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Gemensam e-faktura 
lanserad 
I förra nyhetsbrevet kunde vi rapportera att 
NCC, Peab och Skanska kommit överens 
om att samordna sin e-fakturering inom 
ramarna för BEAst. Det första steget som 
innebär en gemensam tillämpnings-
anvisning av standarden ”SMSI Förenklad 
Byggfaktura” är nu klar. Syftet är att öka 
anslutningstakten av e-fakturering genom 
att det ska bli lättare för leverantörerna. När 
en leverantör kommit igång med e-
fakturering mot en entreprenör, blir det 
mycket enkelt att ansluta till nästa. 

Att stödja samma standard är en sak, 
men att tillämpa den på samma sätt kan 
vara en annan. Den gemensamma 
tillämpningsanvisningen som tagits fram i 
BEAst:s regi visar på exakt hur standarden 
ska tolkas och implementeras. 

Nu hoppas vi att fler vill ansluta sig till 
samma anvisning. Även om det här är helt 
nytt har flera andra företag redan aviserat 
sin medverkan och vår förhoppning är att 
det ska bli en verklig branschpraxis. 

 
 

BEAst upphandlar 
fakturaportal 
Det är många företag i branschen som 
arbetar intensivt på att få sina leverantörer 
att skicka elektroniska fakturor. För att 
maximera anslutningen gäller det att göra 
det enkelt för sina leverantörer och då är 
det viktigt att hålla olika kanaler öppna. 
Vissa leverantörer föredrar att skicka EDI-
fakturor, men alla har inte stöd för den 
tekniken. Det har lett till att flera stora 
köpare har satt upp portaler med formulär 
där leverantörerna kan skapa elektroniska 
fakturor. Den uppenbara nackdelen är att 
en leverantör kan tvingas använda flera 
olika portaler parallellt. 

Styrelsen i BEAst har därför beslutat att 
inleda en upphandling av en portal där en 
leverantör kan nå många köpare i 
branschen från samma portal. Ett projekt 
håller på att sättas upp där en arbetsgrupp 
kommer att ta fram ett förslag till 
affärsmodell för portalen. En annan 
arbetsgrupp kommer att sköta upphand-
lingen av tjänsten. De företag som anmält 
sig för att delta i arbetet är Beijer 
Byggmaterial, NCC, Maxit, Peab och 
Skanska. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I portalen ska det finnas formulär för att 
fakturera kunder i byggbranschen 

 
Meningen är inte att BEAst ska bygga en 

ny portal från grunden utan samarbeta med 
en redan existerande portal som får en 
särskild ingång för byggbranschen. 
Naturligtvis ska det finnas inbyggt stöd för 
SMSI, branschens fakturastandard. På sikt 
ska det vara möjligt att komplettera med 
hantering av order och annan information. 
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Planen är att upphandlingen ska vara klar 
under hösten och att arbetsgruppen ska 
lägga fram ett beslutsunderlag till BEAst:s 
styrelse så att, om beslutet blir positivt, 
portalen ska kunna driftsättas under början 
av 2010. 

 
 

Byggbranschen tar 
hjälp av operatörer 
Det pågår en rad olika aktiviteter för att 
maximera e-faktureringen i branschen. I 
början av september bjöd BEAst in 
leverantörerna av system och tjänster för e-
fakturering på den svenska marknaden. 
Meningen var att få dem att stödja SMSI 
Förenklad Byggfaktura. Tanken är att ju fler 
system, fakturaväxlar och andra tjänster 
som har stöd för standarden, desto fler 
leverantörer kan på ett enkelt sätt skapa 
och skicka fakturor till branschen. 

De flesta av leverantörerna har anmält sitt 
intresse och har i nyligen fått 
dokumentationen till påseende. Två av 
företagen, Expert Systems och Data 
Interchange, har redan startat arbetet ned 
att bygga in stöd för SMSI Byggfaktura i 
sina tjänster. Det är glädjande då dessa 
företag är ledande på att ansluta stora 
leverantörskollektiv i t.ex. dagligvaru- och 
fordonsbranscherna.  

