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Ny vd i BEAst 

Styrelsen i BEAst har utsett Rikard Larsson 
till ny vd i BEAst. Han tillträder vid årsskiftet 
då nuvarande vd slutar efter 13 år på 
uppdraget. 

Rikard arbetar idag som konsult och har 

bl.a. varit med och infört BEAst Supply 

Material-standarden på Skanska, ett företag 

där han tidigare var anställd. 

Rikard har även varit delaktig i BEAst 

Logistikutskott och har med andra ord en 

rad nyttiga erfarenheter med sig. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rikard Larsson, ny vd för BEAst från 2020 
 

 

Guider förenklar infö-
rande av BEAst 

En grund i BEAst standarder för elektronisk 
affärskommunikation är en rad standard-
meddelanden för t.ex. leveransplan, order, 
avisering och faktura. Dessa publiceras 
sedan länge i både mer eller mindre teknisk 

dokumentation, men nu har det också tagit 
fram en serie tilläggsdokumentation som 
ska förenkla för företag som inför 
standarden. 

I så kallade implementeringsguider 

förklaras de olika meddelandena i detalj. Ett 

exempel kan vara att en order ibland 

användas för att beställa produkter med 

artikelnummer, ibland baserat på 

egenskaper och ibland med uppgifter i 

klartext, men i alla tre fallen är det samma 

standardmeddelande för order som ska 

användas. Hur detta utformas i olika typfall 

beskrivs i guiden. Till varje guide hör sedan 

ett antal exempel som finns representerade 

som en xml-fil. Dessa filer ger den som ska 

införa stöd, t.ex. vid mappningar. De kan 

även användas som testfiler eller i 

samband med att system anpassas. 

Hittills har det tagits fram guider för i stort 

sett alla meddelanden i standarden för 

varuförsörjning, BEAst Supply Material, 

samt för ett par av meddelandena för 

uthyrning, dvs BEAst Supply Rental..Alla 

guider med sina exempel är publicerade 

under respektive standard och meddelande 

på beast.se. 

 

 

Checklista för 
införandestöd 

För att förenkla för branschen att införa 
BEAst Supply Material, standarden för 
effektivare varuförsörjning, pågår ett projekt 
kallat Spridningsprojektet som finansieras 
av SBUF. I projektet ingår de flesta större 
entreprenörer och en rad leverantörer. 

En aktivitet i projektet har varit att ta fram 

en checklista för införande. Det är en mall 

som företag som ska bygga in stöd i sin 

verksamhet och i sina system kan använda 

som stöd i sitt interna arbete. 

Nästa steg blir att börja använda 

standarden tillsammans med sina kunder 

och leverantörer och då sker det ofta i en 

serie möten där man samordnar, planerar 

och testar. För att även stötta detta arbete 

har spridningsprojektet tagit fram en mall 

för start- och uppföljningsmöten för ett 

projekt där två företag ska anslutas med 

standarden. Mallen kommer under hösten i 

en version på engelska. 

Ytterligare ett stödjande dokument har 

tagits fram som ett underlag för 
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upphandling. Meningen är att det ska 

användas av företag som ska göra en 

upphandling av material och vill veta hur väl 

potentiella leverantörer har stöd för BEAst-

standarden. Meningen är att det ska 

förenkla för både köparen och leverantören 

när det sker i form av en serie relevanta 

frågor som används generellt i branschen 

och som man känner igen.  

Både checklistan och mallen för start- och 

uppföljningsmöten finns publicerade på 

https://beast.se/projekt/spridningsprojektet/. 

 

 

Initiativ för 
installationssektorn 

I det pågående SBUF-projektet för att 
sprida användningen av BEAst Supply 
Material har det tagits ett initiativ till att 
engagera installationssektorn i arbetet. En 
stor del av materialleveranserna till 
byggarbetsplatser ska till en installatör och 
det är viktigt att dessa också nyttjar 
möjligheten med standarden på samma sätt 
som allt mer görs för leveranser till 
byggentreprenörer. 

Projektet samlade därför till en workshop i 

september med ett antal installationsföretag 

och deras större leverantörer. Med på 

mötet var branschorganisationen 

Installatörsföretagen, Linköpings universitet 

samt Symbrio som levererar inköpssystem 

till flera av de större installatörerna. 

Mötet kom fram till att i nästa steg göra en 

gemensam granskning och verifiering av att 

de uppgifter som behövs av installatörerna 

också finns med i standarden. Förhopp-

ningsvis ska det leda till att Symbrio bygger 

in stöd för BEAst Supply Material. Inte 

minst till nytta för de leverantörer som 

levererar till både byggare och installatörer. 

 

 

Säkrare arbetsplatser 
med BEAst Supply 

Det påstås att en tredjedel av alla 
arbetsplatsolyckor i byggbranschen sker i 
samband med hantering och förflyttningar 
av gods inne på arbetsplatser, något som 
alla inblandade arbetar hårt för att 
reducera. 

