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Kraftsamling för mer
e-affärer
Inom BEAst pågår en rad projekt för att
standardisera och förenkla branschens
processer. I samtliga fall stöttar SBUF med
finansiering.
 I "Effektivare varuförsörjning" samverkar byggföretag, leverantörer och
speditörer för att förenkla processen
från projektering till leverans.
 I etapp 2 av "Effektivare anläggningstransporter" sker spridning och piloter
av standarden NeC.
 Förstudien "PEPPOL för effektivare ekommunikation" har lett till ett
införandeprojekt som startar i januari.
 Förstudien "Gemensam Företagsportal" har nyligen avslutats och visar
på stor besparingspotential för hela
sektorn.
Delvis beskrivs projekten i artiklar i detta
nyhetsbrev men framför allt finns det mer
information på BEAst.se och i flera fall
förstudier och rapporter att ladda ned.
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Sedan drygt ett år har en arbetsgrupp med
representanter från drygt tio företag
samverkat i projektet "Effektivare varuförsörjning". När vi summerar projektet finns
dessa resultat:
 En processbeskrivning som inkluderar
hela flödet från projektering till
slutleverans.
 En informationsmodell, e-Build Supply,
med tillhörande termkatalog och
standardmeddelanden.
 Tretton identifierade hinder för effektiv
bygglogistik med beskrivning av
konsekvenser och förslag till lösning.
 En kalkyl kommer att vara klar i januari
som vi redan nu kan säga visa på en
omfattande besparingspotential.
 En kollietikett, e-Build Label, som
förenklar hanteringen inne på byggarbetsplatsen.
 Erfarenhet från piloter som visar på
mycket goda effekter.
Nu vidtar åtgärder för att stötta spridning
av resultaten i branschen, bl.a. genom
samarbete med systemleverantörer.
Dessutom finns en plattform för fortsatt
utvecklingsarbete för att förfina möjligheterna att med e-kommunikation och etjänster stötta branschens produktivitetsutveckling.

Beijer satsar på eBuild Supply
En av de medverkande i arbetsgruppen för
varuförsörjningsprojektet är Urban Jansson
på Beijer Byggmaterial. Vi har frågat Urban
om motivet till att Beijer engagerade sig.
- Det känns viktigt att dela tankar och
erfarenheter med representanter från
samtliga led i varuförsörjningsprocessen.
Vad ser du som de viktigaste resultaten
från projektet?
- Det viktigaste är helt klart att branschen
kommit överens om en gemensam
standard för meddelanden och märkning så
att varuförsörjningsprocessen kan förenklas
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hela vägen från tillverkare ut till byggarbetsplatsen.
Vilka fördelar innebär det för er på Beijer?
- Den största fördelen är att vi i framtiden
kan skicka och ta emot meddelanden med
vetskapen om att avsändare och mottagare
sannolikt använder samma standard.
Kommer Beijer att bygga in stöd för den
standard som tagits fram?
- Beijer har redan börjat använda
meddelandestandarden vad gäller
Webborder in och Edifaktura från
leverantör.
Vilka svårigheter ser du med att införa
standarden hos en typisk leverantör till
byggbranschen?
- En stor utmaning är den praktiska delen
med att packa och märka varor enligt
köparens önskemål om varans
slutdestination på byggarbetsplatsen,
avslutar Urban Jansson.

