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Etapp två för byggsektorns projekt "Effektivare varuförsörjning"

För att öka produktiviteten i byggsektorn är effektiv logistik en nyckelfaktor. Branschen
kännetecknas av ett mycket stort antal företag och en strid ström av leveranser till de
tusentals byggarbetsplatser som pågår parallellt, ibland direkt och ibland via mellanled. För
att får ordning i det omfattande flödet är samordning på branschnivå en nödvändighet.
Den första etappen av projektet tog fram ett ramverk för effektivare varuförsörjning som
består av en gemensam grundprocess, en standard för digital kommunikation och en serie
rekommendationer för ett modernt arbetssätt baserat på de möjligheter som ett utvecklat
IT‐stöd kan ge. De avgränsade piloter som genomfördes för att testa standarden, som kallas
för e‐Build Supply, visade påtagliga vinster i form av avsevärt kortare ledtider, stora
kostnadsbesparingar och färre fel.
Därför har en etapp 2 startats med fokus på införande av de standarder och metoder som
utvecklades i den första etappen. Hittills är ett 10‐tal företag anmälda att delta i
pilotprojekt. Dessa är entreprenörerna Imtech, JM, NCC och Peab samt varuleverantörerna
BBGRUPPEN Byggbeslag, Dahl, Dooria, Inwido, JELD‐WEN, Lindab, Nobia och Vedum Kök och
Bad. Dessutom medverkar speditörerna DB Schenker och DHL.
En annan viktig del i projektet är att etablera systemstöd för standarden. Vi har identifierat
ca 30 systemleverantörer som aktuella. Dessa kommer att bearbetas och stöttas för att få
dem att anpassa sina system till branschens behov. Flera av dem har redan stöd för vissa
funktioner. Dessutom kommer BEAst att utöka portalen e‐Build, som drygt 7 500 företag
använder för e‐fakturering, med funktioner även för logistik. Med detta kommer det nya
arbetssättet att bli tillgängligt för alla i branschen, såväl stora som små.
Projektet leds av BEAst och finansieras av svenska byggbranschens utvecklingsfond, SBUF,
samt av deltagarna. Det kommer att pågå till december 2015.
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 bygg- och fastighetssektorn samt stimulerar
användningen av dem för att uppnå de övergripande målen om effektivisering, nya arbetssätt och
sänkta kostnader. Inom BEAst samverkar 85 ledande företag och branschorganisationer.
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