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BEIJER RÄKNAR RÄTT

Beijer Byggmaterial i Umeå har an-
vänt BidCon sedan 1993. I dag finns
hela butikens prislista på över
11 000 artiklar kopplad till IT-stödet.
Det innebär att man snabbt kan ge
hemmasnickrare och lokala bygg-
företag detaljerade kalkyler för
deras projekt. Nyligen utbildade
Beijer ytterligare sex av sina säljare
i BidCon.

– Kalkyltjänsten är en uppskattad
service som också skapar många
chanser till merförsäljning, säger
Göran Fahlén, inköpare, data-
ansvarig och BidCon-pionjär på
Beijer i Umeå.

Sköter 14 500
lägenheter
Monica Lundberg och henns kollegor på bygg-
företaget Olaus Forsberg har stor nytta av
SiteCon när de sköter lägenhetsunderhåll.

Dimensionerar
med FebDok
Elentreprenadföretaget El & Industrimontage
Svenska AB väljer FebDok för säker dokumen-
tation och kostnadseffektiv dimensionering.

Mässansvarige Thomas Staflund
hälsar dig välkommen till
Nordbygg 2004! I monter A 21:11
får du fina mässerbjudanden.
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DIMENSIONERAR
RÄTT OCH SÄKERT

KUNDBESÖK

När El & Industrimontage i mitten av 2003
började undersöka marknaden för att hitta
ett IT-stöd med bred funktionalitet inom
beräkning och kabeldimensionering var det
naturligt att Consultecs program FebDok
fanns bland alternativen. Detta för att före-
taget sedan tidigare använder Consultecs
planeringsverktyg PlanCon.

– Efter en utvärdering fastnade vi för
FebDok, berättar Sverker Ekberg, kalkylchef
på El & Industrimontage. Det är prisvärt,
flexibelt, har omfattande funktionalitet och
låg användartröskel. Vi bedömer att det går
snabbt att komma igång med det.

Den 1 december 2003 fattades beslut om
att FebDok skulle bli Eiabs koncernprogram.
I mars väntar utbildning av 10 nyckel-
personer, dessa ska sedan bli coacher för IT-
stödet för det övriga företaget.

– Vi har testat FebDok på ett par större
projekt och det fungerar mycket bra, vår
prognos är att vi kan göra ekonomiska vin-
ster tack vare verktyget, säger Sverker Ek-
berg.

HÖGRE KRAV PÅ DOKUMENTATION

Bakgrunden till att El & Industrimontage
under 2003 började leta nytt IT-stöd för
dimensionering är att det kommit nya regler
som ställer hårdare krav på dokumentation.
Tidigare var det den så kallade Blå boken

FAKTA
El & Industrimontage Svenska AB är ett
ledande elentreprenadföretag mot indu-
stri och offentlig sektor. Företaget, som
har sitt huvudkontor i Umeå och finns
på 19 orter från Kiruna i norr till Göte-
borg i söder, är ett av de snabbast väx-
ande i Sverige inom sina teknikområden
automation, kraft- och drivteknik samt
data- och telekommunikation. Bolaget
har runt 450 anställda och omsatte
cirka 550 miljoner kronor 2003. De se-
naste åren har man bland annat svarat
för totalentreprenaden av tekniska
installationer för Södra länken Stock-
holm, Sunderby sjukhus i Norrbotten
och avfallsförbränningsanläggning
Block 5 Uppsala.

– Vi har testat FebDok
på ett par större pro-
jekt och det fungerar
mycket bra, vår prog-
nos är att vi kan göra

ekonomiska vinster
tack vare verktyget,

säger Sverker Ekberg
kalkylchef på El &
Industrimontage

Svenska AB.

som gällde för säkerhetsföreskrifter, men
från och med i sommar är det Svensk Stan-
dard som kommer att gälla.

– Eftersom vi är en totalprojektör innebär
det att vi tydligt måste kunna visa hela kedjan
för dimensionering, förklarar Sverker Ekberg.
Om det händer något ska vi kunna peka på
precis hur vi dimensionerat i olika stadier. För
att kunna göra det måste vi ha en mycket
noggrann dokumentation av vårt arbete och
till exempel kunna redovisa alla felströmmar
och att en anläggning klarar av utlösnings-
villkoren.

KVALITETSSÄKRING OCH TRYGGHET

El & Industrimontage har tidigare använt IT-
stöd för kortare dimensionering, med FebDok
får man ett mer avancerat verktyg.

– Förhoppningen är att vårt kalkylarbete nu
ska bli smidigare och säkrare, att det ska inne-
bära en kvalitetssäkring för både oss och våra
projekt, säger Sverker Ekberg. För alla pro-
jektledare som använder FebDok blir det en
trygghet att veta att de dimensionerar rätt.

