
ETT NYHETSBREV FRÅN CONSULTEC, SEPTEMBER 2004

GER DIG TIDÖVER

Först byggarna och anläggarna. Sedan el-
folket. Och nu även VVS:arna.
Consultecs kundföretag representerar nu 
hela den breda byggsektorn och utbudet av 
IT-verktyg kan kallas komplett. Detta tack 
vare Consultecs förvärv av Ten Data i Växjö.
 Ten Data är ett kunskapsföretag som i 
mer än tjugo år utvecklat programvaror 
för VVS-branschen. Produktlinjen omfattar 
allt ifrån kalkylprogram till skräddarsydda 
affärssystem och kunderna finns över hela 
landet. Nu är Ten Data en del av Consultec 
ByggProgram, och VD Anders Enquist kan 
välkomna tunga VVS-kunder som Bravida, 
YIT och NVS.

VÄLKOMMEN,
VVS:ARE!

Ten Data AB blir  
en del av Consultec

Positiva 
prognoser!
Visst känns det skönt att äntligen kunna 
läsa en positiv nyhet när det gäller bygg-
konjunkturen!? ConText har sammanställt 
några röster som entydigt konstaterar: det 
börjar ljusna i slutet av tunneln och senast 
2005 ser vi en ordentlig vändning.

Högsta trähusen 
byggs i Sundsvall
White arkitekter står för utformningen och 
Martinsons Trä klarar, med hjälp av Consul-
tec, av den ovanliga konstruktionen:
 I Inre Hamnen i Sundsvall byggs som bäst 
Sveriges högsta bostadshus i massivträ.
Fem våningar plus vind.

På offensiven  
över Atlanten 
Efter att ha medverkat vid en av världens 
största mässor för träindustrin, IWF 2004, 
kan marknadschef Leif Nilsson konstatera:
 – Det finns ett sug efter Consultec Systems 
IT-stöd för trapptillverkare, StairCon, även i 
USA och Kanada.
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Ten Data startade 
sin verksamhet i 
Växjö 1980 och 

Mathias Håkansson, 
Christina Grönborg, 
Gunilla Johansson, 

Marie Letell samt 
tidigare ägaren 

Tryggve Ericson för-
stärker nu Consultec 

ByggProgram.
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– Äntligen!
 En efterlängtad kommentar i bygg-
Sverige. Äntligen är en konjunkturupp-
gång i sikte och företagen i branschen 
börjar vädra morgonluft.
 – Nu gäller det bara för byggbran-
schen att hänga med och effektivisera 
produktionen säger Peter Stoltz, prog-
noschef på Sveriges Byggindustrier.

De professionella konjunkturbedömarna är 
eniga: alla tecken tyder på att den långva-
riga och djupa nedgången är på väg att ta 
slut, och att det pekar uppåt, senast 2005.
 Svensk Teknik och Design (STD) konsta-
terar i sitt nyhetsbrev i juni att konsult- och 
arkitektbranschen nu går stadigt på rätt håll 
och hänvisar till en marknadsundersökning 
(Investeringssignalen) som STD innan som-
maren genomförde bland arkitektföretag, 
konsultföretag med bygg- och anläggnings-
verksamhet och industriteknikkonsulter.
 – Optimismen om orderlägets utveckling 
har ökat påtagligt, säger STD:s chef Lise 
Langseth i en kommentar.

ÖKNING PÅ ANLÄGGNINGSSIDAN

Även den senaste konjunkturbedömningen 
från Sveriges Byggindustrier (BI) pekar åt 
samma håll:
 – Vi är försiktigt optimistiska om den 
framtida utvecklingen på byggmarknaden, 
säger  Peter Stoltz, prognoschef vid BI. 
 – Bakom den förändrade bedömningen 
ligger delvis en upprevidering av prognosen 
för bostadsbyggandet, framförallt för 2004. 
Den viktigaste  förklaringen till det förbätt-
rade läget står dock att finna i det offentliga  

ÄNTLIGEN: LJUSARE TIDER!
anläggningsbyggandet, som väntas öka 
starkt under både 2004 och 2005. 
 När uppgången kommer gäller det givet-
vis för Sveriges branschföretag att svara 
upp mot de ökade krav som detta innebär. 
 Peter Stoltz tycker att byggbranschens 
företag bör ta sig en tankeställare inför fak-
ta som säger att produktionen per arbetad 
timme i den sektorn är oförändrad sedan 
1993, medan den nästan fördubblats inom 
tillverkningsindustrin.
 – Även inom andra branscher som domi-
neras av tjänsteproduktion ser vi en ökning 
på runt 20 procent, säger Sveriges Bygg-
industriers prognoschef Peter Stoltz. Det 
borde inspirera byggbranschen till offensiva 
satsningar på att öka effektiviteten. 

