 

En bilaga kan förekomma som en separat fil (EmbeddedDocument), inbäddad i meddelandet, alternativt 

som en referens till en separat webbplats (ExternalReference). BEAst Tekniska utskott har tagit fram en 

anvisning för hur detta ska ske, se http://beast.se/standarder/rekommendationer/, se dokumentet 

”Rekommendation Bilagor_2018-04”. 

Exempel på en inbäddad bilaga: 

<AdditionalDocumentReference> 

   <DocumentTypeExternal>Ritning</DocumentTypeExternal> 

   <DocumentName>A1-440-1-030-AA-01</DocumentName> 

   <Attachment> 

      <EmbeddedDocument> 

         <EmbeddedDocumentFileName>XYZ</EmbeddedDocumentFileName> 

         <EmbeddedDocumentBinaryObject>  

Här finns bilagan inbäddat som ett binärt objekt kodat i Base 64. 
          </EmbeddedDocumentBinaryObject>      

      </EmbeddedDocument> 

   </Attachment> 

</AdditionalDocumentReference> 

 

Exempel på en referens till en webbadress där bilagan finns:  

<AdditionalDocumentReference> 

   <DocumentTypeExternal>Faktura</DocumentTypeExternal> 

   <DocumentName>2837462</DocumentName> 

   <Attachment> 

      <ExternalReference> 

<LinkToRelatedDocument>http://www.foretaget.se/mina                           

sidor/invoice/123456.pdf</LinkToRelatedDocument> 

      </ExternalReference> 

   </Attachment> 

</AdditionalDocumentReference> 

 

Leveransdelar 

Leveransdel är en unik identitet på samling produkter som ska hanteras som en gemensam enhet med en 

unik identitet och med samma destination på arbetsplatsen, t.ex. en lägenhet eller ett våningsplan, och 

som ska levereras vid samma tillfälle. Leveransdel finns i huvudet om det är samma för hela planen, eller på 

http://beast.se/standarder/rekommendationer/
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radnivå. När avropet senare skickas kan varje leveransdel kopplas till en intern destination på 

leveransstället, men den informationen finns inte i leveransplanen. 

<DeliveryUnit>1025</DeliveryUnit> 

 

Leveransplanerader 

I leveransplanemeddelandet måste det förekomma minst en leveransplanerad där de obligatoriska 

uppgifterna är radens nummer och kvantitet med tillhörande enhet. Radnummer ska numreras löpande.  

Även artikelidentifiering måste ske, men det kan ske på olika sätt, t.ex. artikelnummer eller egenskaper, 

och ingen av dessa grupper är obligatorisk. 

<DeliveryScheduleLines> 

    <LineNumber>1</LineNumber> 

 

Artikelidentifiering 

I de flesta fall finns ett artikelnummer för de aktuella produkterna. BEAst rekommenderar generellt 

artikelnummer enligt nummerserien GTIN när så är möjligt, men det finns stöd för att skicka enligt 

nummerserier från olika branscher i såväl Sverige som övriga nordiska länder. Det finns också möjlighet att 

ange produktens namn och beskrivning i klartext, leverantörens eller köparens artikelnummer samt GUID. 

Dessa alternativ specificeras i gruppen med taggnamnet ”IdentifikationArtikelnummer”. 

För att identifiera artiklar som beställs finns dessa alternativ:  
a. Med GTIN (T0154) som är ett numreringssystem från GS1 som ger en globalt unikt identitet. 

b. Med en branschstandard för artikelidentiteter. BEAst Supply Material stöder ett antal sådana 

nummerserier från flera olika branscher i de nordiska länderna. 

c. Med egenskaper (Properties) för att identifiera den produkt som efterfrågas. I meddelandet finns 

en grupp element som ska användas för att fånga data om t.ex. egenskaper från en BIM-modell. 

d. Med en artikelbeskrivning i klartext (T6226). Skall undvikas att endast skicka fritext. 

e. Ett GUID (T6408), en projektunik identitet för en specifik artikel i ett aktuellt projekt. 

f. Med en kombination av ovanstående. 

För att ange Leverantörens artikelnummer (T0172) finns en särskild undergrupp (SuppliersArticleNumber). I 

den finns Typ av artikelnummer (T6317) som främst är aktuell vid planer för anläggningsfrakter och 

maskintjänster. För leveranser av byggmaterial är värdet för typ av artikel normalt koden ”SA” som står för 

leverantörens artikelnummer. 

I det första exemplet identifieras artikeln med både ett GTIN och ett GUID: 

<ArticleIdentifiers> 

    <GlobalTradeItemNumber>7391753017388</GlobalTradeItemNumber> 

    <GUIDIdentifier>GKSDT38291738274928764</GUIDIdentifier> 

</ArticleIdentifiers> 
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I det andra exemplet identifieras artikeln med endast leverantörens artikelnummer: 

<ArticleIdentifiers> 

    <ArticleDataNeC> 

        <SuppliersArticleNumber>49001</SuppliersArticleNumber> 

        <ArticleNumberTypeCoded>SA</ArticleNumberTypeCoded> 

    </ArticleDataNeC> 

</ArticleIdentifiers> 

 

Egenskaper och produktklassificering 

I byggbranschen förekommer ofta specialartiklar eller produkter som kan ha många varianter och 

identifieras då med egenskaper. Dessa hämtas lämpligen från en BIM-modell (T6433) och finns i 

ordermeddelandets grupper för egenskaper (Properties). Detta sätt att identifiera produkterna på måste 

vara avtalat mellan köpare och leverantör innan det används eftersom det krävs systemstöd för att tolka 

informationen. 