El & Industrimontage har i dag 15 FebDok-
licenser och har lagt optioner på att investera
i ytterligare 30 inom den närmaste tvåårs-
perioden.

– Om IT-stödet håller vad det lovar nu den
första tiden är sannolikheten stor att vi köper
fler licenser, säger Sverker Ekberg.

Elentreprenadföretaget El & Industrimontage Svenska AB har investerat i
Consultecs dimensioneringsverktyg FebDok. Med FebDok blir det lättare för
företaget att dokumentera sina projekt enligt de nya, hårdare säkerhetsföre-
skrifterna. Samtidigt skapas möjligheten att dimensionera mer kostnads-
effektivt, vilket kan leda till att man sparar stora pengar.
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Pilotprojekt med BidCon och PRI Web
– Skillnaden mellan en ordinär lösning för elektronisk handel och PRI Web är att den
senare  inte kräver några stora investeringar i infrastruktur, säger Lars-Inge Sandqvist
som var en av deltagarna i ett pilotprojekt på byggkoncernen Midroc där de provkörde
PRI Handels lösning PRI Web.

PRI Web är som namnet antyder en webbaserad lösning för elektronisk handel som
går att använda i Consultecs BidCon. Från BidCon kan användaren läsa upp sin
materialsammanställning till PRI Web och göra förfrågningar och ta emot offerter för
att få ut de exakta priserna från anslutna leverantörer och få en bättre kontroll på
både kalkyler och inköp.

– Jag tror PRI Web har stor potential, säger Lars-Inge Sandqvist som sedan slutet
av januari har lämnat Midroc och fört stafettpinnen i pilotprojektet vidare.

– Den största fördelen är att du kan sprida dina inköp mellan leverantörerna på ett
helt annat sätt än med en ordinär EDI-lösning. PRI Web fungerar egentligen som en
jättestor växel där jag kan fördela mina order till alla som är med i systemet. Kopp-
lingen rakt in i BidCon gör också att systemet verkligen kommer att användas tror jag.
Det är inga omvägar till andra system utan allt finns på ett och samma ställe. Jag
kommer att med stort intresse följa utvecklingen av projektet och jag tror det har
framtiden för sig.

Är tekniken till för
människan – eller är
det kanske tvärtom?
Det är inte alltid lätt att planera in utrustning
och funktioner i byggprojekt med den nivå,
rörande komplexitet, manöverbarhet och under-
håll m m, som bäst passar de framtida brukarna.

Vad som slår mig är att den dag som våra
hjälpmedel blir mer integrerade och därmed
kräver mindre tidsåtgång, kanske »helikopter-
synen« på vad vi gör och vilka anläggningar vi
skapar blir klarare.

Hur många gånger har man inte drömt om att
från en CAD-fil endast göra ett »drag-and-drop«
in i ett beräkningsprogram för en snabbkontroll,
utan att behöva mata in alla parametrarna en
gång till.

Det samma gäller även den automatiska
mängdavtagning som i dag finns inom ett CAD-
dokument.  Att den användes, i stället för manu-
ell mängdavtagning, som underlag för prissätt-
ning och då som en del av denna, med automa-
tik, även få fram tidsåtgången för den kom-
mande produktionen.

Och till sist, oavsett entreprenadform, ha
hjälpmedel som är till gagn för samtliga aktörer
inom byggprocessen alltifrån projektörer till
drift- och underhållspersonal inom byggnads-
förvaltningar mm. Tänk om den sistnämnda
yrkeskåren initialt fick delta i en projektplane-
ring. Produktionskostnaden utgör många gånger
en liten del av en byggnads livstidskostnad. Jag
tänker då inte bara på regn- och vindskydd.

SPÄNNANDE FRAMTID

Kostnaden för installationer, med allt kortare
teknisk livslängd och med underhåll som för
varje år blir mer komplext och kräver mycket
utbildning för personal, utgör en allt större del
av totalkostnaden. Ingick kostnaden för verk-
samheten under en byggnads livstid pratar vi
om de verkligt stora pengarna.

Den andel som en projektering utgör i detta
sammanhang är näst intill försumbar samtidigt
som en bättre eller en sämre planerad anlägg-
ning direkt kan påverka personalbehovet inom
den samma.

Alla dessa funderingar gör att man
känner stor spänning inför framtiden
och dess möjligheter. Eller för att
citera en mycket känd möbel-
handlare från Älmhult;

»DET MESTA ÄR ÄNNU OGJORT
– UNDERBARA FRAMTID«

Thomas Jansson
Ansvarig för projektering
och support – El
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BEIJER – EN BIDCONVETERAN

Beijer Byggmaterial är ett säkert kort
för Umeås alla hemmasnickare och lo-
kala byggföretag. Inköparen Göran
Fahlén och hans 30 medarbetare har
bra kontroll över sina 11 000 artiklar
och plockar kvickt fram det som efter-
frågas. Beijer är också en av de riktiga
veteranerna när det gäller BidCon. Bu-
tiken har haft kalkylverktyget sedan
1993 och utbildade nyligen sex av sina
säljare i IT-stödet.

