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Effektivare projektinformation eliminerar fel och kapar kostnader
Med resultatet från projektet ”Effektivt utbyte av projektinformation” finns en standard för hur
branschen kan förenkla genom att digitalisera, standardisera och automatisera flödet av information
om byggprojekt. Utbyte av projektinformation är en viktig del av samverkan mellan entreprenörer,
underentreprenörer och leverantörer inom bygg- och anläggningsbranschen. Problemet är att alla
har gjort på sitt sätt och att informationen ofta inte är tillräcklig.
Med BEAst standardmeddelande Projektlista kan entreprenörer och leverantörer länkas samman där
leverantörer kan utgå från samma lösning för alla kunder. I projektet har detta testats i piloter som
visat på miljonbesparingar på årlig basis hos både leverantörer och entreprenörer. Med tanke på att
branschen består av tusentals aktörer så blir den sammantagna potentialen därför betydande.
Exempel på effekter som påvisades var att antalet felmärkta fakturor kunde minska från 5% till en
promille. Nyttan var lika stor av att kritiska projektuppgifter som t.ex. leveransadresser, tider och
referenser kunde skickas korrekt och direkt in i leverantörernas system.
Piloterna har också visat på svårigheter, t.ex. att entreprenörerna har svårt att få med alla de
uppgifter som leverantörerna skulle önska. Sedan gäller det att få med branschens alla små aktörer
som ofta saknar det systemstöd som behövs. Lösningen på sikt blir branschportalen BEAst Portal som
drygt 11 000 företag redan använder för e-faktura.
Slutrapport och mer information från projektet och dess resultat finns på BEAst webbplats under
”Projekt – Projektinformation” varifrån standarden också kan laddas ned.
Projektet har letts av BEAst och finansierats av Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond, SBUF. Läs
mer på www.beast.se och om SBUF på www.sbuf.se.
Kontaktperson: Peter Fredholm, vd i BEAst AB. 070 663 32 19 och peter@beast.se.

Om BEAst
BEAst utvecklar standarder och tjänster för e-affärer inom samhällsbyggnadssektorn för att uppnå
övergripande mål om effektivisering, nya arbetssätt och ökad hållbarhet. Inom BEAst samverkar drygt
100 företag och branschorganisationer.
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