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Standard visar vägen till 
effektivare varuförsörjning
 Projektet ”Effektivare varuförsörjning” siktar på en rationellare byggprocess via digitalise-
ring och standardisering av byggprocessens logistik, från att logistikdata föds i arkitektens 
system till att material levererats på sin slutdestination inne på en byggarbetsplats, t.ex. en 
viss lägenhet. 

TE X T:  PETER FREDHOLM, BE AST. I LLUSTR AT IONER :  BE AST

G runden är standarderna e-Build 
Supply för integration mellan 

företag i försörjningskedjan och kolli-
etiketten e-Build Label för de etiketter 
som ska säkra direktleverans till monte-
ringsplatsen. 

KRAFTSAMLING FÖR BÄTTRE LOGISTIK

Många inom byggbranschen är väl med-
vetna om logistikens betydelse för effek-
tiv byggproduktion, men också att det 
finns brister i dagens hantering med ut-
maningar i att optimera leveransflödet 
både till och inom byggarbetsplatser. 
Byggverksamhet präglas av många le-
verantörer som levererar produkter i en 
ström av leveranser till många byggar-
betsplatser, via mellanhänder, lagerplat-
ser, speditörer och åkerier. På en byggar-
betsplats finns ofta flera godsmottagare 
som kan tillhöra olika företag och som 
använder olika system. Tillsammans gör 
det att det finns många intressenter och 
en mängd information som behöver han-
teras och samordnas för att varuförsörj-
ningen ska bli effektiv. 

För att adressera dessa logistikutma-
ningar krävs en branschstandard, på sam-
ma sätt som det krävts i t.ex. bilindustrin, 
och det var också syftet med projektet. 
Till det behövs väl definierade processer, 
rutiner, logistikfunktioner som godsmot-
tagning och planering, samt inte minst 
system och utbyte av information mellan 
alla intressenter.

I den första etappen av projektet togs 
standarden fram och testades i avgrän-

sade piloter. Resultaten var så goda att 
en andra etapp har startat under hösten 
med uppgift att stötta ett brett införande i 
branschen. Projektet leds av BEAst, Bygg- 
och fastighetsbranschens Elektroniska Af-
färsstandard, och finansieras av svenska 
byggbranschens utvecklingsfond SBUF. 
Deltagare är de flesta större entreprenö-
rer och installatörer, en rad leverantörer av 
byggmaterial och de större speditörerna.

RESULTAT FRÅN ETAPP ETT

Utifrån de pilotprojekt som genomförts 
går det att peka på flera viktiga resultat av 
att använda den framtagna standarden:

 � Det sparas mycket tid, både för tjäns-
temän och hantverkare, när levereras 
sker direkt till den position på arbets-
platsen där produkterna ska monteras. 

 � Det sparas tid vid mottagning av 
gods. En lastbil kan lossas snabbare 
och utan arbetsledning när allt gods 
är märkt med interna leveransplatser.

 � Personalen på arbetsplatsen sparar tid 
på att slippa leta efter rätt produkter 
och kollin när allt levereras rätt di-
rekt.

 � Leverantörerna sampackar produkter 
för t.ex. ett rum i samma kolli, vilket 
gör att man inte behöver lägga tid på 
att sortera och flytta material på ar-
betsplatsen.

 � Färre omflyttningar leder också till 
färre skador.

 � Svinnet blir betydligt lägre när mate-
rial är märkt och hamnar på rätt ställe 
från början.

 � Det blir färre fel vid lossning eftersom 
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Ett av målen med standarden är att kunna lossa godset direkt från en lastbil till den korrekta positionen 
för montering, t.ex. via en balkong.
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transportföretagen vid bokningen får 
lossningsinstruktioner, t.ex. om be-
hov av utrustning och begränsningar 
för fordon.

 � Pilotprojekten visar att även leveran-
törsledet sparar kostnader med ett 
digitalt flöde. Med leveransplaner får 
de en framförhållning som de saknar 
idag och med elektroniska avrop kan 
de till stora delar automatisera sin or-
derhantering. Ett annat mervärde för 
dem är minskningen av fel, skador 
och andra problem.

En viktig del av resultatet från etapp ett är 
att det redan finns flera system på mark-
naden som stöder standarden och fler är 
på väg. Det innebär att det blir betydligt 
enklare att börja använda standarden.

E-BUILD LABEL 

FÖR INTERN BYGGLOGISTIK

Processen och informationsflödet kom-
bineras med standardetiketten e-Build 
Label för märkning av kollin. På etiket-
ten finns den exakta positionen inne på 

arbetsplatsen dit kollit ska levereras, t.ex. 
en viss lägenhet eller montageplats. Vid 
ankomst till arbetsplatsen skannar gods-
mottagaren en streckkod för kollinumret. 
Via leverantörens leveransavisering, som 
redan finns i entreprenörens system, fås 

information om leveransen och det blir 
enkelt för godsmottagaren att göra sitt ar-
bete. På etiketten finns också en lista på 
vilka artiklar som finns i kollit.

