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Tydliga signaler på 
årskonferens 

Inför 145 deltagare hölls BEAst årliga 
konferens om e-affärer i början av maj. 
Programmet var en blandning av praktikfall 
och rapporter från utvecklingsprojekt och 
arbetsutskott. 

Jämfört med tidigare år märktes det 

tydligt att standarder från BEAst allt mer 

används. Det gäller både antalet områden 

och företag. Samtidigt är det fortfarande 

endast en bråkdel av branschen som har 

tagit till sig det effektivare arbetssättet och 

det framkom också att långt ifrån alla är så 

positiva till att ändra sig. Det närmaste året 

ska bli intressant att följa. När de stora 

aktörerna satsar på BEAst-standarder 

måste det rimligen smitta av sig på övriga. 

Här är några exempel på vad som kom 

fram under konferensen. 

Projekt Electric site. Volvo och Skanska 

har gemensamt, med stöd av universitet 

och myndigheter, drivit ett fullskaletest av 

att elektrifiera produktionen och logistiken i 

en bergtäkt. Målen är minst sagt ambitiösa; 

sänkning av CO2-utsläpp med 95% och 

produktionskostnader med 25%. Nyckeln är 

elektrifiering och automatisering. Med 

obemannade maskiner reduceras inte bara 

personalbehovet med ungefär 50%, det ger 

också en säkrare arbetsmiljö. Man kan 

undra hur metoderna går att tillämpa på 

andra delar av byggbranschen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I testprojektet användes elektriska och för 
vissa maskiner autonoma fordon. 

 

 

Offert- och tillvalsprocessen. Skanska 

och Libitum, som båda deltagit i det SBUF-

projekt som BEAst hållit under året visade 

på resultaten och vilka effekter de nya 

standarderna kan få. Skanska visade hur 

BEAst Offert ger strukturerad data som 

förenklar överlämning mellan inköpare och 

arbetsledare och mellan kund och 

leverantör. Inom tillval kommer den nya 

standarden att adressera dagens problem 

med omfattande manuell hantering, stor 

administration, långa ledtider och ändringar 

som skapar fel i flera led. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Den offertprocess som Skanska visade. 
 

 

NeC på Foria. Ett av de första åkeri- och 

maskintjänstföretagen som använde BEAst 

Supply NeC var Foria. De betonade den 

digitala dialogen som den främsta moroten 

för dem, dvs det standardiserade digitala 

flödet från leveransplan till faktura. Främst 

pekade man på digitala avrop med den 

förenklade orderhantering som ger 

snabbare och mer felfri hantering. Även 

orderkvittot har man goda erfarenheter av 
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med dess effektivare uppföljning och stöd 

för mobilt arbetssätt. Fler meddelanden i 

användning, fler entreprenörer som 

använder standarden och bättre stöd i 

affärssystemen, stod på Forias önskelista. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foria argumenterade för de effekter som 
BEAst Supply NeC-standarden öppnar för. 

 

 

Saint-Gobain och BEAst Label. För 

Saint-Gobain är standarder en förutsättning 

för den digitala transformationen och en 

bas för att kunna ge rätt information genom 

hela processen, från modell till leverans. 

Högre automatisering i orderprocessen och 

effektivare logistik är två av målen. I 

praktiken visade Saint-Gobain hur det sker 

genom att data plockas ur modellen för att 

skapa etiketter med BEAst Label för att få 

rätt produkter på rätt plats på byggarbets-

platsen, i rätt montageordning. Slutligen 

visade man på vilka effekter det haft när det 

testats i praktiken, sammanfattat med färre 

ändringar, kortare ledtid för hela bygg-

projekt och ekonomiska besparingar. Saint-

Gobain kan leverera detta till sina kunder, 

men ändå bättre blir det när kunderna kan 

skicka leveransplaner enligt BEAst Supply. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leveransposition identifieras på BEAst Label. 
 

 

Praktikfall Ahlsell. Ahlsell som en av de 

största leverantörerna till byggbranschen 

använder för närvarande BEAst Supply 

Material-meddelandena Order, Ordersvar 

och Leveransavisering med Skanska och 

NCC, men kopplar gärna in fler kunder. 

Under föredraget visades erfarenheter från 

bygget av Karlatornet i Göteborg, ett av 

stadens nya landmärken, och en både stor 

och komplex arbetsplats. För att möta 

utmaningarna med effektiva leveranser, mitt 

inne i stan med mycket begränsade ytor, 

användes BEAst Label för att få alla kollin 

direkt till den slutliga destinationen, dvs till 

en position inne på bygget. Man visade 

också hur det inte bara ledde till effektivare 

logistik, kortare ledtider och mindre 

förflyttningar inne på arbetsplatsen, utan 

också till en säkrare arbetsplats. Önske-

målet framåt är delade leveransplaner där 

alla inblandade har samma information och 

ändringar kan göras snabbare och enklare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Med bl.a. BEAst Label förenklades leveranser 
till det komplexa projektet Karlatornet. 

