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Produktivitet i fokus 
De första fakturorna har skickats från 
fakturaportalen eBuild och även om det 
ännu är testfas så är det en milstolpe för 
både BEAst och branschen. Med den 
gemensamma infrastrukturen kommer även 
de allra minsta i branschen att på sina egna 
villkor kunna kommunicera elektroniskt med 
sina kunder. 

Innan eBuild ens är lanserad börjar vi titta 
på nästa område där branschen kan 
samarbeta för ökad produktivitet. Vi tror att 
eUpphandling är ett område med stor 
potential. Det är samtidigt ett mer komplext 
område, vilket innebär att vi noga ska 
utreda och diskutera på vilket sätt vi bäst 
kan samordna för branschens bästa. 

Från BEAst tror vi att satsningar på 
standarder och gemensamma lösningar, 
som passar både små och stora i 
branschen, stöttar branschen i sin 
produktivitetsutveckling. 

 
Peter Fredholm, vd BEAst AB 
 
 

BEAst startar projekt 
om eUpphandling 
I vintras samlades ett 20-tal personer från 
olika medlemsföretag för en workshop där 
vi diskuterade om och i så fall hur bran-
schen bör samarbeta för att sätta fart på 

elektronisk upphandling. Det ledde till en 
ansökan om projektmedel från SBUF. Den 
har nu beviljats och en förstudie har startats 
i veckan. 

Det som driver behovet av en gemensam 
satsning är: 
• för leverantörerna är det krångligt med 

många olika portaler, alla med olika 
funktioner och arbetssätt 

• för att få med alla små aktörer behövs 
en standard och en gemensam infra-
struktur 

Studien kommer att läggas upp i två 
etapper.  

I den första etappen utreds ett gemen-
samt leverantörsregister. Exempel på 
funktioner är att köpare inför en upphand-
ling kan identifiera och utvärdera 
leverantörer. 

I den andra etappen är fokus på att 
utreda möjligheten av att samordna 
upphandling, t.ex.behovet av en standard 
och av en gemensam portal. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mats Lenngren utreder eUpphandling 
 
I båda etapperna kommer förstudien att ta 

upp följande: 
• beskriva processen och visa på hur den 

kan förenklas 
• studera effekter, både ekonomiska och 

andra, för enskilda företag och på 
branschnivå 

• identifiera för- och nackdelar med en 
gemensam portal 

• reda ut konkurrensfrågor och andra 
krav 

Utredare blir Mats Lenngren som förutom 
av att vara styrelseordförande i BEAst 
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också har en lång bakgrund från upphand-
lingsområdet. Etapp ett ska vara klar före 
sommaren och etapp två under hösten. 

 
 

NCC lanserar steg 2 
Den 3 maj lanserade NCC steg 2 i sin 
upphandlingsportal, som bl.a. består av en 
funktion för Publika förfrågningar. Målet är 
att förenkla för både sig själv och för de 
underentreprenörer och leverantörer som 
deltar i en upphandling. 

Redan idag finns det stöd för riktade 
förfrågningar i NCC Leverantörsportal.  

- När projekten nu kan lägga ut publika 
förfrågningar kommer vi att öka konkurrens-
utsättningen, samtidigt som det blir lättare 
för leverantörerna att hitta till oss, menar Ulf 
Larsson som är NCC:s projektledare för 
implementeringen. 

När leverantören skickat in en intresse-
anmälan kommer en inbjudan från NCC 
Leverantörsportal. Leverantören kan då 
hämta underlagen, svara om de ska delta 
och i nästa steg lämna sitt anbud. 

Samtidigt som NCC är med i täten av 
eUpphandling är man en av initiativtagarna 
till det projektet om eUpphandling som 
BEAst startat. 

- Vi tror att hela branschen vinner på att 
samarbeta för att skapa standardiserade 
processer och lösningar via BEAst med 
tanke på det är ett stort antal olika 
entreprenörer och stora volymer med 
dokument att hantera för bägge parter, 
säger Ulf Larsson som förutom att vara 
projektledare för införande av NCC:s 
leverantörsportal även är ledamot i BEAst 
styrelse. Mer information och uppdaterade 
användarguider finns på www.ncc.se under 
rubriken för leverantörer. 

 
 
 
 
 
 
 

eBuild lanseras den 1 
juni 
Vi hare tidigare rapporterat om planerna på 
att införa fakturaportalen eBuild. Nu håller 
planerna på att bli verklighet och det är 
dags att lansera portalen. Det sker den 1 
juni på Scandic Sergel Plaza i Stockholm.  