Förutom dessa operatörer deltog följande 
företag på informationsträffen: Basware, 
Danske Bank, Data Interchange, Expert 
Systems, GeBC, Handelsbanken, Hogia, 
Itella, Logica, Nordea, SEB och Tieto. 
Dessutom har Pagero tillkommit i efterhand. 

När företagen anmäler att de är klara med 
inbyggt stöd för SMSI kommer de att testas 
i BEAst:s Valideringstjänst. De som 
godkänns kommer att redovisas på BEAst 
webbplats. Vår förhoppning är att det här 
ska vara ett viktigt led i arbetet med att 
maximera e-faktureringen i byggsektorn. 
 

   

Hyresprojektet snart 
klart 
Under 2009 har det pågått ett intensivt 
arbete med att ta fram en standard för 

informationsutbytet i samband med 
uthyrning av maskiner, ett område som 
omsätter betydande belopp och där IT-stöd 
som e-kommunikation varit mycket 
begränsat. 

Före sommaren skickades ett förslag till 
standard på remiss till medlemmarna i 
BEAst och inom Swedish Rental 
Association. I september gick 
arbetsgruppen igenom svaren, justerade 
innehållet i standarden och beslutade att 
göra en ny remissomgång. På det 
kommande mötet, den 13/10, räknar vi med 
att kunna klubba standarden. Det blir sedan 
ett visst arbete med att slutföra 
dokumentationen så att en färdig standard 
kan publiceras i slutet av november. 

Förutom byggföretag har uthyrnings-
företagen Lambertsson, Cramo och 
Ramirent medverkat. 

Informationsflödet kommer att stötta hela 
processen, från planering till faktura.  

 
 
 

Avtalsfakturan 
försenad 
Redan i januari satte BEAst tillsammans 
med flera liknande branschorganisationer 
upp ett gemensamt projekt för att ta fram en 
avtalsfaktura. Standarden ska stötta 
processen för hantering av periodiska 
fakturor, t.ex. el, tele, fruktkorgar och en 
lång rad olika tjänster som enligt avtal 
faktureras periodiskt. Till projektet inbjöds 
också representanter för både utställare 
och mottagare av fakturor. 

Tyvärr har arbetet inte tagit fart då det 
varit många frågor att enas runt innan 
specifikationsarbetet kan inledas. För att 
accelerera arbetet kommer BEAst 
tillsammans med fordonsindustrin att 
slutföra arbetet. Förhoppningsvis kan andra 
branscher ansluta sig till resultatet. 

Per-Lennart Persson som är tekniskt 
ansvarig på BEAst är den som ska ta fram 
specifikationen. Till stöd finns en 
arbetsgrupp med personal från bl.a. NCC, 
Peab, Skanska, Odette, Scania och Volvo. 
Dessutom finns en referensgrupp med 
representanter från en rad större 
fakturautställare. 
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Ny version av 
klassificering 
Allt fler företag väljer att använda den 
internationella standarden UN/SPSC för att 
klassificera varor och tjänster. Standarden 
genomgår också en löpande utveckling där 
allt fler klasser läggs in. Den senaste 
versionen, nr 11.1201, släpptes i slutet av 
augusti och finns att ladda ned från 
www.unspcs.org. När man surfar runt i 
listan kan man konstatera att det mesta 
täcks in. Det finns produktklasser från allt 
från ”Takfönster” (klass 30171800) till 
”Missionärstjänster” (klass 94111900). 
 

 
Den senaste versionen finns också 

översatt till svenska. Nedladdningen kan 
ske från GS1 Sweden som ligger bakom 
översättningen, se www.gs1.se.  

Till den senaste versionen av standarden 
skickades det in 3 200 ändringsönskemål, 
varav de flesta rör nya koder. Sammanlagt 
finns det nu 40 000 UN/SPSC-koder, vilket 
är en fördubbling sedan starten 2005. En 
sammanställning av länder där standarden 
används visar att Sverige ligger på plats 
nio. 

