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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 

2019-11-04 Version 1.0 

 

Senaste version på meddelandet Transportstatus är 3.0.0. 

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 Transportstatus ingår i båda dessa versioner av standarden. 

Förvaltningen av standarden sker inom BEAst Logistikutskott och BEAst Anläggningsutskott. Deltagande i 

utskottet är öppet för medlemmar i BEAst ideell förening. 

Den senaste versionen av både meddelandet och detta dokument hämtas på 

https://beast.se/standarder/nordic-e-construction-nec/nec-version-3-0/transportstatus/. 

För mer information, kontakta info@beast.se. 

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

detaljister, andra leverantörer och tillverkare samt olika slags 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 speditören eller transportören till mottagaren eller avsändaren av gods, 

beroende på vilket typfall (se avsnitt 6) av transportstatus det handlar om.  

https://beast.se/standarder/nordic-e-construction-nec/nec-version-3-0/transportstatus/
mailto:info@beast.se
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b. Om det gäller leveranser till en byggarbetsplats är det en fördel om köparen tidigare skickat de 

tidigare meddelandena i standarden som t.ex. leveransplan, avrop och avisering, där grunddata om 

leveransen överförs. 

c. Funktionen är att speditören, eller transportören, ska tillhandahålla både godsavsändaren, 

leverantören, och godsmottagaren, köparen, uppgift om pågående, avslutad eller försenad 

leverans. 

d. Transportstatus ska ge godsmottagare den information de behöver för att de så effektivt som 

möjligt ska kunna planera för mottagning och aktiviteter kopplade till leveransen. 

e. Transportstatus ska ge godsavsändare den information de behöver för att de så effektivt som 

möjligt ska kunna följa upp och avsluta leveransen. 

f. I meddelandet finns ett statusfält med koder för att ange transportuppdragets status, t.ex. att det 

är försenat, att det skall anlända en viss tid eller att uppdraget är avslutat. 

g. Förutom uppdragets status kan transportföretaget uppge orsak till statusen, när så är relevant, 

t.ex. att orsak till förseningen är att adressen var fel. 

h. Transportstatus kan uppdateras löpande fram till tidpunkten för ankomst. 

i. En grundläggande uppgift är att ange beräknad ankomsttid. 

j. Det finns också möjlighet att ange en rad uppgifter om fordonet och dess egenskaper. 

k. När en transportstatus uppdateras ska alltid version och tidigare version anges (se mer nedan). 

l. En ny transportstatus ersätter alltid den gamla. 

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

finns i andra delar av BEAst Supply-standarden. 

n. 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. 

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

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

p. 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/. 

q. BEAst rekommenderar att alltid använda kuvert enligt SBDH. Se även 4.3. 

http://beast.se/en/standards/
https://beast.se/tjanster/beast-peppol-tjanst/
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3. Process 

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

För köparen/godsmottagaren: 

 Enklare och snabbare få avisering om kommande leveranser. 

 Att kunna planera i sin verksamhet för att effektivt kunna ta emot leveransen. 

 Kortare ledtid för godsmottagningen med ett snabbare och säkrare flöde till produktionen. 

 Transportstatus uppdaterar ordern i godsmottagarens system där den kan skickas vidare internt 
med information till berörda funktioner och personer. 

 
För leverantören/godsavsändaren: 

 När kunden blir uppdaterad med besked om leveransen undviks manuella kontakter med kunden. 

 Uppdatering sker löpande vid t.ex. förseningar. 

 Besked om när transportuppdraget är avslutat ger underlag för att avsluta en order och skapa 
faktura. 

 
Gemensamt: 

 Bättre ordning och reda när statusrapportering sker digitalt. 

 Bättre möjlighet till uppföljning och att ta fram statistik. Ett exempel är KPI för beräkning av 
ankomstprecision som BEAst Logistikutskott tagit fram och som kan laddas ned på 
https://beast.se/arbetsutskott/logistikutskott/ där detta meddelande används för beräkningen. 

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

3.2 Del av BEAst Supply-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. 

Delprocessen Avisering vid anläggningstransporter finns på http://beast.guidecloud.se/diagram/180/. 

Motsvarande för varuförsörjning heter Under transport och finns på 

http://beast.guidecloud.se/diagram/320/. Från dessa sidor kan man klicka sig vidare till övriga 

delprocesser. 