Programmet består av en demonstration 
och en genomgång av portalens funktioner 
och villkor. Dessutom kommer de fyra 
pilotföretagen Beijer Byggmaterial, NCC, 
Peab och Skanska att vara på plats för att 
berätta om sina förväntningar på eBuild. 

Programmet vänder sig främst till dem 
som ska använda portalen för att ta emot 
fakturor från sina leverantörer och är öppet 
för alla i branschen. 

Ladda ned hela programmet från BEAst 
webbplats.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rapport från 
Årsstämma 
Årets stämma i BEAst lockade ett 50-tal 
deltagare som fick lyssna på en blandning 
av praktikfall och genomgångar av de olika 
projekt som BEAst driver. 

Under praktikfallen berättade Weber Saint 
Gobain om hur de arbetar för att matcha 
fakturor elektroniskt och automatiskt, Beijer 
om sitt nya system för 3PL med en omfatt-
ande andel e-kommunikation mellan alla de 
inblandade parterna samt slutligen Peab 
som berättade om sitt projekt för massinför-
ande av EDI-fakturor där portalen eBuild 
spelar en viktig roll. 

Från BEAst kunde vi redogöra för årets 
projekt där portalen eBuild och studien om 
eUpphandling naturligtvis är de viktigaste. 
En genomgång av hämtorderprocessen, 
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standardisering av periodisk fakturering och 
nordisk samordning är andra aktiviteter 
2010. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Från 2010 års stämma i BEAst 
 
Under den formella stämman valdes den 

nya styrelsen som består av följande 
personer: Mats Lenngren (ordförande), 
Maria Andersson från Beijer Byggmaterial, 
Jan Svedman från Peab, Fredrik Mälström 
från VVS Fabrikanternas Råd, Jonatan 
Oldenburg från Svensk Byggtjänst, Sandra 
Petersson från Skanska, Ulf Larsson från 
NCC, Fredrik Mälström från Electrolux, Olle 
Samuelsson från Tyréns, Jan-Åke Dahlin 
från Ahlsell, Per Redtzer från Weber Saint 
Gobain och Mats Björklund från Interpares. 

 

Betaversion släppt av 
periodisk faktura 

Arbetsgruppen för att ta fram en standard 
för periodisk fakturering har nu kommit fram 
till en färdig specifikation. Standarden 
kommer att publiceras på BEAst webbplats 
under veckan, där den också kan laddas 
ned. 

Det är en betaversion som nu kommer att 
testas i ett pilotprojekt under sommaren. De 
som deltagit i arbetsgruppen är NCC, Peab, 
Skanska, Volvo och Scania samt en rad 
olika fakturautställare. 

 
 

Ökning e-faktura 
privat 
Vi diskuterar mycket om EDI-faktura mellan 
företag och den kraftiga ökning som sker 
där. Även på konsumentmarknaden är 
tillväxten stark. Svenska Bankföreningen 
rapporterar att ökning var hela 34% 2009 
jämfört med året tidigare. 
    I antal blir det 34,8 miljoner fakturor som 
sprids via internetbanken i stället för snigel-
post. Av internetbankskunderna är det 30% 
som tar emot efaktura från minst en faktura-
utställare via sin internetbank. 
 

 
 

På gång 
Aktiviteter för dig som är intresserad av e-

affärer i byggbranschen. 
- Den 27 maj håller NEA och SILF en 

konferens om eUpphandling där även 
BEAst och NCC medverkar, se 
www.nea.nu.  

- Den 1 juni håller BEAst en informations-
träff för att lansera fakturaportalen 
eBuild.se.  

- Den 18 augusti håller BEAst en uppfölj-
ning för Nordic eRental för att stämma av 
införande av standarden för hyresmaskiner. 

För mer utförlig och aktuell information, 
se www.beast.se. 

Det pågår hög aktivitet inom de olika 
projekten som BEAst driver. Den som är 
intresserad av att delta i en arbetsgrupp 
kan kontakta info@beast.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 drygt 40-tal av 
branschens ledande företag. Medlemmar har 
tillgång till information, tjänster och annat. Per-
Lennart Persson och Peter Fredholm, båda med 
20 års erfarenhet av området, stöttar 
medlemmarna i praktiska frågor. För mer 
information: www.beast.se och info@beast.se. 