BEAst har haft en arbetsgrupp som tagit 
fram förslag till den nya versionen inom 
områdena bygg och VVS. Diskussioner har 
förts om en ny arbetsgrupp som i så fall 
skulle arbeta med kompletteringar inom el 
och bygg. Ni som är intresserade ombeds 
kontakta BEAst på info@beast.se.  

 
 

NCC-portal nominerad 
till CIO Awards 2009 

 
Mer om nomineringen och tävlingen 
http://www.cio.idg.se/2.1782/1.222785 
 
I början av året lanserade NCC sin 
leverantörsportal – som är en del av NCC:s 
inköpsportal – för att effektivisera 
projektunika upphandlingar med externa 
leverantörer. En leverantör kan ladda ned 
underlag och föra en dialog med NCC, till 
stora besparingar för både NCC och 
leverantörerna. 

Nu har portalen fått ett stort erkännande 
genom att den är nominerad till CIO Awards 
2009. Tillsammans med fyra andra projekt 
är NCC finalister i klassen ”Årets IT-
projekt”. Den 10 december koras vinnarna 
vid en galamiddag på Nalen i Stockholm. 
Bland kriterierna för priset finns egenskaper 
som att projektet ska ha lett till lägre 
kostnader samt effektivare processer internt 
och externt inom branschen. 

- Det är en härlig känsla för alla i projektet 
att även få ett externt erkännande genom 
att komma till final, säger Ulf Larsson som 
är projektledare för implementeringen. 
Lösningen är väl mottagen av NCC:s 
verksamhet och det är en viktig del av 
motiven till varför vi är i final. 

NCC kommer att ha fortsatt hög ambition 
att via BEAst, och som medlem i styrelsen, 
förankra vad som är bra i branschen. Vi 
anser att det kortsiktigt att göra unika 
lösningar som på sikt gör det svårare för 
alla parter, avslutar Ulf.  

Anders Håkansson som är projektledare 
för utvecklingsarbetet fyller på med att det 
har underlättats väsentligt att 
standardisering av meddelandehantering 
och processer kan förankras i BEAst 
tillsammans med andra bolag i branschen. 
Tekniken får inte vara ett hinder för att 
skapa effektiva relationer mellan 
branschens parter. Det får heller inte 
förekomma unika leverantörs- eller 
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kundanpassningar som inte är långsiktigt 
affärsmässiga för någon part. 

Från BEAst vill vi lägga till att det senaste 
styrelsemötet beslutade att vi ska hålla en 
förutsättningslös workshop om hur 
branschens upphandlingsprocess kan 
utvecklas via nya tekniska möjligheter. 
Målet är att skapa ett mer enhetligt 
arbetssätt för alla parter. På BEAst ser vi 
det som startskottet för satsningar inom det 
omfattande upphandlingsområdet 

I det arbetet ser vi gärna att fler 
underentreprenörer, t.ex. från el, VVS och 
ventilation, blir medlemmar i BEAst och en 
del av utvecklingen mot mer långsiktigt 
hållbara lösningar för branschen. 

 
 
 

Svenska e-affärer 
B2B ökar 
Det svenska nätverket för e-affärer, NEA, 
redovisar varje kvartal ett index över 
utvecklingen av e-affärer i Sverige. Den 
senaste mätningen som gjorts för årets 
andra kvartal visar att ökningen var lite 
drygt 5%. Under hela första halvåret har 
tillväxten varit drygt 7%. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tillväxten under andra kvartalet var 5%. 
 

Mätningarna avser trafiken som sker 
mellan företag (B2B) genom operatörernas 
nätverk. Sedan starten på index kvartal 1 
förra året har tillväxten varit 21%. Någon 
avmattning på grund av den dåliga 
konjunkturen finns alltså inte att spåra.  