 

Höga ambitioner i Ebbepark. I Linkö-

ping bygger det kommunala fastighets-

bolaget Sankt Kors Fastighets AB den nya 

stadsdelen Ebbepark med både bostäder 

och kommersiella lokaler och med 

hållbarhet som ledord. I linje med det 

beslutade man tidigt att använda BEAst 

Supply-standarden för projektet. 

Argumenten var ökad effektivitet, säkrare 

arbetsplats och minimal störning för 

hyresgästerna, men också som ett sätt att 

utveckla branschen. På konferensen 

berättade Camilla Einarsson, logistik-

samordnare, om svårigheterna att få både 

leverantörer och entreprenörer att förstå 

poängen med att arbeta digitalt och enligt 

standard. Det är inte unikt att man vill 

behålla sina vanliga arbetsmetoder och det 

blev en påminnelse för alla på konferensen 

om utmaningen att få med hela branschen 

på de förändringar i arbetssätt som det 

innebär att tillämpa BEAst-standarder och 
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hur vi hela tiden måste visa på nytta och 

vässa våra argument för att övertyga de 

som är tveksamma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utmaningar med nya arbetssätt i Ebbepark-
projektet. 

 
 

Se årskonferensen i 
efterhand 

BEAst Årskonferens om e-affärer filmades 
och kan ses på: 
https://www.youtube.com/results?search_query=BEAst+%C

3%A5rskonferens+2019.  
Filmen är uppdelad i fyra delar och det 

framgår vilka föredrag som finns per avsnitt.  

För den som i stället endast vill titta på 

presentationsmaterial i form av powerpoint-

bilder finns dessa på 

https://beast.se/seminarier/dokumentation/. 

 

Enklare införande 
målet i SBUF-projekt 

BEAst genomför för närvarande ett 
”spridningsprojekt” med syfte att skapa 
bättre förutsättningar för att införa 
standarden BEAst Supply Material. 

Till att börja med genomförs en 

undersökning för att ta reda på hur 

branschen ser på införandet, vad status är 

och vilka effekter man förväntar sig, liksom 

vilka hinder som är i vägen. 

Huvuddelen av arbetet fokuserar på att ta 

fram underlag i form av guider och 

checklistor för att förenkla för alla de företag 

som håller på att implementera. Det sker 

också en översyn mellan en grupp av de 

största köparna liksom leverantörerna av 

hur standarden tillämpas med syfte att 

säkerställa att standarden tillämpas på ett 

enhetligt sätt. 

Ett 15-tal företag, entreprenörer, 

leverantörer och tjänsteföretag liksom 

Linköpings universitet deltar i projektet som 

finansieras av SBUF och leds av BEAst. 

 

 

Erfarenheter av BEAst 
Granskning 

I ett SBUF-finansierat projekt har en 
arbetsgrupp inom BEAst tagit fram en 
standard för granskning av bygghandlingar. 
Vi har ställt några frågor till Linnéa Lepistö 
som var en av dem som tog fram 
standarden. 

 
Vilken är din roll inom Peab? 

Jag är BIM-samordnare i Eskilstuna och 

Nyköping. 

 
Vad är nyttan med en branschgemensam 
standard? 

    För att kunna arbeta effektivt digitalt 

krävs en bra kravställning och då är 

standardisering nyckeln tror jag. I detta 

BEAst-projekt har en kravställning som 

heter PDF Guidelines tagits fram och när vi 

går ihop i branschen och använder samma 

kravställning blir det dels ett ökat tryck 

samtidigt som igenkänningsfaktorn 

effektiviserar. Det underlättar även när 

entreprenörer, beställare samt projektörer 

känner igen arbetssätt och slipper uppfinna 

hjulet på nytt i våra projekt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Linnéa Lepistö, Peab och vice ordförande i 
BEAst arbetsutskott Bygghandlingar 

 

 
 

 

https://www.youtube.com/results?search_query=BEAst+%C3%A5rskonferens+2019
https://www.youtube.com/results?search_query=BEAst+%C3%A5rskonferens+2019
https://beast.se/seminarier/dokumentation/
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Vad tycker du är de viktigaste resultaten 

från projektet? 

Att alla granskare involverade i projekt 

kan arbeta i realtid på samma underlag 

samt att vi får en bra uppföljning av 

granskningskommentarer. 

 
Vad tror du om användningen av den nya 
standarden på kort och lång sikt? 
    Vi använder denna standard i alla våra 
projekt idag för att granska ritningar i 2D 
och jag tror att standarden kommer att 
utvecklas för kunna tillämpas även för 
granskning i 3D-modeller i framtiden. 