– Tack vare BidCon kan vi snabbt ge
våra kunder kalkyler på deras byggpro-
jekt och det är en mycket uppskattad
service, berättar Göran Fahlén, som
även är dataansvarig på butiken.

Göran Fahlén kom i kontakt med BidCon för
första gången 1993 när Consultec besökte
butiken och presenterade IT-stödet. Det

Mats Enqvist, Kent Lindkvist, Robert Hurtig och Göran Fahlén på Beijer Byggmaterial i Umeå kan
med hjälp av BidCon snabbt ge sina kunder kalkyler på olika byggprojekt med priser från butikens
hela sortiment.

– Med BidCon är
det lätt att om-
vandla en kalkyl till
en order, berättar
Göran Fahlén, inkö-
pare och data-
ansvarig på Beijer
Byggmaterial i
Umeå.
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FAKTA BEIJER
Beijer Byggmaterial AB i Umeå har 30
anställda och omsätter 90-100 miljoner
kronor per år. Butiken ingår i Sveriges
största rikstäckande bygghandelskedja
som finns på ett 50-tal platser i landet,
från Luleå i norr till Malmö i söder. Kun-
derna är små och stora byggföretag och
privatpersoner. Kedjan omsätter ca 3,5
miljarder kronor per år, är ca 100 anställda
och ingår som en del i koncernen Danske
Traelast med verksamhet i Danmark,
Norge, Finland och Sverige.

ledde till att Göran Fahlén, som då arbetade
som lagerchef, fick testköra programmet
för Beijer i Sverige.

– Jag fastnade tidigt för att det var så
enkelt och effektivt att göra kalkyler, berät-
tar han. Det hjälpte oss snart att ta hem
många affärer. Om en kund frågade efter
material och priser för att till exempel
bygga ett garage eller en villa kunde vi om-
gående ge detaljerade kostnadsuppgifter på
alla delar. Kunderna blev helnöjda och det
gav oss också många chanser till mer-
försäljning.

HELA PRISLISTAN I BIDCON

Under de dryga tio år som Beijer i Umeå nu
haft BidCon har Göran Fahlén förfinat an-
vändandet lite för varje år. I dag finns hela
butikens prislista på över 11 000 artiklar
kopplad till BidCon, ned till minsta gipsskruv.
Det innebär att man snabbt och säkert kan
få fram alla priser på samtliga delar som
efterfrågas i ett bygge.
– Det är även lätt och effektivt att använda

tidigare erfarenheter, att kopiera uppgifter
så att det skapas en riktig kalkyl i ett nytt
projekt, berättar Göran Fahlén.

I dag har Beijer också kunder som själva
har BidCon och är intresserade av vad de
kan få hjälp med. Där har Beijer i dag så
lång erfarenhet att de kan komma med
goda råd.

– BidCon skapar också dokument som är
utmärkta att använda vid bygglov och bank-
lån, det går inte att få bättre kalkyler i
byggsammanhang, menar Göran Fahlén.

TID ÖVER TILL FÖRSÄLJNING

Den snabba hanteringen i kalkylarbetet gör
att Beijer får mer tid över till försäljning.
Det är också en av anledningarna till att
man nu utbildat ytterligare sex medarbe-
tare i BidCon.

– De som sitter i frontlinjen hos oss och
har många kundkontakter har stor nytta av
IT-stödet, säger Göran Fahlén. Att vi nu är
fler medarbetare som kan erbjuda våra kun-
der ett mervärde i form av snabba och de-
taljerade kalkyler innebär stora fördelar. Jag
tror också att vi kan utveckla våra BidCon-
tjänster ytterligare och då är det bra att vi
är fler här som behärskar programmet.

Consultec kom till Beijer och körde utbild-
ningen som Göran Fahlén är mycket nöjd
med. Han ger också högt betyg till sup-
porten.

– Consultec har skött sig bra ända sedan
vi började använda BidCon, det är tryggt att
ha en så stabil leverantör. När det uppstår
problem lyfter vi bara på luren så får vi
hjälp direkt.

KUNDBESÖK
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SÅ HAR OLAUS
FORSBERG KONTROLL
PÅ 14 500 LÄGENHETER

Erik Andersson, arbetsledare på Olaus Fors-
berg, har med SiteCon full överblick över de
många mindre underhållsjobb som företaget
dagligen utför åt Umeås största fastighetsä-
gare, Bostaden.

FAKTA OLAUS FORSBERG KB
Olaus Forberg Bygg är ett personalägt
företag som med Umeå som huvudsaklig
bas byggt alla typer av hus i mer än 60 år.
Företaget arbetar med nyproduktion, om-
och tillbyggnader, reparationer och
maskinuthyrning.