NCC lanserar
projektportal mobil
Att byggbranschen är präglad av ett mobilt
arbetssätt är inget nytt och vad är då mer
naturligt än att skaffa ett mobilt stöd för
byggprojekten? NCC har under året testat
mobilt stöd till projektportalen där
platschefer och andra kunnat hämta och
lämna information via smarta telefoner eller
surfplattor. Nu är det dags för lansering
efter årsskiftet.
- Fokus för lösningen har varit enkelhet,
berättar Ulf Larsson som varit projektledare
på NCC Construction Sverige för att införa
systemet i verksamheten och på att stötta
byggprojekten i olika praktiska uppgifter
som är återkommande i vardagen.
I piloterna har även en del leverantörer
medverkat för att t.ex. tillhandahålla
leveransplaner och aviseringar om
leveranser. Andra funktioner är att samla
ritningar, dagböcker och annan information
som behövs löpande på arbetsplatserna i
portalen.
- Det här är ett första steg. Nu ska vi rulla
ut portalen i hela organisationen och undan
för undan fylla på med nya funktioner,
avslutar Ulf Larsson som också kommer att
berätta om erfarenheterna på BEAst årliga
konferens om e-affärer den 10 april.

Urban Jansson från Beijer Byggmaterial har
medverkat i varuförsörjningsprojektets
arbetsgrupp

Portalstudie klar
Under hösten har BEAst gjort en förstudie
om möjligheterna med en gemensam
företagsportal. Syftet med studien var att
granska möjligheterna att effektivisera
processer kring upphandling och inköp
samt hindra oseriösa företag i branschen.
Den SBUF-finansierade rapporten finns
att ladda ned på BEAst webbplats.

BEAst

Drottninggatan 26
Tel 070-663 32 19

Den mobila plattformen demonstreras av Ulf
Larsson, NCC Constructions projektledare.
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Åsa Nilsson tar över
tekniska utskottet
Åsa Nilsson ansvarar sedan början av
november för det Tekniska Arbetsutskottet
(TU) inom BEAst och vi har bett Åsa berätta
om sig själv och om uppdraget.
- Jag är civilingenjör och har tidigare
arbetat inom verkstadsindustrin, bl.a. med
utveckling av e-handel. De senaste åren
har jag varit fokuserad på byggbranschen
och introducerat system för e-handel hos
Peab och senare även arbetat inom inköp
och logistik i samma bolag.
Vad ser du som de stora möjligheterna
för byggbranschen att samordna standarder
för e-affärer?
- e-handel ger stora möjligheter att
effektivisera och utveckla ett företags
affärsprocesser och därmed öka
lönsamheten. Genom att samordna
standarder och arbetssätt inom BEAst kan
byggbranschen förenkla och snabba på
utvecklingen av e-handel i hela kedjan från
tillverkare till slutkund.

inom BEAst vidare inom medlemsföretagen. Min ambition är också att TU ska
fungera som en kanal för medlemsföretagen att föra fram synpunkter på behov av
samordning och standardisering. Dessutom
har vi alla möjligheter att utveckla
erfarenhetsutbytet inom gruppen och på så
sätt lära av varandra. Jag ser fram emot ett
spännande 2014, avslutar Åsa.

Projekt om införande
PEPPOL
I våras genomförde BEAst en förstudie om
PEPPOL, en infrastruktur för effektiv och
säker e-kommunikation. Studien kan laddas
ned på BEAst webbplats.
Nu har vi fått klartecken på finansiering
av SBUF för att stötta införandet. Vi har
mycket stora förhoppningar på att detta
kommer att leda till att det blir enklare att
ansluta nya parter samtidigt som
kommunikationen blir säkrare.
Arbetet kommer at inledas direkt på det
nya året och de som är intresserade av att
delta i arbetsgruppen kan höra av sig till
BEAst.

Rapport från eFakturaforum

Åsa Nilsson har tagit över ansvaret för det
tekniska utskottet.

Vilka frågor tycker du känns särskilt
intressanta att ta tag i?
- Att vi som är aktiva inom TU ska kunna
bidra till att de standarder som tagits fram
inom BEAst implementeras i så stor
utsträckning som möjligt. I TU finns
representanter för hela branschen vilket
betyder att vi också kan fungera som
bollplank till och vara aktiva deltagare i de
utvecklingsprojekt som drivs inom BEAst.
Parallellt kan vi även vara delaktiga i att
sprida information om arbetet som pågår
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Det svenska e-fakturaforumet har avslutat
det uppdrag från Näringsdepartementet
som gavs 2010. Ulla Strandberg som är
ordförande i BEAst arbetsutskott och
deltagare i e-fakturaforum har lämnat en
rapport om vad som hänt.