Nästan alla uppgifter i etiketten är så-
dant som kommer från entreprenörens 

Grunden är beskrivningen av varuför-
sörjningsprocessen som definierar ett 
gemensamt regelverk för delproces-
serna Projektering, Planering, Inköp, 
Avrop, Packplanering, Leverans och 
Betalning. Det digitala informations-
flödet har delats in i dessa standard-
meddelanden:

 � Leveransplan: en grund för att en 
entreprenör i god tid ska förbereda 
sina leverantörer på vilket material 
som behövs, när det ska vara på 
plats och hur det ska sampackas, 
t.ex. per lägenhet. Planen uppda-
teras i takt med att det sker för-
ändringar eller att det finns mer 
information, t.ex. tidpunkter för le-
verans. När leverantören får tidiga-
re och tydligare direktiv blir deras 
planering bättre. Pilotprojekten vi-
sade att servicenivån då ökar mar-
kant, man får helt enkelt materialet 
i den takt som det behövs.

Detta är standarden e-Build Supply
 � Avrop: ger den exakta order- och leve-

ransinformationen. I avropet kommer 
också vissa av de uppgifter som ska 
finnas på etiketten e-Build Label och 
om det finns särskilda krav för lossning 
att ta höjd för.

 � Bekräftelse: leverantören accepterar 
avropet eller rapporterar eventuella av-
vikelser.

 � Leveransavisering: leverantören be-
kräftar exakt vad som är på väg samt 
ger information om leveransen och 
dess innehåll. Det kopplas samman 
med avropet i entreprenörens system 
och ger underlag för effektiv godsmot-
tagning.

 � Avisering: sker från speditören eller 
åkeriet med leveransbesked.

 � Fakturan: kommer elektroniskt och 
kan matcha orderinformationen i entre-
prenörens system. Om leveransen bli-
vit godkänd i systemet kan fakturorna i 
många fall hanteras helt automatiskt.

e-Build Supply är standarden för varuförsörj-
ningsprocessen och informationsflödet samt 
standardmeddelanden för t.ex. leveranspla-
ner och aviseringar.

2-1202

2-1102

2-1002

Leverans med 
märkta pallar 
och kollin ...

... lastas av och lyfts 
direkt in till monterings-
stället.

Leverantörer ska märka allt gods och alla kollin med e-Build Label för en effektiv hantering på arbets-
platsen.

PETER FREDHOLM
VD

BEAst
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system via avropsmeddelandet. I exemplet 
finns sju destinationsuppgifter, från loss-
ningsplats till lägenhet och position inne 
i ett rum. I ett annat fall kanske leveran-
sen ska till ett visst trapphus och då fylls 
bara de tre första fälten i, medan det i ett 
anläggningsprojekt står helt andra desti-
nationsrubriker, t.ex. ”Vägsektion” i stället 
för ”Hus”. Både rubriker och innehåll i fäl-
ten styrs alltså från entreprenörens system. 
Allra helst ska uppgifterna komma från ett 
system hos föreskrivande led, komplet-
teras i entreprenörens logistiksystem och 
sedan skickas till materialleverantören.

RA AF 12 OCH RA AF KÖP 08

I de fall som man avser att tillämpa syste-
met med e-Build Label kollietiketter för 
byggleveranser kan det anges i förfråg-
ningsunderlaget, kod och rubrik finns 
i RA AF 12 under AFG.413 Märkning 

eller under AKC.133 Märkning i RA AF 
Köp 08. I det fall som krav ställs under 
AFG.413 bör man beakta att det ofta är 
underentreprenören som är beställare av 
varor. E-build Label är ju för de flesta säl-

jare och köpare en ny standard som har 
flera nivåer man kan välja att använda. 
Det är därför viktigt att sätta sig in i vilka 
uppgifter som ska anges beroende på val 
av kollietikett för rätt ändamål. 

Mer information om projektet finns på 
www.beast.se under ”Projekt” och ”Effek-
tivare varuförsörjning”. Där finns bl.a. 
slutrapporten från etapp ett. Standarden 
laddas ned från samma webbplats men 
under menyvalet ”Standarder” och ”e-
Build Supply/Label”.

ETAPP TVÅ FÖR SPRIDNING

Efter de inledande och lyckosamma tes-
terna är det dags för etapp två med syfte 
att stötta brett införande i branschen. En 
viktig del är att BEAst under 2015 kom-
mer att lansera en logistikportal där alla 
mindre aktörer i branschen som inte har 
eget systemstöd enkelt kan vända sig för 
att klara kraven från sina kunder.

Den andra etappen har nyligen in-
letts. Även den här etappen finansieras 
av SBUF och deltagarna. Projektet har 
delats upp i dessa delar:

1. Process steg 2: Komplettering av in- 
formationsflöde med en anpassning 
till BIM-modellen för att kunna 
hämta logistikdata från projekte-
ringsprocessen

2. Pilotprojekt: BEAst roll är att sam-
ordna, stötta och utvärdera piloter. 
För deltagarna blir det ett forum för 
erfarenhetsutbyte

3. Marknadsföring: Öka kännedom 
om standarden och möjligheten 
med den i branschen för att få fart 
på spridningen 

4. Systemstöd: Fortsätta arbetet med att 
aktivt identifiera, bearbeta och stöt-
ta leverantörer av standardsystem att 
bygga in stöd för standarden 

5. Branschportal: Utöka BEAst nuva-
rande portal e-Build, där nära 8.000 
företag deltar. Idag är e-Build en fak-
turaportal men kommer nu att kom-
pletteras med logistikfunktioner för 
de som inte har eget systemstöd, så 
att de också kan inkluderas i det di-
gitala flödet. ■
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