Byggföretaget Olaus Forsberg sköter
sedan ett år tillbaka underhållet av det
kommunala fastighetsbolaget Bosta-
dens samtliga 14 500 lägenheter i
Umeå. Det blir många små projekt att
hålla ordning på varje dag. För att stöd-
ja rapporteringen av dessa använder
Olaus Forsberg SiteCon. I arbetsplats-
verktyget registreras all tid och bildar
sedan underlag för fakturering.

– Med SiteCon får jag en bra över-
blick över alla projekt och det underlät-
tar mitt arbete, säger Erik Andersson,
arbetsledare på Olaus Forsberg.

På Olaus Forsberg arbetar tio hantverkare
dagligen med enbart underhållet av Bosta-
dens bestånd. Under en vecka blir det upp
emot 40 olika projekt som ska genomföras
hos Umeås största fastighetsägare. Det kan
till exempel röra sig om vattenskador, byte
av skåpluckor och trasiga dörrar som behö-
ver lagas.

– När vi fick uppdraget började vi tidigt
fundera över hur vi på bästa möjliga sätt
skulle kunna hantera så många olika små
jobb, berättar Hans Lundberg, VD på Olaus
Forsberg. Vi beslöt oss för att prova SiteCon
och det har hittills fungerat mycket bra.

ORDNING OCH REDA

Erik Andersson sitter på Olaus Forsbergs
förrådsanläggning som spindeln i nätet för
Bostaden-projekten. Han fördelar jobben för
de tio hantverkarna och registrerar tid, re-
sor, användning av fordon, sophantering
med mera. För honom är det praktiskt att
ha ett IT-stöd som skräddarsytts för att
stödja produktionen ute på arbetsplatserna.

– Våra erfarenheter
av SiteCon är hittills
goda och vi har där-
för planer på att
utöka användandet,
säger Hans Lund-
berg, VD på Olaus
Forsberg.
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– Det är enkelt och praktiskt att ha alla upp-
gifter på samma ställe, det skapar ordning
och reda. Jag tror att det hade varit svårt att
få en riktigt bra överblick över alla små insat-
ser om jag inte hade SiteCon.

I dag är det bara Erik Andersson som an-
vänder SiteCon bland dem som arbetar med
Bostaden på fältet, men framgent kan det bli
aktuellt att hantverkarna själva noterar sin
tid i IT-stödet.

BRA UNDERLAG FÖR FAKTURERING

När ett projekt är genomfört och klart för
faktureringen sammanställer Monica Lund-
berg på Olaus Forsbergs ekonomiavdelning
det underlag som Erik Andersson skapat.

– För mig är det enkelt att omvandla Eriks
rapporter till detaljerade fakturor, där Bosta-
den dag för dag kan se hur mycket tid som
lagts på de olika posterna, berättar hon.
Innan vi hade SiteCon fick Erik komma förbi
och lämna uppgifterna på papper, det är be-
tydligt effektivare att vi sköter all informa-
tionshantering digitalt.

ANVÄNDA ÄVEN I STÖRRE PROJEKT

I dagsläget använder Olaus Forsberg inte
SiteCons funktioner för att föra dagbok, han-
tera ändrings- och tilläggsarbeten och för att
skapa dokument och dokumentmallar. Men
det finns planer på att börja använda fler
funktioner och även köra SiteCon i stora
byggprojekt med andra kunder än Bostaden.

– Erfarenheterna av IT-stödet är bra och vi
vill därför gärna använda det i större ut-
sträckning, särskilt funktionerna för
ändrings- och tilläggsarbeten är intressanta,
de kommer vi att testa inom kort, berättar
Hans Lundberg.

KUNDBESÖK
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CONSULTECS BREDA SORTIMENT

  

Uppslagsbok – Miljö
En tilläggsmodul
till LexCon och
BidCon – det
digitala upp-
slagsverket är
länkat till de

resurser som nyttjas i kalkylprogram-
men, och med en enkel knapptryckning
når man från kalkylen direkt in till rätt
sida i Uppslagsbok – Miljö. Ett materials
miljöpåverkan beskrivs utifrån fyra ske-
den i livscykeln: Tillverkning, uppfö-
rande, användning och rivning. Utöver
materialbeskrivningar har uppslags-
boken med tiden även försetts med
mycket annan hjälp och information.
Uppslagsbok – Miljö ger svar på de flesta
frågor när det gäller materialval, energi-
frågor, transporter, kemikalier, check-
listor, arbetsmiljöplaner eller allmän
miljökunskap. Uppslagsbok – Miljö har
även en egen ordlista.