Ulla Strandberg från Peab representerar
svenska byggbranschen i EU-forumet.
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- I det svenska forumet har vi ämnat över
vår input till en svensk e-Fakturastrategi till
Näringsdepartementet. Det sista mötet för
EMSF (European Multi Stakeholder Forum)
hölls i Bryssel den 1/10-2013 där våra två
representanter från det svenska forumet
deltog och bevakade våra intressen. På
mötet avrapporterades resultatet från alla
de fyra grupper som agerat i frågorna.

Ny medlem: Dooria

Grupp 1 – Temperaturmätning
- Mätning av användandet av e-fakturor
Grupp 2 – goda exempel
- Rapport om småföretag
- Rapport om e-faktura i offentlig sektor
Grupp 3 – regelverk
- Rapport från arbetsgruppen
Grupp 4 - standarder
- Rekommendation om semantisk data
modell för e-fakturans basinnehåll
- Bakgrundsdokument
- Förslag till projektdirektiv för teknisk
kommitté.

Ny medlem:
BIMobject

Det diskuteras hur det fortsatta arbetet
ska bedrivas. EU-kommissionen är mycket
nöjda med denna typ av organisation. Då
det fortsatt finns frågor att lösa vill man
driva arbetet vidare inom ungefär samma
områden som tidigare och med samma typ
av organisation. I det svenska forumet har
frågan diskuterats. Finansieringen har inte
täckt det arbete som krävts, speciellt för
administration. Intresse finns att fortsätta
med nationellt forum, men vi inväntar de
nya direktiven från EU-kommissionen. Dock
är ett nytt möte inplanerat för fortsatt
diskussion, avslutar Ulla Strandberg.

Vi välkomnar Bring Customer Solutions AB
som nytt medlemsföretag i BEAst. Bring är
ett av Sveriges största transportföretag med
mycket uppdrag i byggbranschen och hos
dess leverantörer. Det passar väl in i de
arbeten som görs inom projektet
"effektivare varuförsörjning".
Kontaktperson är Magnus Mohlin.
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Vi välkomnar BIMobjekt AB som nytt
medlemsföretag i BEAst. BIMobject har
tagit fram en molntjänst för att publicera och
distribuera BIM-objekt. Att koppla samman
BIM-objekt med handelsflöden är ett
intressant och aktuellt område med stor
potential. Det är också en del av det
pågående varuförsörjningsprojektet där
BIMobjects kompetens kommer väl in.
Kontaktperson är Stefan Larsson.

På gång
Aktiviteter för dig som är intresserad av eaffärer i bygg- och fastighetsbranschen.
- Arbetsgrupp anläggningsprojekt 17/1
- Informationsträff om varuförsörjningsprojektet, 23/1
- Arbetsutskott Teknik 4/2
- 2014 års konferens om e-affärer i
byggbranschen, den 10 april
För mer information eller önskemål om att
delta i ett arbetsutskott, se www.beast.se
eller kontakta info@beast.se.

Ny medlem: Bring

BEAst

Vi välkomnar Dooria Sverige AB som nytt
medlemsföretag i BEAst. Dooria är en av
de stora leverantörerna av byggmaterial
och det är positivt att ha dem med i vårt
nätverk.
Kontaktperson är Greger Bergendal.

Om BEAst
BEAst tar fram standarder och tjänster för eaffärer mellan bygg- och fastighetssektorns
aktörer för att stötta nya arbetssätt och sänkta
kostnader. I BEAst samverkar ett drygt 70-tal av
branschens ledande företag. Medlemmar har
tillgång till information, tjänster och rådgivning i
praktiska frågor. För mer information:
www.beast.se och info@beast.se.
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