För delprocessen Under transport finns denna beskrivning: 

https://beast.se/arbetsutskott/logistikutskott/
http://beast.guidecloud.se/diagram/180/
http://beast.guidecloud.se/diagram/320/
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Delprocess Under transport. 

Sammanfattning av delprocessen: 

 Transportuppdraget startar baserat på bokning och transportinstruktion, ofta, men inte alltid, med 

leverantören som den part som bokar transporten. 

 Både avsändare och mottagare kan vara en tredje part i form av ett logistikcenter som arbetar på 

köparens eller leverantörens uppdrag. 

 Meddelandet Transportstatus skickas om så överenskommits efter att transportföretaget inlett 

uppdraget med besked om förväntad ankomsttid och andra uppgifter om leveransen. 

 Godsmottagaren kan planera för att ta emot leveransen på ett effektivt sätt som minskar ledtider. 

 Om försening eller annan avvikelse uppstår, och om parterna överenskommit om det, skickar 

transportföretaget statusmeddelandet i form av ett avvikelsebesked med uppgift om ny beräknad 

ankomsttid. Skickas i första hand till godsmottagaren, men kan även skickas till godsavsändaren. 

 När leveransen är mottagen och godkänd skickar, om så är överenskommet, statusmeddelande om 

avslutat uppdrag (IOD/POD) till godsavsändaren. 

 Från start av transportuppdrag till godsmottagning, och vid hanteringspunkter däremellan, skannar 

transportföretaget streckkoden för det unika kollinumret (SSCC) för att avsändare och mottagare 

ska kunna identifiera leveransen. 
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Informationsflödet: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informationsflöde vid uppdatering av transportstatus.. 

Traditionellt sker avisering om leveranser manuellt, ofta per telefon men ibland via e-post och sms. Det är 

uppenbara nackdelar jämfört med när informationen skickas direkt mellan system som kontinuerligt kan 

uppdateras och processa informationen vidare, t.ex. till de som arbetar med godsmottagning. I många fall 

har leverantören, godsavsändaren, ett transportadministrativt system (TA-system), som kan användas. 

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

tagg inom parantes och termnummer (Txxxx). 

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 transportstatus måste ha en unik identitet, Aviseringsnummer (T6332), och denna sätts av 

transportföretaget som skickar meddelandet. Följande kommunikation ska alltid referera till den 

identiteten. 

c. En transportstatus måste ha uppgift om Tidpunkt för rapporten (T6325). 

d. Uppgift om Uppdragets status (T6333) är inte obligatoriskt i meddelandet, men ska normalt alltid 

användas. 

e. Det samma gäller uppgift om Beräknad ankomsttid (T3227). 

f. Informationsgruppen Referens (ReferenceToDocument) är obligatorisk. Alla de referenser som kan 

användas är frivilliga och vilken eller vilka som ska användas överenskoms mellan parterna för det 

aktuella fallets behov. 

g. Uppgift om Köpare (BuyerNeB) och Leverantör (SupplierNeB) är obligatoriska. Se mer om köpare 

och leverantör i förhållande till godsavsändare och godsmottagare nedan under 4.3. 

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

Partneridentifikation (t.ex. organisations- eller kundnummer) användas. BEAst rekommenderar i 
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första hand GLN-nummer. För Köpare innebär det T0008 och/eller T6001 och för Leverantör T0009 

och/eller T6001. 

i. Uppgift om transportföretag (CarrierNeB) rekommenderas men är inte obligatorisk. 

j. Ändringar av status ska skickas löpande, eller enligt överenskommelse baserat på händelse eller 

periodicitet. 

k. Transportstatus som ändras skickas om med samma identitet som den första statusrapporten. För 

att godsmottagaren ska hålla ordning på versionen ska avsändaren skicka termerna 

Versionsnummer, T6390, med värdet 1 för den första statusrapporten, samt Referens till tidigare 

version, T6391, som är tom för den första statusrapporten. 

l. 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. 

4. Meddelandets innehåll 

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

 Aviseringsnummer (T6332), en unik identitet för statusrapporten. 

 Versionshantering (T6390 och T6391) eftersom en transportstatus ska kunna uppdateras. 

 Beräknad ankomsttidpunkt i form av dag, klockslag eller period (T3227). 

 Uppgift om transportuppdragets status (T6333) och bakomliggande händelse (T6342). 

