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Vi är företaget som valtg
den smala vägen.

Vi bygger och sköter om Sveriges 
vägar och infrastrukturvägar och infrastruktur

Vi är Sveriges fjärde största 
entreprenadföretagentreprenadföretag

Enligt våra kunder är vi det mest 
trovärdiga företaget i branschentrovärdiga företaget i branschen
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Kärnverksamhet
Drift Anläggning

Vinterunderhåll

Barmarksunderhåll

Från motorväg till cykelbana

Järnvägar

Enskilda vägar

Skötsel av grönområden

Hamnar

Energi och industrianläggningarSkötsel av grönområden

Vi är störst i Sverige på 
drift och underhåll av vägar

Energi och industrianläggningar

Offentliga miljöer
drift och underhåll av vägar
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Övrig verksamhetg
Uthyrning av maskiner, fordon och fastigheter

Ballast och beläggningsproduktion

Grundläggning och förstärkning

Marksanering

Trafikteknik och intelligent belysningTrafikteknik och intelligent belysning
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Marknadsandelar 2010
Total drift- och anläggningsmarknad 85 miljarder kronor

Svevia

NCC

10 % 10 %
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Oden 

12 %

4 %
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Peab

Skanska

12 %

11 %
12 %

Veidekke 

Ö i

11 %

4 %

47 %

11 %
4 %
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Den ”smala vägen” i e-fakt/edig
Uppstart  hösten 2009

310 000 f kt å310 000 fakturor per år

14 000 leverantörer

ca 100 le erantörer med mer än 500 fakt ror per årca 100 leverantörer med mer än 500 fakturor per år

ca 11 000 leverantörer under 100 kkr per år

920 leverantörer utgör 80% av spend Huvudmålet
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Projektblad
Bakgrund

Mål 

Tidplan

Kostnader / ROI

Förväntat resultat

Nästa steg

7



2010
Analys av möjliga leverantörer för direktanslutning (edi)

Fö å / iljFörmåga / vilja

Segt  i början ...
- oljebolag
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Beslut om eBuild på hösten 2010
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2011
Fortsatt implementering av leverantörer via direktanslutning (edi)

- egen och andras kompetens mognar fortegen och andras kompetens mognar fort
- utvärdering av vilka leverantörer som släpps in 

Fortfarande mest Svefaktura
k t tj f f t å F kt- mycket tjafs om format på eFakturor

- samlingsfakturor

Igångkörning av eBuild maj 2011
- ingen spärr för anslutning

Informationskampanj
-direktutskick
- www.svevia.se

Retur av bristfälliga fakturor
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Information
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2012
Status

90 l tö di kt l t i VAN l tö90 leverantörer direktanslutna via VAN-leverantör

220 leverantörer via eBuild

36% a alla fakt ror elektroniska36% av alla fakturor elektroniska  (10% i feb-11)

På gång ...g g

Interna fakturor

Samlingsfakturor
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Uppsummeringpp g
Ju fortare du börjar, dessto snabbare kommer du igång!

Företag som kräver elektroniska fakturor kan själva inte fakturera elektroniskt

Formatproblem – inte att underskattap

Validering av fakturor – kan det bli bättre?

eFakturarabatter – strunt i det!

Nyttomål och effektmål
- krav till förbättringar i kodsträng, lev.register, resurskoder, baskontoplaner mm

”Onödigt arbete är också arbete”.
”Men det är onödigt!”Men det är onödigt!

12



Alltid på väg
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