Inbjudan
BEAst Årskonferens 2019
Med e-affärer mot effektivare byggprocesser

Datum och tid
Tisdagen den 7 maj 2019 klockan 09.30 – 16.00.
För medlemmar i BEAst hålls därefter årsstämma mellan 16.00 - 16.45.
Plats
Aulan i Skanskas huvudkontor Entré Lindhagen på Kungsholmen i Stockholm,
Warfvinges väg 25. T-bana Stadshagen.
Översikt
Konferensen är öppen för alla i samhällsbyggnadssektorn som är intresserade av hur
digitala processer kan utveckla branschen. Det är verksamhetsfrågor och inte
tekniken som står i fokus och programmet är aktuellt oavsett om du arbetar inom
ledning, inköp, logistik, produktion, ekonomi, verksamhetsutveckling eller IT. Vi
berättar om pågående projekt och aktiviteter och redogör för vad som är på gång,
inom både BEAst, branschen och omvärlden. Inte minst ges möjlighet att lyssna på
andra företag som delar med sig av sin erfarenhet.
En viktig del av dagen är att fungera som en mötesplats där man kan träffa andra i
branschen med intresse av området för att knyta nya kontakter och utbyta erfarenhet.
Anmälan
Konferensen är kostnadsfri för medlemmar i BEAst. Övriga faktureras 1 500 kr (exkl.
moms). Lunch och fika på för- och eftermiddagen ingår. Meddela eventuella
önskemål om kost i god tid. För avbokning den 2/5 eller senare faktureras 800 kr.
Anmälan senast 2 maj till info@beast.se

Välkomna!

Program på BEAst årskonferens 2019 (ordningen kan bli ändrad)
Inledning
Kort introduktion till dagen och sammanfattning av året som gått.
Utvecklingsprojekt: Offert- och tillvalsprocessen
I ett SBUF-projekt har förutsättningar skapats för att digitalisera två
av branschens mest administrativt betungande områden.
- Enklare avtalsprocess med uppdaterad standard
- Det ger också en grund för en effektiv orderhantering
- Hantering av tillval förenklar för byggherre, entreprenör och
leverantör
- Sammanfattning av projektets resultat
- Hur den nya standarden kommer att införas och användas
Electric site för framtidens bergtäkt
Electric site är ett forskningsprojekt där vi utforskar hur framtidens
bergtäkt kan bedrivas. Målet är att minska CO2 utsläpp med 95%
och kostnaden med 25%. Lösningen har fokus på att minska slöseri i
produktionsprocessen och innehåller eldrivna och delvis förarlösa
fordon. Projektet har drivits gemensamt av Volvo och Skanska.

Peter Fredholm och Ulf
Larsson, vd och
ordförande i BEAst
Benjamin Lindén,
Skanska, Marie
Magnusson på Libitum

Andreas Sunesson,
Skanska

Kaffe och dags att utbyta erfarenheter
Summering 2018 och spaning på 2019
- Vad har hänt inom BEAst olika projekt, standarder och aktiviteter
under 2018?
- Vad är särskilt aktuellt 2019?
- Utvecklingen av e-affärer i branschen och i omvärlden

Peter Fredholm, BEAst

Erfarenheter från BEAst Supply NeC
Foria har från starten deltagit i att utveckla NeC-standarden och
startade det första pilotprojektet redan för flera år sedan. Nu delar
man med sig av sina erfarenheter från de här åren.
- Utmaningar i att införa BEAst Supply NeC
- Nyttan för en anläggningsleverantör
- Framgångsfaktorer för brett införande
- Hur NeC kan ge ett positivt bidrag till branschens hållbarhetsarbete

Bettina Hammargren, vd
på Foria AB

Lunch
Nya grepp för stadsutveckling i Ebbepark
Ebbepark är en modern stadsdel som byggs med moderna metoder
och en del av det är att använda BEAst Supply Material för att
förenkla bygget.
- Hur BEAst-standard används och vilka fördelar det ger
- Utmaningar för att komma igång
- Vad händer framåt

Camilla Einarsson, Sankt
Kors Fastighets AB,
Linköping

Rapport från BEAst erfarenhetsgrupper
BEAst arbetsutskott för Anläggning, Logistik, e-faktura, Hyra,
Bygghandlingar samt Teknik har i uppgift att utbyta erfarenhet,
förvalta standarder och initiera nya aktiviteter och utvecklingsprojekt.
Vi får en kort avstämning per utskott av det som är mest aktuellt.

Paneldiskussion med
ordförandena i utskotten
om branschens
utveckling inom
respektive område

BIM som ett komplement till BEAst
Många i branschen ser över sina möjligheter med digitalisering och
där blir utbudet från BIM Alliance och BEAst viktiga komplement.

Rogier Jongeling, BIM
Alliance

- Särskilt aktuella frågor inom BIM Alliance
- Exempel på hur de två områdena hänger ihop och allt mer närmar
sig varandra
- Hur BEAst och BIM Alliance gemensamt agerar för att skapa värde
för branschens aktörer.
Kaffe och åter dags att mingla med branschkollegor
Praktikfall: Effekter av BEAst Supply på Saint-Gobain och NCC
Införandet av BEAst Supply Material har förändrat arbetssättet både
mellan och inom företagen.
 Nytta för byggarbetsplatsen
 Nytta för leverantören
 Erfarenheter från införandet
 Vad blir nästa steg

Gabriella Norén,
logistikchef och Tommy
Haglund, strategisk
affärsutveckling på SaintGobain

Tillämpning av standard för bygghandlingar
I NCC:s miljardprojekt Bromma Blocks används de nya BEAststandarderna för granskning och överföring av dokument och i Peabs
flerbostadsprojekt på Kv. Lokomotivet i Eskilstuna används den
rykande färska standarden ”Hänvisningar i handlingar”.
- Innehåll i standarder för granskning och hantering av handlingar
- Praktikfall från NCC och Peab som visar på effekter och utmaningar
- Krav på projektörer och varuleverantörer
- Ny version av BEAst Granskning

Linnéa Lepistö, BIMsamordnare på Peab och
Emil Rhenström
projekteringsledare på
NCC Building

Praktikfall BEAst Supply på Ahlsell
Vid byggandet av Karlatornet i Göteborg trimmades metoderna för
effektiv försörjning av den stora byggarbetsplatsen, utmanat av det
känsliga cityläget. Ahlsell berättar hur BEAst Supply Material kunde
användas för att förbättra logistiken.

Anders Ivarsson,
ansvarig för bygglogistik
på Ahlsell

Avslutning och summering. Därefter årsstämma för medlemmar i
BEAst ideell förening.

