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Under våren har BEAst startat ett projekt i
samarbete med transport- och fordonsindustrin med syfte att effektivisera
leveransprocessen med hjälp av standardiserad e-kommunikation. Projektet kallas
EIT, Effektiva Integrerade Transporter, och
kommer att pågå året ut.
I en första fas har vi fått hjälp av en grupp
logistikstudenter på KTH som har kartlagt
flödena hos ett antal företag i branschen.
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KONTAKT Detta nyhetsbrev skickas till BEAst:s
medlemsföretag och intressenter. För mer information
om hur du blir medlem i BEAst eller om något av inslaget
i detta nyhetsbrev, kontakta Peter Fredholm. Tel
070 663 32 19 eller info@beast.se

Nya fokusområden
Att logistiken har stor betydelse för
byggbranschen känns onödigt att påtala.
Det är också ett område där användningen
av IT-lösningar är mer begränsad jämfört
med t.ex. inköp och fakturering.
Det är bakgrunden till en kraftsamling
inom logistik i form av ett eget arbetsutskott
med ambitionen att skapa bättre förutsättningar med hjälp av standarder och IT-stöd.
Idén med arbetsutskott har testats med
framgång under året inom de två utskotten
för Medlemsfrågor och Teknik. Parallellt
startas därför också ett arbetsutskott för efakturering.
Syftet med ett arbetsutskott är att etablera
ett kunskaps- och erfarenhetsnätverk för de
som är intresserade av ett visst fokusområde. Utskotten ska driva aktuella frågor,
samordna användning och standarder samt
komma med idéer till nya projekt. Beslut om
projekt tas i styrelsen varefter det går
tillbaka till utskottet som ansvarar för att
genomföra projektet med stöd av BEAst
kansli.
Läs mer om utskotten nedan och
välkommen till höstens första möten.
Peter Fredholm, vd BEAst AB
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Effektivitet, säkerhet och miljö är de tre benen i EIT

Vi siktar på en gemensam standard
tillsammans med de andra branscher som
deltar, och med hänsyn till de särskilda
förhållanden som råder vid t.ex.
anläggningstransporter.
Arbetsgruppen för EIT har nästa möte
den 16/8. Mer information finns på BEAst
webbplats under ”Projekt” och ”Transportprojektet EIT”.

Arbetsutskott
Logistik startar i höst
Under hösten kommer vi att starta ett
arbetsutskott för logistik. En uppgift blir
förstås att ta ansvar för EIT-projektet, men
också att sätta en agenda för hur
branschen gemensamt kan utveckla dessa
frågor.
Ett område som nämnts är godmärkning
där BEAst redan för 10 år sedan tog fram
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standarden ”Kollietikett Bygg”, men som
inte fått någon direkt användning. Att
eventuellt uppdatera och initiera
användning av standardetiketten är en
tänkbar och trolig aktivitet i utskottet.
Inget är dock bestämt i förväg utan det är
upp till utskottets medlemmar att själva
bestämma vilka frågor som det ska arbetas
med. Intresserade kan vända sig till
info@BEAst.se för mer information.

Rekommendationerna kan laddas ned
från www.beast.se/sa/node.asp?node=153,
varifrån även andra rekommendationer om
tolkning av meddelanden publiceras.
Andra frågor som är under diskussion i
utskottet är negativa värden i fakturor och
kreditnotor samt hantering av sammansatta
artiklar.

3 000 + 172 företag i
eBuild

Arbetsutskott efaktura
Arbetsutskottet startades redan i höstas
men har fram till nu endast fungerat som
styrgrupp för eBuild. Nu är det dags att
öppna gruppen och bredda med nya
frågeställningar. Ulla Strandberg som
arbetar med e-fakturor på Peab är
ordförande i gruppen.
Exempel på frågor som redan anmälts är
samordning kring fraktfakturor och
periodiska fakturor. Det är också sannolikt
att den nya lagstiftningen på fakturaområdet efter det senaste EU-direktivet
kommer upp på dagordningen.
Det första mötet sker den 30/8 och
intresserade kan höra av sig med anmälan
till BEAst.

Antalet företag ökar starkt i fakturaportalen
eBuild. I dagsläget är det cirka 3 000
leverantörer som fakturerar cirka 172
kunder elektroniskt.
Även antalet fakturor ökar. Under maj
månad var ökningen 28% vilket är den
bästa siffran hittills.
Under maj var det också en milstolpe
eftersom de första fakturamottagarna
utanför Sverige anslöts. Det var NCC i
Norge och Danmark samt Skanska i Norge.
I alla tre fallen med samtliga dotterbolag.
Dessutom anslöts Svevia och deras tre
ingående företag i koncernen.
eBuild är bygg- och fastighetsbranschens
gemensamma fakturaportal där små
leverantörer enkelt kan genererar e-fakturor
från ett gemensamt webbgränssnitt. Se mer
på www.ebuild.se.