 

 

Ny version av gransk-
ningsstandard 

Nyligen startade BEAst ett arbetsutskott för 
Bygghandlingar med ansvar för 
standarderna inom BEAst Document. 
Anteckningarna från utskottets andra möte 
finns på beast.se under Arbetsutskott och 
Bygghandlingar. Glädjande är rapporterna 
om implementering av de nya bransch-
standarderna för överföring av handlingar, 
digital namnruta och hänvisningar inom 
bl.a. NCC, Peab och Skanska. Även bland 
byggherrar har de nya standarderna fått ett 
bra mottagande, bl.a. inom både kommuner 
och landsting. SKL, Sveriges kommuner 
och landsting, spelar in en film om 
erfarenheterna med effektivare granskning 
från byggprojekt med Nacka Kommun. 

Utskottets närmaste plan är att uppdatera 

BEAst Granskning och PDF Guidelines till 

en version 2 under hösten. 

Även utomlands har BEAst Document 

med dess olika delar uppmärksammats på 

flera konferenser och möten i både USA 

och Storbritannien. 

 

 

Nytt från BEAst 
Hyresutskott  

I vintras startade BEAst Hyresutskott för att 
förvalta och sprida standarden BEAst 
Supply Rental. I täten ligger NCC som har 
anslutit Stavdal, om än med bara delar av 
standarden, och nu går vidare med Cramo, 
Ramirent och två andra uthyrare. 

PEPPOL som är allt mer aktuellt kommer 

också att användas för att förenkla för alla 

inblandade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Guillaume Caron är ordförande i BEAst 
Hyresutskott. 

 

På Hyresutskottets sida, under Arbets-

utskott på beast.se finns anteckningar och 

annat underlag från mötet. 

 

 

PEPPOL mot genom-
brott 

Det var flera år sedan BEAst uppmärk-
sammade infrastrukturen PEPPOL:s 
fördelar för en säker och effektiv kanal för 
att kommunicera standardmeddelanden 
mellan företag. Det ledde till att BEAst satte 
upp tjänsten BEAst PEPPOL, men först nu 
kommer genombrottet med att flera företag 
har anslutit sig.  

 

 

 

 

 

 

PEPPOL är en infrastruktur för elektronisk 
affärskommunikation. 

 

En poäng med PEPPOL är att man inte 

kan skicka vad som helst utan tvingas hålla 

sig till standard. Alla meddelanden inom 

BEAst Supply är därför registrerade som 

godkända meddelanden inom PEPPOL-

nätverket. 

De flesta har säkert också noterat att 

PEPPOL är en del i kravet på e-faktura till 

offentlig sektor, något som redan är fallet i 

stora delar av Europa och som naturligtvis 

ökar spridningen av PEPPOL. 

 

 

https://peppol.eu/
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Ännu ett tecken på acceptansen för 

PEPPOL är att GS1 International har skrivit 

ett samarbetsavtal med Open PEPPOL, 

den organisation som är utgivare av 

PEPPOL. 

Läs mer om BEAst PEPPOL på 

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

finns även förklaringar till vad PEPPOL är, 

hur det fungerar samt vad det har för 

fördelar och kostnader. 

 

 

Ny medlem: Scrive AB 

Vi välkomnar Scrive AB som ny medlem i 

BEAst. Ledorden i Scrives affärsidé är 

Klicka, Identifiera och e-Signera och med 

deras tjänst finns en plattform för att 

effektivt skriva under och hantera 

dokument. 

     Kontaktperson för Scrive i BEAst är 

Jonatan Runeberg Schultz. 

Ny medlem: Visma 
SmartDok  AB 

Vi välkomnar Visma SmartDok som ny 

medlem i BEAst. SmartDok är ett system 

för rapportering och projektdokumentation, 

särskilt anpassat för maskinentreprenörer 

samt bygg- och anläggningsföretag. 

     Kontaktperson för Visma SmartDok i 

BEAst är Steffen Nerdal. 

 

Ny medlem: 
Byggbasen AB 

Vi välkomnar Byggbasen i Sverige AB som 

ny medlem i BEAst. Byggbasen är Skandi-

naviens största portal för byggindustrin med 

över 17 000 leverantörer av produkter och 

tjänster där arkitekter, byggherrar och 

entreprenörer kan söka partner för sina 

projekt. 

     Kontaktperson för Byggbasen i BEAst är 

Hans Wigart. 

 

Ny medlem: Locum  
AB 

Vi välkomnar Locum AB som ny medlem i 

BEAst. Locum förvaltar, bygger och 

utvecklar två miljoner kvadratmeter 

vårdfastigheter åt sin ägare Region 

Stockholm och har börjat att använda vissa 

av BEAst:s standarder. 

     Kontaktperson för Locum i BEAst är 

Lars-Ove Persson. 

 

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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