I gruppen ”Produkttyps-ID” (ProductTypeIdentifier) definieras vilken egenskapsklass som artikeln tillhör. 

Vanligt förekommande är CoClass som är framtaget av Svensk Byggtjänst, bSDD som är en standard från 

buildingSMART international eller ETIM som används inom t.ex. installation, men det går också att använda 

koden ”NA” för dem som vill använda en egen klassificering. Se T6440. 

Gruppen ”Egenskaper” (Properties) kan förekomma flera gånger för att identifiera olika egenskaper till en 

artikel. I undergrupper kan man identifiera en unik identitet för egenskapen, så kallad GUID (T6431), eller 

egenskapens namn i klartext (T6446). I en separat undergrupp (Measures) kan man specificera måttvärden 

för egenskapen. 

Kvantitet 

Att ange planerad kvantitet (T6318) är obligatoriskt för varje artikel, rad, i en leveransplan. Förutom att 

ange ett antal rekommenderas att även ange enheten (T6706) även om den inte är obligatorisk (läs mer om 

enheter under separat rubrik nedan). 

I exemplet anges planerad kvantitet till tio styck av en artikel. 

<Quantities> 

   <ForcastedQuantity> 

      <OrderedQuantity>10</OrderedQuantity> 

      <MeasureUnitNeBType>EA</MeasureUnitNeBType> 

   </ForcastedQuantity> 

</Quantities> 

 

Koder och kodlistor 

För många termer anges koder för att specificera t.ex. valuta till ett pris eller enhet till en kvantitet. När så 

är möjligt används internationella kodlistor från t.ex. ISO, UN/ECE och Incoterms, men ibland finns egna 

kodlistor som upprättats av BEAst eller av andra branschorganisationer som t.ex. GS1.  

När det gäller enheter definieras dessa koder i termen T6706. I det dokument som heter 

”Affärsdokumentspecifikation Order” listas koder som kan användas. I vissa fall specificeras dessa även i 
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XML Schemat vilket innebär att de koder som finns i en meddelandefil kan valideras. I andra fall, som t.ex. 

enheter för kvantitet och pris, finns koder inte som en del av schemat eftersom det finns en så omfattande 

flora av koder som används. I stället hänvisas i dessa fall till UN/ECE Rekommendation 20 och 21 eller 

nationella kodlistor som t.ex. RSK eller Vilmanummer. Dessutom listas de vanligaste koderna, som även 

rekommenderas, i affärsdokumentspecifikationen. 

Ett exempel där det beställs tio kilo av en viss produkt. 

<OrderedQuantityNeB>    

  <OrderedQuantity>10</OrderedQuantity> Kvantiteten är tio 
    <MeasureUnitNeBType>KGM</MeasureUnitNeBType> Enheten, värdet för T6706, är kilogram 
</OrderedQuantityNeB> 

 

Fritext 

Syftet med standardmeddelandena från BEAst är att de ska användas för automatiserad integration mellan 

företag och deras system och därför rekommenderas att endast i undantagsfall använda de element som 

finns för att skicka uppgifter i fritext. Om de ska användas är det viktigt att överenskomma om det bilateralt 

i samband med uppstart, annars är det stor risk att mottagarens system inte kommer att läsa in dem. 

I huvudet finns ett fritextfält för att vid behov ange ostrukturerad klartext. Nedan finns ett exempel med en 

fritextuppgift i gruppen Text (Text): 

<Text> 

    <TransportationInformation>Bil med bakgavellift</TransportationInformation> 

</Text> 

 

Kuvertering och kommunikation av meddelanden 

BEAst generella rekommendation är att meddelanden ska kuverteras med den standard som kallas SBDH. 

BEAst Tekniska utskott har tagit fram en anvisning för hur detta ska ske, se 

http://beast.se/standarder/rekommendationer/.  

För kommunikation av meddelanden rekommenderar BEAst att den internationella infrastrukturen PEPPOL 

används. BEAst tillhandahåller byggbranschen en accesspunkt till PEPPOL, se 

http://beast.se/tjanster/beast-peppol-tjanst/. Det finns även andra aktörer som erbjuder denna typ av 

tjänst på marknaden. Alla företag som är manuellt anslutna till BEAst Portal kan nås via PEPPOL. 

5. Referenser 
Detta och övriga meddelanden finns att ladda ned på https://beast.se/standarder/beast-supply-material/ 

där det också finns annan information. 

På https://beast.se/standarder/beast-label/ finns en manual för BEAst Label som ger exempel på 

kopplingen mellan detta ordermeddelande och fält i etiketten. Där finns också en teknisk specifikation. 

file:///C:/Users/peter/Documents/BEAst/07%20Standarder/BEAst%20Supply%20Material/Version%203.0/Order/Example%20BEAst%20Supply%20Material%20Order.xml
http://beast.se/standarder/rekommendationer/
http://beast.se/tjanster/beast-peppol-tjanst/
https://beast.se/standarder/beast-supply-material/
https://beast.se/standarder/beast-label/
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6. Typfall 
Dessa typfall finns som XML-filer för att underlätta vid implementering, se separata xml-filer per testfall. 

6.1 Typfall 1 – Komplett meddelande 
En leveransplan med alla element inkluderade, alltså inget typfall utan ett ”bruttomeddelande”. 

6.2 Typfall 2 – Enkel leveransplan 
Enkel plan av ett par standardartiklar för att ange uppgift om antal, tid och plats. 

6.3 Typfall 3 – ? 
Finns det behov ett till typfall? 

 