 Identiteten på sändningen (T6127) som möjliggör spårning av gods samt har kopplingen till den 

leveransavisering med närmare specifikation av leveransen som skickats av godsavsändaren i ett 

tidigare meddelande så att mottagaren vet precis vad som ankommer eller är försenat.  

4.2 Beskrivning av meddelandeinnehåll 
Detta finns på https://beast.se/standarder/nordic-e-construction-nec/nec-version-3-0/transportstatus/. 

Under 1. Dokumentation affärstransaktioner finns en enkel lista med ingående uppgifter som kan skickas i 

meddelandet vilken kallas ”1a. Affärsdokument Översikt” samt 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 transportstatus ska ha en unik identitet (T6332). Då status ska kunna uppdateras löpande är det 

viktigt att hålla ordning på versioner eftersom identiteten på transportstatusen (T6332) är den samma för 

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

versionen (T6391).  

I exemplet nedan skickas transportstatus med identitet 112233 i en tredje version med refereens till den 

andra. 

https://beast.se/standarder/nordic-e-construction-nec/nec-version-3-0/transportstatus/
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<StatusReportNumber>112233</StatusReportNumber> 
<VersionNumber>3</VersionNumber> 

<ReferenceToAnEarlierVersion>2</ReferenceToAnEarlierVersion> 

 

Datum och tid 

I meddelandet finns tre uppgifter om Datum och tid. 

a. Då transportstatusen skapades (T6325) hos transportföretaget. Uppgift om tid då meddelandet 

skickades anges däremot inte i själva meddelandet utan ligger i det så kallade kuvertet, se nedan 

om SBDH. 

b. Då leveransen beräknas vara framme hos godsmottagaren (T3227). 

c. Då transportuppdraget avslutades (T6430) som är ett kvitto från transportföretaget till 

godsavsändaren. 

Exempel med värden för de tre datum och tid-uppgifterna. 

a. Dokumentdatum:  
<DocumentDateTime>2019-10-04T00:00:00+02:00</DocumentDateTime> 

b. Beräknad ankomsttidpunkt. Notera att datum och tid skrivs annorlunda då det för denna uppgift är 

en annan datatyp än övriga tidsangivelser. För detta fält är det inte dateTime utan 

DateAndShortTime med max 12 tecken vilka skrivs YYYYMMDDHHMM: 

<EstimatedDeliveryDateAndTime>201910041000</EstimatedDeliveryDateAndTime> 

c. Bekräftad leverans:  
<ConfirmedDelivery>2019-10-04T10:14:00+02:00</ConfirmedDelivery> 

För att ange datum och tid i standarden finns denna rekommendation där T3227 Beräknad ankomsttid dock 
är ett undantag.  

 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. 
 
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: 

 Datum och tid vid sommartid när avsändaren har svensk tidszon: 2019-10-
01T12:30:00:00+02:00 

 Datum och tid vid vintertid när avsändaren har svensk tidszon: 2019-10-
01T12:30:00:00+01:00 

 

Parter 

Dessa parter kan identifieras i meddelandet. 

Köpare (BuyerNeb) Part som definieras som juridisk köpare enligt ett kommersiellt avtal. 
Köparens ID används för att identifiera godsmottagaren. 

Leverantör (SupplierNeb) Part som definieras som juridisk säljare enligt ett kommersiellt avtal. 
Leverantörens ID används för att identifiera godsavsändaren. 
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Transportör eller speditör 
(CarrierNeB) 

Part som genomför transporten på uppdrag av leverantören eller 
köparen. 

 
Köpare och leverantör identifieras med GLN (T0008/T0009), annat identitetsnummer (T6001) och/eller 

med uppgift om företagets namn (T5001) och aktuell avdelning (T5002) i klartext.  

Transportföretaget identifieras med GLN (T3208), annat identitetsnummer (T6001) och/eller med uppgift 

om företagets namn (T5001) i klartext. 

För transportföretaget finns en undergrupp med kontaktuppgifter (CarrierContact) med uppgift om Telefon 

(T5010), SMS (T6323) samt ID06-nummer (T6091). 