Rekommendationer
från AU Teknik
Det Tekniska arbetsutskottet har tagit fram
två nya rekommendationer.
1. Rekommendation fakturabilagor:
Dokumentet beskriver de möjligheter som
BEAst rekommenderar för hantering av
bilagor till fakturameddelanden. Syftet är att
det ska bli enklare att implementera
tekniken många till många med en
gemensam rekommendation.
2. Rekommendation Incoterms: Den 1
januari 2011 trädde Incoterms 2010 i kraft
vilket innebär att vissa koder försvinner och
andra tillkommer. I rekommendationen
anvisas hur de ska tillämpas i BEAst
standardmeddelanden.
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FINFO stöder NeB
FINFO gör under året ett stort tekniklyft
som bl.a. innebär en utveckling av den
automatiserade kvalitetskontrollen och
formatkonverteringen.
En del i detta är att artikelinformationen
stödjer både informationsstandarden Vilma
och meddelandestandarden Nordic
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eBuilding (NeB). Både Edifact- och XMLversionerna kommer att stödjas.
Parallellt med detta gör BEAst en
anpassning av meddelandet för artikel- och
prisinformation för att fullt ut stödja de
ändringar och tillägg som görs i Vilma
version 2. Det arbetet kommer att vara klart
under juni och därefter kommer standardmeddelandet att kunna laddas ned från
BEAst webbplats.

tagit fram i samarbete med våra norska och
danska partners.

Grönt Index från NEA
Många diskuterar vilken ekonomisk nytta
det finns med e-fakturering. Nu har
Nätverket för Elektroniska Affärer, NEA,
kompletterat de ekonomiska effekterna med
att ta fram en beräkningsmodell för att mäta
nyttan i form av miljöbesparingar när
fakturor hanteras elektroniskt.
I beräkningsmodellen kan ett företag
lägga in sina värden i form av antal fakturor
och andel elektroniska och därmed få en ett
mått på den minskade miljöpåverkan.
Besparingseffekten jämförs med antalet
körda kilometer, flygresor till Thailand,
planterade träd och antal kwh.
Beräkningen är baserad på en forskningsrapport från KTH och beräkningen finns
tillgänglig på:
www.nea.nu/dokument/gront_index

Lena Sundqvist, vd på Logiq Sweden AB

Det kan också noteras att företaget
bakom FINFO byter namn till Logiq Sweden
AB.

Norskt samarbete om
databaser
I Norge har ett avtal slutits mellan Norske
Rørgrossisters Forening, Elektroforeningen
och Norsk Byggtjeneste, om att utveckla en
kommunikationsplattform. Med den
gemensamma plattformen som bas binds
de tre databaserna samman så att en
användare via en inloggning får tillgång till
alla tre databaserna.
Syftet med plattformen är att förenkla
informationslogistiken för hela byggbranschen. Alla från arkitekt till entreprenör
kan effektivisera sina processer och via
plattformen få underlag för beställningar.
Glädjande är också att det norska
projektet valt Nordic eBuilding som
standard, dvs den standard som BEAst
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Index från NEA visar
på ökad e-handel B2B
Nätverket för Elektroniska Affärer, NEA,
mäter fyra gånger om året hur användningen av elektronisk affärskommunikation
mellan företag utvecklas. Det sker i ”NEA
Index B2B”. Indexet var i stort sett
oförändrat det första kvartalet 2011 efter en
mycket stark ökning under förra kvartalet.
Jämfört med det första kvartalet förra året
är det en ökning med 21%. Ökningen gäller
för såväl beställningar som fakturor och
andra affärstransaktioner.
Bedömningen för det kommande året från
NEA och uppgiftslämnarna är att
ökningstakten kommer att fortsätta. Se
även www.nea.nu.
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Låg IT-andel inom
bygg och fastighet
Analysföretaget Radar Group har studerat
olika branschers IT-budget i förhållande till
omsättningen. I toppen ligger bankerna
med hela 32% och media med 4,8%,
medan bygg och fastighet ligger näst sist
med bara 1,4%. Bara handeln har lägre
med 0,9%. Genomsnittet är 3,1%.
I en artikel i Computer Sweden menar
Radar Groups vd Hans Werner att IT är en
allt för fast och oflexibel kostnad i många
företag. Det ger inte möjlighet att satsa
offensivt med att stödja förändringar i
verksamheten och på marknaden. I stället
går kostnaderna till drift av gamla system.
Ett sätt, menar Werner, att komma runt
problemet med tunga driftskostnader är
outsourcing och tjänster med flexiblare
betalningsmodeller. Då blir det möjligt att nå
målet om mer förändringsinriktad IT och att
kunna anpassa IT-kostnaden utifrån
försäljningen.

Ny medlem: Cramo
Sverige AB
Vi välkomnar Cramo Sverige AB som nya
medlemmar i BEAst.

På gång
Aktiviteter för dig som är intresserad av eaffärer i byggbranschen.
- Den 16/8 är det arbetsgruppsmöte i
EIT-projektet
- Den 30/8 är det möte i BEAst
Arbetsutskott för eFaktura
- Den 8/9 är det styrelsemöte i BEAst
- Den 13/9 är det Driftmöte eBuild
- Den 13/9 håller BEAst arbetsutskott för
tekniska frågor sitt nästa möte
- NEA håller ett seminarium den 19/9 om
”Konsekvenser av det nya e-fakturadirektivet”
- Den 18/10 är det styrelsemöte i BEAst
För mer utförlig och aktuell information,
se www.beast.se eller kontakta
info@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@best.se

Om BEAst
BEAst tar fram standarder och tjänster för eaffärer 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. PerLennart 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.

Cramo hyr ut maskiner, utrustning och
flyttbara lokaler till byggindustrin, liksom till
övrigt näringsliv och den offentliga sektorn
genom cirka 400 depåer i Skandinavien,
Finland, de baltiska staterna, Ryssland,
Polen, Tjeckien och Slovakien samt genom
det helägda dotterbolaget Theisen
Baumaschinen även i Tyskland, Österrike,
Schweiz och Ungern.
Kontaktperson är Carola Wallin-Rönning.
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