StatCon
Post&Beams/
Framework/
Glulam/
TimberJoints

StatCon
Post&Beams

underlättar arbetet med pelar- och balk-
konstruktioner i trä och stål. Systemet
hanterar konstruktionsvirke, kerto, limträ,
stålprofiler och lättbalkar. Beräkningsar-
betet sker automatiskt med hjälp av s k
FEM-analys. Dimensionerings-kontroll
sker med hänsyn till vald beräknings-
norm. Resultatet ser du direkt på skär-
men både grafiskt och i tabellform.

För arbete med träkonstruktioner

finns StatCon Framework, som erbjuder
fördefinierade fackverk och ramar som
ger dig möjlighet att utgå från den typ-

StairCon
Komplett verktyg
för design, dimen-
sionering, pris-
kalkylering,
produktions-
styrning och visua-

lisering av trappor. Systemet innehåller allt
från design till produktionsstyrning kopp-
lad mot CNC-maskiner. Lätt att använda
tack vare ett intuitivt grafiskt användar-
gränssnitt: i plan- elevationsvy kan trappan
enkelt modifieras, i den 3-dimensionella
vyn kan trappan roteras och betraktas från
valfri punkt, så ser du hur den färdiga
trappan kommer att se ut. Du kontrollerar
trappans funktionsmått utifrån funktion
och vald norm. Bärförmågan kontrolleras
enligt EuroCode 5. Möjlighet finns dess-
utom att exportera resultat i dxf-format
(för AutoCad) och vrml-format (för
Internet Explorer).

SiteCon
Skräddarsytt för att
stödja produktionen
ute på byggarbets-
platserna. Program-
met har funktioner
bland annat för att
administrera projekt,
registrera tider på
arbetare, föra dag-

bok, hantera ändrings- och tilläggs-
arbeten och för att skapa dokument via
dokumentmallar. Platschefer och arbets-
ledare som använder SiteCon som den
sammanhållande länken i det dagliga
arbetet får en bra överblick. SiteCon
riktar sig mot såväl små som stora bygg-
företag.

BidCon BYGG
Tillgodoser behoven
av kalkylverktyg hos
små som stora byg-
gare. Du köper pro-
grammet med de
funktioner och mo-
duler som du har

behov av. Allteftersom kompletterar du
det i den takt som företaget utvecklas
och behoven förändras. Du kan exempel-
vis lägga till mängdimport, prisliste-
hantering och Uppslagsbok – Miljö.
BidCon BYGG följer strikt BSAB 96 och
inne-håller omfattande uppslagsböcker
för både nybyggnad och rivning. BidCon
anpassas hela tiden mot annan hög-
kvalitativ programvara på marknaden
som t ex PlanCon PROJEKT och
CADPoint.

LexCon BYGG
Consultecs enklaste
version av kalkyl-
program. LexCon
BYGG är utvecklat för
att tillgodose beho-
ven av kalkylverktyg
eller prisverktyg hos

arkitekter och konstruktörer. Program-
met utgår från en mycket omfattande
sektionsfaktabank med byggdelstyper
och produktionsresultat. Programmet
kan efterhand kompletteras. Program-
met följer strikt BSAB 96 och innehåller
omfattande uppslagsböcker för både
nybyggnad och rivning. En uppskattad
finess i programmet är att byggdelar dvs
sektioner (både systemets och egna) kan
skrivas ut som ritning, så att du snabbt
och enkelt visar konstruktioner.

BidCon Anläggning
Tillgodoser behoven
av kalkylverktyg hos
små som stora an-
läggare. Du köper
programmet med de
funktioner och
moduler som du har

DDS HusPartner
Ett komplett CAD-verk-
tyg för projektering av
småhus. Programmet
tar hand om allt från
skisser till bygglovs-
handlingar, arbets-

ritningar, produktionshandlingar samt
materialspecifikationer. En koppling mot
BidCon gör att du enkelt får fram en kal-
kyl. Consultec Arkitekter & Konstruktörer
AB är återförsäljare av DDS-HusPartner i
Sverige och Finland.

AMAconda
Ett IT-baserat verk-
tyg som underlättar
affärer. AMAconda
genererar professio-
nella, enhetliga och
juridiskt korrekta

dokument. Programmet är databas-
baserat och bygger på etablerade
standarder som AF AMA 98, AF Köp 98
och AF Konsult 97. Dessutom får du råd
från experter inom områdena inköp,
försäljning, juridik, elektroniska affärer,
branschsystematik och etablerade
standarder för upphandling. AMAconda
är ett samarbete mellan Svensk Bygg-
tjänst och Consultec.

Consultecföretagen har en gemensam strävan: våra produkter och tjänster ska göra att du slipper onödigt rutinarbete.
Du ska få »tidöver« i stället för övertid, helt enkelt! Vårt produktsortiment är mycket brett – här ser du en översikt.

Byggregister 2000

Ett standardiserat register för bygg-
branschen, kodat enligt BSAB 96.
Bakom Byggregister 2000 står
Consultec och Mängda. Registret för-
enklar din administration och uppdate-
ras kontinuerligt med aktuella uppgifter.
I registret finns uppgifter om 8 000
produktionsresultat och 10 000 resur-
ser som täcker de mest frekventa mate-
rialen, metoderna och UE inom bygg,
mark och anläggning.

