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1. Bakgrund och nuläge 

1.1. Bakgrund 
BEAst har tidigare genomfört två SBUF-finansierade projekt där standarden BEAst Supply Material 

tagits fram. I mars 2019 avslutades ett tredje projekt för att effektivisera offert- och tillvalsprocessen 

och som blivit ett komplement till BEAst Supply Material-standarden. 

Den utvärdering som finns från de som infört standarden visar på mycket goda resultat i form av 

sänkta kostnader, kortare ledtider och ökad kvalitet. 

1.2. Nuläge 
Införandet av standarden har inledningsvis gått trögt och endast ett fåtal av de största företagen i 

branschen har haft stöd för den. Detta har nyligen förändrats och allt fler företag visar inte bara 

intresse utan arbetar aktivt med implementering av standarden. De flesta är i en inledande fas och 

branschens stora köpare har endast en del av standarden införd och med ett begränsat antal 

leverantörer. 

Standarden förvaltas av BEAst Logistikutskott och i det forumet har det uttryckts ett behov av 

kompletterande stöd för en effektiv implementering av standarden på branschnivå. En satsning på 

samordning och i vissa fall mer detaljerade specifikationer skulle göra införandet mer effektivt. 

2. Projektinnehåll 
Mot ovanstående bakgrund och utifrån de diskussioner som skett i BEAst Logistikutskott har beslut 
tagits om en satsning på att implementera standarden och underlätta en bred spridning. Satsningen 
bygger på erfarenheter från de företag som börjat tillämpa standarden och som sett behov av 
ytterligare samordnande insatser på branschnivå. 

2.1 Beskrivning 

Projektet består av dessa delar: 

2.1.1 Behovsanalys av vad som krävs för ökat införande  
a. Göra en enkät för att inventera behov. 

b. Hålla en workshop baserad på resultat från enkäten och användarerfarenhet för att 

ytterligare inventera behovsbilden. 

c. Analysera resultatet och ta fram samt förankra en åtgärdsplan. 

2.1.2 Tillämpning av standarden 
a. Utifrån nuvarande processbeskrivning uppdatera och säkerställa den process som ligger 

till grund för varuförsörjningsstandarden. 

b. Ta fram tekniska guidelines som stöd för implementering. 

c. Baserat på vad som kommer fram under behovsanalys och uppdatering av processen 

justera i standarden. 

d. Ta fram gemensamma rekommendationer som säkrar att de största aktörerna tolkar 

standarden på samma sätt, ned på detaljnivå, så långt det är möjligt. 

e. Ta fram gemensamma checklistor för hur standarden och dess meddelanden ska 

implementeras med syfte att få en så enhetlig tillämpning som möjligt. 
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f. Påverka och stötta aktuella systemleverantörer att stödja standarden, t.ex. de 

systemlösningar som används för ankomst till byggarbetsplatserna. 

2.1.3 Spridning av standarden 
a. Att sprida användningen av standarden till fler aktörer, t.ex. inom UE-led, medelstora 

entreprenörer och leverantörer. 

b. Ta fram steg-för-steg-guider som utbildning för de som ska använda standarden. 

c. Ta fram en lista med råd, en slags best-practice, för lyckat införande av standarden och 

för att uppnå effektiv bygglogistik. Inte minst ska det vara ett stöd för de företag som 

inte har intern expertis på området. 

d. Ta fram kalkylunderlag för att beräkna nyttan av att tillämpa standarden baserat på 

erfarenhet från tidiga användare (eventuellt samverkan med Linköpings Universitet). 

2.2 Projektets förväntade resultat 

Resultatet av projektet förväntas bli: 

a. Bättre och enklare för branschen att införa standarden BEAst Supply Material. 

b. Skapa förutsättningarna för att på både företags- och branschnivå korta ledtiderna för 

införande så att branschen kan ta ett utvecklingssteg i stället för dagens långsamma adoption 

av standardens arbetssätt. 

c. Effektivisering av processen för bygglogistik. Lista relevanta mått och utvärdera var och hur 

BEAst-standarden kan påverka positivt. 

3. Mål och målgrupp 
Projektets målgrupp är byggentreprenörer, installatörer, byggherrar, materialleverantörer 

(producenter, grossister och återförsäljare) samt logistikföretag. 

Projektets mål är att förenkla förutsättningarna för att införa och sprida standarden BEAst Supply 

Material och att det därmed snabbare och säkrare skulle kunna realisera den potential till 

effektivisering som de tidiga användarna anser att det finns. 

4. Genomförande 

4.1 Organisation 
Ett samarbete ska ske med Linköpings universitet och det SBUF-projekt som de parallellt kommer att 

driva. 

Preliminärt kommer dessa företag att delta. 

Styrgrupp  

Deltagare i styrgruppen kommer från Installatörsföretagen, Peab, Skanska, NCC och Lindab. 

Projektledare är BEAst. 

Arbetsgrupp 
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Arbetsgruppen består av representanter från dessa företag: Skanska, NCC, Peab, JM, Inwido, Lindab, 
Linköpings universitet, Tyringekonsult, PipeChain, Sankt Kors Fastighet samt BEAst. 
 

Referensgrupp 

Referensgruppen består av dessa parter som ges löpande information samt tillfälle att ge synpunkter 
på remiss. Dessa kan även bjudas in till vissa delar av arbetsgruppens aktiviteter där så är relevant. 

 Medlemsföretag i BEAst. 

 Aktuella branschorganisationer som BEAst samarbetar med i Norge och Finland. 

 Andra intressegrupper som BIM Alliance. 

 Aktuella systemleverantörer inom området. 

4.2 Utkast till aktivitets- och tidsplan 

Översiktlig aktivitets- och tidsplan för projektet som visar de huvudområden som planeras. Projektet 

startar april 2019 och pågår i cirka ett år. En detaljerad planering upprättas under projektinitieringen. 

Nr Etapp Tider (vecka) 

1. Projektinitiering 915 - 918 
 Godkänd plan, Projektorganisation, Budget  

2. Del 1 – Behovsanalys (se punkt om genomförande) 916 - 935 

 Workshop, Nuläge, Analys, Sammanställning  

3. Del 2 – Tillämpning (se punkt om genomförande) 922 - 950 
 Process, Guider, Rekommendationer, Systemstöd  

4. Del 3 – Spridning (se punkt om genomförande) 945 - 007 
 Utbildningsguide, Best-practice, Kalkyl, Uppföljning  

5. Avslutning, dokumentation, informationsträff 008 
 

5. Redovisning 
Det kommer att lämnas löpande information från projektet, hur det framskrider och vilka resultat 

som uppnås. Resultat kommer att redovisas i form av en slutrapport. Alla resultat publiceras öppet 

på BEAst:s webbplats, medan pågående arbetsmaterial finns på en projektwebb som bara 

arbetsgruppen har tillgång till. 

 