Att åtgärda detta kräver förstås många 

olika slags insatser, men en viktig del är att 

ha tillgång till rätt information och att 

utnyttja den i olika situationer, t.ex. för 

planering och godsmottagning. Genom att 

utbyta meddelandena inom BEAst Supply-

standarderna (NeC, Material och Rental) 

mellan köpare, leverantörer, godsmot-

tagare, transportörer och andra inblandade, 

ges flera möjligheter: 

 Med BEAst Label kan man ange exakt 

position där materialet ska användas 

inne på bygget så att det kan levereras 

till slutdestinationen direkt, utan interna 

förflyttningar. 

 Lossningsinstruktioner kan skickas för 

att säkerställa att rätt utrustning finns 

på plats för att lossa och flytta godset. 

 Fordonsegenskaper kan skickas för att 

ange vad en lastbil kan ha för vikt, 

bredd, höjd, med mera. 

 Exakta leveransuppgifter kan skickas 

och uppdateras i händelse av 

förseningar. 

 Leverantören kan skicka exakta 

uppgifter om t.ex. vikt och volym för 

varje kolli i en sändning. 

 Leverantören kan också skicka med 

uppgifter om hur gods ska hanteras, 

om det är klassat som farligt eller har 

andra egenskaper som mottagaren bör 

beakta. 

Och så vidare. Många av de här 

uppgifterna är frivilliga i beställningar, 

leveransaviseringar och andra 

meddelanden, men i takt med att man ser 

möjligheten och systemen uppgraderas 

kommer dessa delar av standarden att bli 

allt mer använd. Sedan finns det förstås en 

massa andra fördelar av att använda 

standarden, som kortare ledtider, minskat 

manuellt arbete, med mera…. 

 

 

På gång i AU 
Bygghandlingar  

BEAst Arbetsutskott för Bygghandlingar 
ansvarar för de standarder som går under 
samlingsnamnet BEAst Document. Bland 
dessa planeras nu för uppdateringar i 
”BEAst Effektivare granskning” och ”BEAst 
PDF Guidelines” som kommer att leda till 
nya versioner, nr. 2.0, under hösten. 

https://beast.se/projekt/spridningsprojektet/


 

                           Nyhetsbrev 3/2019 
 

 
 

 

BEAst 2019-09-17. www.BEAst.se l www.beastportal.com l info@beast.se    3(5) 

Positivt är att de fortfarande ganska 

färska standarderna implementeras i hög 

omfattning. Det började hos större 

byggentreprenörer och projektörer, för att 

nu även sprida sig till offentliga 

verksamheter. Något som underlättar 

spridningen är att flera vanliga system på 

marknaden också byggt in stöd för BEAst-

standarden. 

Utskottet har också ett samarbete med 

BIM Alliance för att ta fram en gransknings-

standard för 3D-samgranskning baserad på 

Effektivare granskning i 2D. 

Mer om utskottets arbete finns på BEAst 

webb under Arbetsutskott/Bygghandlingar. 

Nästa möte i utskottet sker i slutet av 

september. 

 

 

BEAst Portal hos 
Trafikverket 

På det stora infrastrukturprojektet 
Västlänken i Göteborg hanteras stora 
mängder massor som grävs upp för att 
lämna plats för de dryga 6 km tunnel som 
byggs under staden. Sammanlagt kommer 
det att bli hundratusentals lass som skall 
grävas upp och forslas bort. För varje lass 
skapas ett transportdokument med uppgift 
om bl.a. material och vikt och som signeras 
av respektive part i kedjan såsom 
grävmaskinist, chaufför och deponins 
personal. Transportdokumenten arkiveras 
sedan i fem år. 
 

 

Att sköta det här digitalt är naturligtvis en 

stor fördel, på många sätt, och beställaren 

Trafikverket har ställt krav på att alla 

transportdokument ska hanteras digitalt i 

Västlänken. Alla inblandade använder idag 

BEAst Portal för detta. Förutom en enklare 

arkivering blir det lättare och går snabbare 

att följa upp oklarheter i flödet. Maskinförare 

och chaufförer slipper papper i sina hytter 

och behöver inte heller lämna hytterna, 

vilket man ser som en stor säkerhetsvinst 

på den här typen av komplex arbetsplats. 

Dessutom kan man enklare följa upp om 

det förekom förorenade massor, hur mycket 

det var och var de fanns, för att nämna 

några exempel. 

Hittills är det elva företag som använder 

portalen i projekt Västlänken och som har 

genererat ett par tusen transportdokument, 

ett antal som ökar snabbt. 

 

 

TU kvalitetsgranskar 

Vissa av de standarder som tas fram inom 
BEAst har tekniskt detaljerade avsnitt. 
Dokumentationen hanteras i ett särskilt 
verktyg och som en del av arbetet i 
respektive utskott. För att minimera risken 
att det smyger in felaktigheter i standarden 
kommer en grupp inom BEAst Tekniska 
utskott att fungera som en kontrollfunktion. 
Innan tekniska dokument, t.ex. XML 
Scheman, publiceras ska de granskas av 
gruppen. 