PlanCon PROJEKT
Planerings-
verktyget som
hjälper till vid
tids-, resurs-
och kostnads-
planering. Du

kan enkelt se vad alla inblandade i pro-
jektet gör men du får även en god över-
blick på kostnader och hur stora perso-
nal- och maskinresurser som behövs.
Möjlighet till import av kalkyl gjord i
BidCon, ElWind eller VentWind ger ett
effektivt nyttjande av befintlig informa-
tion.

Med PlanCon PROJEKT+ kan du även
arbeta med linjär planering. PlanCon
Viewer är en gratisversion där du kan
öppna PlanConprojekt och skriva ut
dessa.

FebDok
Hjälper dig att
följa föreskrif-
terna: FebDok
dimensionerar
kab-lar och
skydd enligt SS

424 14 24 eller enligt SS-IEC603 64 – du
dimensionerar en installation på ett
riktigt sätt och kontrollerar att du har
beräknat en anläggning rätt med avse-
ende på den aktuella lasten. Du kan
välja mellan 17 skyddsfabrikat som finns
i den inbyggda databasen och du får en
omfattande dokumentation.

ElWind
Program som
gör ditt kalkyl-
arbete enklare
och sparar tid.
Att upprätta en
specificerad

kalkyl på material och arbete är något
av det viktigaste som utförs i ditt arbete
som el-installatör. Med ElWind arbetar
du direkt från ritning till anbud- utan
noteringar på papper. Du har 3 000
färdiga recept på de vanligaste artikel-
kombinationerna och möjlighet att
lägga in modellrecept för totalentre-
prenader. Dessutom: funktioner som ger
komplett à-priskalkyl, olika typer av
utskrifter mm.

VentWind
Har utvecklats av
en arbetsgrupp
bestående av
erfarna fläkt-
kalkylerare från

YIT Building Systems AB, samt personal
från Consultec, som tidigare medverkat
vid framtagandet av kalkyl- och projekt-
programmet ElWind för elbranschen.
VentWind och ElWind, med det övergri-
pande namnet CTR-Calc, ingår i ett
totalkoncept för YIT Building Systems
AB och underlättar kalkylering av el-
och ventilationsanläggningar samt
uppföljning av projekt inom YIT.

behov av. Allteftersom kompletterar du
det i den takt som företaget utvecklas
och behoven förändras. Du kan exempe-
vis lägga till mängdimport, prisliste-
hantering och Uppslagsbok – Miljö.
BidCon Anläggning följer strikt BSAB
96 och innehåller omfattande uppslags-
böcker för både nybyggnad och rivning.
BidCon anpassas hela tiden mot annan
högkvalitativ programvara på markna-
den som t ex PlanCon PROJEKT och
CADPoint.

konstruktion som är bäst för uppgiften.
StatCon Glulam är ett alternativ till
StatCon Framework för dig som arbetar
mer med tyngre byggnadskonstruktioner
i trä och limträ  och mindre med trä-
fackverk. Systemet innehåller för-
definierade konstruktioner för bl a hall-
byggnader. Typiska limträelement som
t ex bågar, bumerang-, sadel- och pulpet-
balkar hanteras på ett enkelt sätt.

StatCon TimberJoints underlättar
arbetet med dimensionering och kontroll
av laskförband och standardbeslag i kon-
struktioner med trä och limträ. Hanterar
förband med bultar, dymlingar, spikar och
skruvar samt ut- respektive invändiga
laskar. Inbyggd konstruktionsguide för-
enklar inmatning av indata. Kan integre-
ras med andra system så att geometri
och krafter överförs automatiskt.
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NYA KLIV UPPÅT
FÖR STAIRCON

®

StairCon är IT-stödet för trapptillverka-
re som nu snabbt sprids över Europa.
Och kundernas respons är likartad på de
nya marknaderna:

– Användarna uppskattar framförallt
att StairCon är en genomtänkt och hel-
täckande programvara som förenklar
vardagen för trappsnickare, säger Leif
Nilsson, marknadschef på Consultec
System i Skellefteå.

–  Ingen av våra konkurrenter har ännu hun-
nit så långt som vi, som i Windowsmiljö lyck-
ats integrera hela produktionskedjan från
design, visualisering och skapande av
produktionsunderlag till styrning kopplad
mot CNC-maskiner, säger Leif Nilsson.

Den senaste marknaden där StairCon in-
troducerats är Benelux-länderna. Där har
Consultec, i tuff konkurrens, rott hem ett
kontrakt med Kova b.v. i Belgien, som tillver-
kar cirka 400 trappor per år. I sin produktion
av företrädesvis exklusiva trappor använder
Kova från och med nu StairCon i hela
produktionskedjan ända fram till styrning av
en femaxlig CNC-maskin.

