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BEAst varuförsörjningsprojekt nominerat till "2013 års bästa logistiklösning"
I det SBUF‐finansierade projektet "Effektivare varuförsörjning" tog BEAst fram en serie standarder
och rekommendationer för en rationellare byggprocess. En röd tråd i arbetet var digitalisering och
standardisering av processen, hela vägen från att logistikdata föds i arkitektens CAD‐system till att
bygg‐ och installationsprodukter levereras till positionen för slutmontage, t.ex. ett visst rum i en viss
lägenhet. Projektet, som leddes av BEAst, hade en arbetsgrupp med ett drygt 15‐tal företag* som
representerade olika led i försörjningskedjan. Resultaten är bl.a. standarderna e‐Build Supply för
integration mellan företag i försörjningskedjan och e‐Build Label för de etiketter som ska säkra
direktleverans till slutmonteringen.
Både Peab och NCC har testat den framtagna standarden i sammanlagt ett 20‐tal pilotprojekt där det
kunnat visas på mycket stora rationaliseringsvinster. Detta kommer att fortsätta under 2014 då BEAst
startar ett projekt för att införa standarden brett i bygg‐ och installationssektorn.
Projektet har blivit nominerat till "PostNord Logistics Award 2013", Sveriges mest prestigefulla
logistikpris. Professor Mats Abrahamsson, juryns ordförande, säger att projektet möter de höga krav
på kreativitet, lönsamhet samt miljö‐ och klimatpåverkan som juryn ställer. Det är många kända
företag som vunnit priset tidigare, dock inte något från byggsektorn. Även Peab har nominerats för
sitt arbete med att implementera resultatet från BEAst standardiseringsprojekt varför de två
nominerade förslagen av juryn slogs samman till ett inför finalrundan. Nu tävlar BEAst/Peab‐förslaget
tillsammans med tre andra logistiksatsningar om att vinna priset.
Juryn består av en rad logistikprofiler från forskning och näringsliv, Vi ser nomineringen som ett bevis
på att vi hamnat rätt med det omfattande arbete som lades ned i varuförsörjningsprojektet och att
den standard för effektivare varuförsörjning som projektet lanserade skapar både ekonomiska och
miljömässiga fördelar för bygg‐ och installationssektorn.
Läs mer om varuförsörjningsprojektet på http://beast.se/projekt/effektivare‐varuforsorjning/.
Kontaktperson: Peter Fredholm, vd i BEAst AB: 070 663 32 19 och peter@beast.se
* Dessa företag har deltagit i projektet: Ahlsell, Beijer Byggmaterial, Bravida, Byggbeslag, Dahl, DB
Schenker, DHL Freight, Inwido/Elitfönster, Lindab, NCC, Olivetree, Peab, Skanska, Svevia och VVS
Företagen.

Om BEAst
BEAst utvecklar standarder och tjänster för e-affärer inom bygg- och fastighetssektorn samt stimulerar
användningen av dem för att uppnå de övergripande målen om effektivisering, nya arbetssätt och
sänkta kostnader. Inom BEAst samverkar cirka 75 ledande företag och organisationer.
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