 
 

RFID studeras i SBUF-
projekt 
Många har identifierat RFID som en teknik 
med en rad användningsområden och med 
stora möjligheter. Med radiovågor kan t.ex. 
material och gods identifieras till stor del 
med automatik vid ankomst till ett lager eller 
en byggarbetsplats. 
    Trots den stora potentialen är den 
faktiska användningen begränsad. Det har 
därför bildats ett projekt för att utreda 
praktiska förutsättningar för RFID i svensk 
byggproduktion, genom kartläggning av 
praktisk hantering och tekniska aspekter. 
Målet med projektet är att testa hur 
tekniken fungerar i byggprojekt för olika 
materialslag samt att studera ekonomiska 
aspekter. 

Deltagare i projektet är företag som NCC, 
JM, Peab, Skanska, Vest Wood, Paroc och 
Optimera. Projektet finansieras av SBUF 
och Prolog har i uppgift att sköta 
projektledningen. BEAst deltar i projektets 
referensgrupp. Projektet kommer att pågå 
till våren 2010 och därefter kommer 
resultaten att publiceras i en öppen rapport. 

 
 
 

Standardiseringsmöte 
i Sapporo  
Två gånger om året håller UN/CEFACT 
möten för att samordna standardiseringen 
inom e-affärer mellan företag. Höstens 
möte är förlagt till den OS-staden Sapporo i 
Japan.  

Det mest aktuella standardiserings-
projektet för byggsektorn är det som kallas 
CFEM, Contract Financial Execution 
Management. Standarden ska täcka flödet 
mellan en entreprenör och en byggherre 
under kontraktstiden, t.ex. interims-
betalningar, garantihantering och 
avtalsförändringar. 

Ett annat projekt dår byggbranschen är 
aktiv inom UN/CEFACT är en 
standardiserad metod för att säkra 
innehållet i ett elektroniskt dokument. 

BEAst kommer inte att delta på mötet, 
utan vi satsar våra knappa resurser på 
andra uppgifter och försöker i stället hänga 
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med i informationsflödet för att hålla oss – 
och våra medlemmar – uppdaterade. 

 
 

Koll på standarder? 
För dig som vill sätta dig in i standarder för 
elektronisk affärskommunikation kommer 
BEAst att arrangera en webbkurs den 
14/10. På 1,5 timme ger vi en introduktion 
och översikt till ämnet. Kursen är 
kostnadsfri för medlemmar. För övriga är 
avgiften 500 kr. 

Du som är intresserad och vill se en 
agenda eller anmäla sig, kan höra av sig på 
info@beast.se.  

 
 

På gång inom BEAst 
Aktiviteter den närmsta framtiden: 

- Den 29/9 är det arbetsgruppsmöte i 
projektet fakturaportal 

- Projektet Avtalsfaktura har löpande 
möten i arbetsgruppen under hösten, 
kontakta per-lennart@beast för mer 
information. 

- Projektet Hyresmaskiner har det sista 
mötet i arbetsgruppen den 13 oktober 

- Den 14 oktober håller vi en webbkurs 
om standarder. 

- NEA håller ett seminarium om e-
fakturering den 16/11, se www.nea.nu.  

- Det pågår hög aktivitet inom de olika 
projekten som BEAst driver. Den som är 
intresserad av att delta i en arbetsgrupp 
kan kontakta info@best.se 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Om BEAst 
BEAst tar fram standarder och hjälpmedel för e-
affärer mellan bygg- och fastighetssektorns 
aktörer för att stötta nya arbetssätt och sänkta 
kostnader. I BEAst samverkar ett 40-tal av 
branschens ledande företag. 
Medlemmar har tillgång till information, 
rapporter, standarder och tjänster. Per-Lennart 
Persson och Peter Fredholm, båda med 15-20 
års erfarenhet av området, finns till hands att 
stötta medlemmarna i praktiska frågor. Andra 
medlemsförmåner är t.ex. valideringstjänsten. 
För mer information: www.beast.se och 
info@beast.se. 

 