– För att snabbare expandera på Benelux-
marknaden har vi även inlett ett samarbete
med Ithema b.v. – ett holländskt bolag som
ska sköta marknadsföring, försäljning, utbild-
ning och support till slutkund, säger Leif
Nilsson.

– Ithema har på kort tid tagit hem två
StairCon-kontrakt och fler är på väg. Företa-
get, som har 17 anställda, är en avknoppning
från en utbildningsavdelning på universitetet
i Eindhoven. De har förutom gedigen erfa-
renhet av utbildning och support till kunder
inom träindustrin, en bra organisation för
marknadsföring och försäljning av program-
varor och programutveckling. Deras kunska-

FAKTA
StairCon har i dag användare i tio länder,
däribland de största trapptillverkarna i
Sverige och Finland, SSC Trätrappor och
Westwood Products Oy, och antalet ökar
stadigt i bland annat England, Irland och
Norge. Den största affären hittills på den
brittiska marknaden har gjorts med MH
Joinery Products PLC i Somerset, som
tillverkar 100 trappor i veckan.  I Norge
valde Bjørns Trevarefabrikk A/S i
Larvik,som tillverkar cirka 500 trappor
per år, nyligen att investera i StairCon och
det innebar ett genombrott på den norska
marknaden.

Consultec System är ett företag med
spetskompetens inom såväl trapp- som
IT-branschen, med stor erfarenhet av att
effektivisera både små och stora trapp-
tillverkares vardag med hjälp av digitala
verktyg. Consultec System samarbetar
nära med övriga systerföretag inom
Elecokoncernen.

En referens-
trappa på
universitets-
området i Skel-
lefteå, skapad
med hjälp av
StairCon.

Rivstart på året
för Arkitekter
& Konstruktörer
Consultec Arkitekter & Konstruktörer
har börjat 2004 framgångsrikt genom
att ta hem flera intressanta uppdrag.
Skanska har beställt arkitekthandlingar
för 60 nya lägenheter i kvarteret
Kyrkhamnsskolan i Umeå, Fastec har
anlitat A&K för etapp 2 på köpcentret
Värmdö Marknad (6 nya butiker på totalt
cirka 9 000 m2) som byggs av KF Fastig-
heter och Västerbottens läns landsting
har tecknat ett tvåårigt ramavtal om
projektering. Dessutom har A&K:s
småhusavdelning fullt upp med försälj-
ning av CAD-systemet DDS HusPartner
och att kontinuerligt utföra tjänster för
bland andra Plusshus AB, Stevert AB,
Roslagsbyggare och Västkuststugan.

250 nya kund-
företag hos
ByggProgram
under 2003
Consultec ByggProgram hade stor till-
strömning av nya kunder under 2003.
Hela 250 företag som inte varit använ-
dare av företagets system tidigare har
valt ByggProgram som le-
verantör.

– Vi är övertygade om
att våra nya kunder gjort
ett riktigt val och tackar
för förtroendet som vi
ska förvalta väl, säger
Anders Enquist, VD
för Consultec
ByggProgram.

Anders Enquist, VD för
Consultec ByggProgram.
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per om trappindustrin i Benelux kommer
nu väl till pass.

En förklaring till den snabba framgången
på nya marknader är att StairCon, trots sin
omfattande funktionalitet, är lätt att an-
vända. IT-stödet har ett intuitivt grafiskt
användargränssnitt med olika vyer och är
utvecklat för MS Windows.

– Användarna, oavsett vilket land de
kommer ifrån, känner sig snabbt hemma i
systemet, säger Leif Nilsson.

– Det uppfattas som framtidens program-
vara för trapptillverkare tack vare sin
funktionalitet och den organisation som
backar upp programvaran.



Leif
Nilsson
0910-878 00
070-607 88 01

Roland
Sollerhed
0910-878 00
0705-509 905
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Coachansvarig:
Thomas Staflund
0910-878 00
070-641 28 87

Erik Lindmark
0910-878 00
070 588 35 07

Lars
Nilsson
0910-878 00
070-608 91 10

Hans
Nilsson
0910-878 00
070-508 78 22

Sören
Gustafsson
0910-878 00
070-371 88 45

Jan-Erik
Lexelius
0910-878 00
070-512 77 86

Christina
Andersson
0910-878 00
070-267 60 40

Consultec Box 709 931 27 Skellefteå
Tel 0910-878 00 info@consultec.se  www.consultec.se

SVERIGE
PORTO
BETALT B

Om vi angivit fel kontaktperson, vänligen meddela rätt namn tack.