Ett exempel där köparen identifieras med både GLN, leverantören med organisationsnummer samt 

transportföretaget med organisationsnummer, företagsnamn samt kontaktuppgifter: 

<BuyerNeB> 

    <Buyer>7381030000028</Buyer> 

</BuyerNeB> 

<SupplierNeB> 

    <PartyIdentifier>5556211991</PartyIdentifier> 

</SupplierNeB> 

<CarrierNeB> 

    <PartyIdentifier>5566712994</PartyIdentifier> 

    <PartyName>Nackaexpressen</PartyName> 

    <CarrierContact> 

        <PhoneNumber>+46705217711</PhoneNumber> 

        <SMSNumber>+46707716221</SMSNumber> 

        <ID06>2310-139652</ID06> 

    </CarrierContact> 

</CarrierNeB> 

 

 

Referenser 

Gruppen med referenser innehåller följande referensuppgifter: Projektnummer (T6004), Fraktavsändarens 

referensnummer, dvs fraktsedelsnummer (T6127) och referens till sändningens övergripande kollinummer 

(T0138) om sådant finns. 

Det finns också Referens till avrop (T6335) som endast kan användas om leveransen inkluderar ett enda 

avrop. Referensen till avropsrad (T6336), bör inte använda. 

<ReferenceToDocument> 

   <ProjectNumber>76160</ProjectNumber> 

   <FreightForwarderReferensNumber>177301432023</FreightForwarderReferensNumber> 

   <CallOffReference>457878</CallOffReference> 

   <SerialShippingContainerCode>173500538500000016</SerialShippingContainerCode> 

<ReferenceToDocument> 

 

En slags referens som dock inte finns i referensgruppen är Fordonsnummer (T6100) som kan vara värdefullt 

i de fall byggarbetsplatsen har ett system för att identifiera och släppa in förväntade fordon. 
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Exempel: <VehicleIdentityNumber>XML123</VehicleIdentityNumber> 

Rapport om status och orsaker 

Grundläggande i meddelandet för transportstatus är naturligtvis att ange vilken status (T6333) som 

leveransen har. För detta finns ett antal koder, t.ex. Upphämtad hos avsändaren (kod 13), Avgått (kod 24) 

eller Levererad (kod 21). 

Exempel när transportföretaget rapporterar att godset är kvitterat av mottagare (kod 72). 

<AssignmentStatus>72</AssignmentStatus> 

Det går också att specificera orsak då en leverans har en avvikelse (T6342). Det sker också med koder, t.ex. 

Skadad (kod 18), Försenad (kod 20) eller Gods saknas (kod 117). 

Exempel när transportföretaget rapporterar att godset inte kunnat levereras för att det saknas en 

mottagare (kod 211). 

<EventType>211</EventType> 

Hela kodlistan för Status och Orsak finns i Affärsdokument specifikation. 

 

Lossningsinstruktioner 

Gruppen Lossningsinstruktioner (UnloadingInstructions) specificerar uppgifter för lossning. Gruppen består 

av ett element med uppgift om lossningsinstruktion (T6343) i form av en kod. I Affärsdokument-

specifikationen finns en lista på koder för 17 olika instruktioner att välja mellan. I exemplet nedan begärs 

en last för lossning med kran och därför specificeras avdragbart tak som motsvarar kodvärde ”Z50”. 

<UnloadingInstructions> 

    <UnloadingInstructionCode>Z50</UnloadingInstructionCode> 

</UnloadingInstructions> 

 

Fordonsegenskaper 

Gruppen Fordonsegenskaper (VehicleAttribute) består av två uppgifter. Den första är en kod TT6345) där 

det finns en lista på sex olika egenskaper om höjd, längd, bredd, tryck och vikt. Den andra uppgiften 

(T6346) är själva värdet. I exemplet nedan specificeras att fordonets maximala vikt är 18 ton. Särskilda krav 

på fordonsegenskaper behöver vanligen förhandlas med leverantören. 

<VehicleAttribute> 

    <VehicleAttributeCode>Z72</VehicleAttributeCode> 

    <AttributeValue>18</AttributeValue> 

</VehicleAttribute> 
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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. 

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 transportstatus med alla element inkluderade, alltså inget typfall utan ett ”bruttomeddelande”. 

6.2 Typfall 2 – Ankomstavisering 
Transportföretaget aviserar om beräknad ankomst vid en viss tidpunkt samt lämnar uppgifter om fordonets 

egenskaper. 

6.3 Typfall 3 – Avvikelsebesked 
Transportföretaget aviserar om avvikelse mot vad som tidigare meddelats samt lämnar ny uppgift om 

beräknad ankomsttid. 

6.4 Typfall 4 – Leveransbesked 
Transportföretaget rapporterar om utförd leverans och lämnar uppgifter om tid och mottagare. 
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