Den som vill ha mer information kan 

vända sig till BEAst eller till utskottets 

ordförande Jörgen Erlandsson på 

Tyringekonsult. 

 

 

Nytt från Hyres-
utskottet 

Nyligen startade BEAst Hyresutskott med 
uppgift att sprida och förvalta standarden 
BEAst Supply Rental. Som alltid när det 
gäller att förändra arbetssätt så går det 
långsamt, även om ingen förnekar de 
fördelar som det digitala arbetssättet leder 
till. 

Flera företag har i alla fall börjat använda 

meddelandet Avstämningsrapport som 

hjälper arbetsplatsen att hålla ordning på 

sina hyresprodukter, vilka de är, hur länge 

de är hyrda och vad kostnaden är, för att 

nämna några exempel. 

Nytt är att meddelandet Avstämnings-

rapport är godkänt och registrerat för att 

skickas genom nätverket PEPPOL, något 

som gör att anslutning blir enklare, 

kommunikationen säkrare och kostnaderna 

hålls nere. 

Diskussioner pågår om övriga 

meddelanden i standarden och närmast på 

tur verkar vara digitala leveransplaner. 
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PEPPOL allt vanligare 

För några år sedan lanserades PEPPOL 
som en infrastruktur för att förenkla 
affärskommunikation mellan företag samt 
mot offentliga verksamheter. Det är inte 
bara ett sätt att kommunicera effektivare, 
säkrare och till lägre kostnad, utan även ett 
sätt för företag att enklare hitta varandra, se 
vad man har för möjligheter att 
kommunicera och inte minst för att betydligt 
enklare än traditionellt ansluta sig till 
varandra för digital kommunikation. 

 

 

 

 

 

 

PEPPOL blir allt mer infrastrukturen för B2B. 
 

BEAst identifierade fördelarna för några 

år sedan och satte också upp en tjänst, 

BEAst PEPPOL, som baseras på en så 

kallad accesspunkt. Det gick inledningsvis 

mycket långsamt, men accelererar nu och 

allt fler företag ansluter sig. Mer om det kan 

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

peppol-tjanst/ 

För den som är intresserad av att se vilka 

i företagets omvärld som finns anslutna till 

PEPPOL går det att söka på denna sida: 

https://directory.peppol.eu/public/locale-

en_US/menuitem-search. Där kan man 

söka företag på t.ex. namn i klartext. För 

varje anslutet företag finns identitet i 

PEPPOL och vilka meddelanden, t.ex. 

order och faktura, man kan ta emot, inte 

sända, genom nätverket. I och med att man 

är registrerad som mottagare av ett visst 

meddelande så ska man också kunna ta 

emot det om någon skickar det till den 

uppgivna identiteten. 

Mer om PEPPOL kan du läsa på 

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

tjanst/. 

 

 

Ny medlem: BDX 
Företagen AB 

Vi välkomnar BDX Företagen AB som ny 

medlem i BEAst. BDX verksamhet handlar 

om att schakta, planera, lasta, lossa, 

transportera, ploga och lyfta. BDX är en 

koncern med bas i norra Sverige och med 

dotterbolag som anställer ca 500 personer. 

     Kontaktperson för BDX Företagen i 

BEAst är Mattias Eriksson. 

 

 

Ny medlem: Triona AB 

Vi välkomnar Triona AB som ny medlem i 

BEAst. Triona är en leverantör av IT-

lösningar med anknytning till logistik- och 

infrastrukturrelaterad. TRACS Flow är ett 

system som stödjer verksamhetsprocesser i 

transport- och anläggningsbranschen med 

exempelvis avtals- och orderhantering, 

planering, operativ ledning och uppföljning. 

     Kontaktperson för Triona i BEAst är 

Björn Moberg. 

 

Ny medlem: Flintab 
AB 

Vi välkomnar Flintab AB som ny medlem i 

BEAst. Flintab med bas i Jönköping 

utvecklar och marknadsför vågar och 

vägningssystem för industrin. Man har en 

rikstäckande serviceorganisation och även 

export till flera länder.  

     Kontaktperson för Flintab i BEAst är 

Marcus Patring. 

 

 

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. 

 

 

https://beast.se/tjanster/beast-peppol-tjanst/
https://beast.se/tjanster/beast-peppol-tjanst/
https://directory.peppol.eu/public/locale-en_US/menuitem-search
https://directory.peppol.eu/public/locale-en_US/menuitem-search
https://beast.se/tjanster/beast-peppol-tjanst/
https://beast.se/tjanster/beast-peppol-tjanst/
http://www.beast.se/
mailto:info@beast.se
https://peppol.eu/
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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. 

http://www.beast.se/
mailto:info@beast.se