KUNDCOACHER
CONSULTEC BYGGPROGRAM

Lars-Erik
Einarsson
0910-878 00
070-564 85 62

Magnus
Staflund
0910-878 00
070-256 17 00

Mats
Abrahamsson
0910-878 00
070-594 85 52

KundCoach
FRÅN DIN

Lars
Lundblom
0910-878 00
070-191 10 73

Datum Program Plats
16 mar ElWind  grund Göteborg
17 mar ElWind fortsättningskurs Göteborg
17 mar FebDok grund Skellefteå
26 mar Febdok fortsättningskurs Stockholm
20 apr BidCon BYGG Stockholm
20 apr BidCon BYGG Växjö
21 apr PlanCon BYGG Stockholm
22 apr FebDok grund Malmö
14 maj FebDok fortsättningskurs Göteborg

Utbilda dig med
Consultec Bygg-
Program våren 2004

För mer information om Consultecs
utbildningar: www.consultec.se, eller ring
0910-878 00.

Consultec tillhör den börsnoterade brittiska koncernen Eleco plc.

På de flesta högskolorna i landet med
byggutbildningar ingår idag såväl Bid-
Con som PlanCon och SiteCon i under-
visningen. Consultec låter högskolorna
använda programmen kostnadsfritt.

– När vi fyrtiotalister ska börja pensionera
oss krävs det att någon kan ta över, säger
Bengt Albertson, projektansvarig hos
Consultec. Att låta morgondagens bygg-
ledare använda våra program kostnadsfritt
i utbildningen är vårt sätt att hjälpa bran-
schen hantera föryngringen.

Consultec tar endast ut avgift för en
utbildningsdag, vilket behövs för att lära
såväl elever som lärare att utnyttja
programmens hela potential.

– Att vara ute i skolorna och träffa elever
och lärare är mycket givande. Det är roligt
att se hur de unga har en helt annan dator-
mognad än oss lite äldre. De har inga pro-

Consultec satsar på skolan
blem att lära sig programmen, men saknar
givetvis erfarenheten av att driva proces-
sen ute på ett bygge. Och här kan jag se
hur generationerna kan stötta varandra, de
unga entusiastiska får hjälp av de rutine-
rade som kan byggprocessen.

BidCons pedagogiska uppbyggnad blir
också till ett hjälpmedel i undervisningen,
menar Bengt Albertson. Eleverna kan till
exempel se vad som händer med en vägg
om de byter isoleringstjockleken eller för-
ändrar den på något annat sätt.

– De får se en direkt koppling mellan för-
ändringen i processen och slutresultatet,
vilket är pedagogiskt.

Och för mig personligen är det här ett
stimulerande arbete, jag är själv dessutom
en av alla de fyrtiotalister som går pension
om några år och det är roligt att få bidra till
att branschen förhoppningsvis klarar
generationsskiftet på ett bra sätt.

GER DIG TIDÖVER

VÄLKOMMEN

TILL OSS I

MONTER A21:11

PÅ NORDBYGG!

Massor att visa på mässan!
– Det känns väldigt roligt att kunna bjuda in
branschen till vår monter på Nordbygg i år,
säger Thomas Staflund, som är Consultec
ByggPrograms »mässgeneral« ute i Älvsjö
16–20 mars. Givetvis kommer de effektiva IT-
verktygen i sina nyaste versioner att visas.

– I år avslöjar vi även att vi har 70 % av
Sveriges 200 största bygg- och anlägg-
ningsföretag som våra kunder, och samtidigt
1 300 av alla små och medelstora byggare i

En modell av årets Nordbyggmonter.

Sverige, säger Thomas Staflund.
– Det ger oss en ledande roll i landet.
– Vi ska fira detta med ett bra mässerbju-

dande till dig som vill handla direkt i vår
monter, A21:11, lovar han.

Consultec bjuder dig på inträdesbiljetten
skicka e-post: byggprogram@consultec.se
eller ring 0910-878 00. Du kan också an-
mäla ditt intresse via www.consultec.se.

– Vi ses på Nordbygg!

ANVÄNDARE TRÄFFAS
Consultec ByggProgram bjuder in till användarträffar i samband med NordBygg i Stockholm
17 och 18 mars. Dessutom arrangeras en träff i Malmö 25 mars. Deltagarna får information
om nyheterna i LexCon-BidCon och PlanCon Projekt, samt får en presentation av SiteCon.
Kostnaden är 1 000 kr/dag, inklusive middag, antalet platser är begränsat. Restplatser kan
finnas kvar: ring 0910-878 00 eller e-posta: byggprogram@consultec.se

Även Consultec Arkitekter & Konstruktörer anordnar ett särskilt användarmöte för sina DDS
HusPartner-kunder i samband med Nordbygg, 19–20 mars.

Peter
Boström
0910-878 00
070-638 78 72

Peter
Malmberg
031-65 55 96
070-848 55 40

CONSULTEC
SYSTEM

CONSULTEC ARKITEKTER
& KONSTRUKTÖRER