LÖNSAMHETEN KAN FÖRBÄTTRAS

STD konstaterar också i sin marknadsunder-
sökning att branschen trots de optimistiska 
tongångarna lider av otillfredsställande 
lönsamhet och att fokus under de närmaste 
två verksamhetsåren måste ligga på att 
förbättra beläggning och prisbild. 
 I det sammanhanget kommer skapandet 
av effektiva arbetsrutiner och användandet 

av IT-verktyg in. Med bättre arbetsflöden 
och hårdare kontroll av hela processen upp-
nås givetvis bättre lönsamhet.
 – Min bestämda uppfattning är att många 
företag i branschen höjt sitt IT-kunnande 
under de senaste åren, säger Thomas Sta-
flund, KundCoachansvarig vid Consultec 
ByggProgram. 
 – Consultecs 15 KundCoacher, som re-
gelbundet är ute på fältet hos företag runt 
hela Sverige, möter numera en större med-
vetenhet om, och öppenhet för, effektiva 
arbetsmetoder och IT än för bara några år 
sedan. Fler inser att det krävs professionella 
redskap för att ha full koll på hela proces-
sen, från idéarbete och kalkyler via plane-
ring och kontroll till effektiv produktion och 
uppföljning, säger Thomas Staflund.
 Sammanfattningsvis så kan hela byggsek-
torn se fram emot en ljusning, senast under 
kommande år. 
 Men samtidigt står det klart att det är 
de aktörer som stärkt sin kompetens och 
moderniserat sina produktionsmetoder som 
kommer att kunna hänga med – och öka 
lönsamheten – när hjulen snurrar snabbare 
igen.

FOTNOT:
Svensk Teknik och Design (STD) är bransch- och arbetsgivarorganisationen för Sveriges 
arkitekt-, teknikkonsult- och industrikonsultföretag och har ca 800 medlemsföretag med till-
sammans drygt 22 000 anställda. Svensk Teknik och Design är både en proaktiv branschpoli-
tisk företrädare och en serviceorganisation för medlemsföretagen. Mer info på www.std.se.

Sveriges Byggindustrier (BI) är de enskilda byggföretagens bransch- och  arbetsgivarorga-
nisation, med nära 2 500 medlemsföretag. BI verkar för att åstadkomma gynnsamma förut-
sättningar och villkor för byggföretagen och agerar både på riksplanet och lokalt genom 28 
lokalkontor. Mer info på www.bygg.org.

Sveriges Bygg-
industriers 
prognoschef 
Peter Stoltz hör 
till dem som ser 
tydliga tecken 
på en ljusning 
inom byggbran-
schen, i varje 
fall under 2005.
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– Nu är den fjärde pusselbiten på 
plats, och Consultec erbjuder tjänster 
och produkter till såväl byggare, an-
läggare, elfolk som VVS-installatörer. 
Detta tack vare förvärvet av Växjö-
företaget Ten Data.
 Consultec ByggPrograms VD 
Anders Enquist konstaterar att de 
nu erbjuder det kompletta utbud 
som sedan länge varit planen:
 – Affären innebär att vi tar kom-
mandot rejält på den svenska mark-
naden, säger Anders Enquist.     

Consultec Group i Skellefteå har förvärvat 
samtliga aktier i Ten Data AB i Växjö. Ten 
Data är ett kunskapsföretag som i mer 
än tjugo år utvecklat programvaror för  
VVS-branschen. Produktlinjen omfattar 
allt ifrån kalkylprogram till skräddarsydda 
affärssystem och de runt 300 kundföreta-
gen finns över hela landet. Ten Data är do-
minerande på marknanden när det gäller 
kalkylprogram för VVS-installatörer och 
på kundlistan finns branschens tyngsta 
aktörer som Bravida, YIT och NVS.

BLIR KOMPLETT

Verksamheten inom Ten Data, med samt-
liga anställda, har övergått till Consultec 
ByggProgram AB som idag har ett brett 
utbud av  produkter för bygg-, el- och 
anläggningsbranscherna. Ten Datas VVS-
produkter gör utbudet komplett och en 
rad kundföretag med VVS-verksamhet, 
som redan köper Consultecs övriga tjäns-

CONSULTEC
GÖR EN KRÖK:
NU MED VVS

ter och produkter, får från och med nu 
endast en leverantör av IT-stöd. Detta kom-
mer att underlätta exempelvis utbildning, 
drift och support. 
 – Consultecs idé är att hjälpa byggare 
och installatörer att skapa lönsamma affä-
rer. Nu får vi in  den specialistkunskap som 
krävs för att att vi ska lyckas även på  VVS-
sidan, säger Mats Lövgren, koncernchef 
för Consultec. Befintliga  kunder kommer 
att kunna ta del av positiva synergieffekter, 
bland annat  genom att vi förstärker våra 
resurser för programutveckling. 

OPTIMISM

– Jag har följt Consultecs utveckling under 
lång tid och är övertygad om att  affären 
är rätt för alla parter, säger Tryggve Eric-
son, VD och ägare till Ten Data. Consultec 
har stor erfarenhet av att utveckla IT-stöd 
för byggbranschen och jag ser fram emot 
en fortsatt positiv utveckling. 

ÄNTLIGEN: LJUSARE TIDER! En spännande framtid 
väntar runt kröken:
Sveriges tyngsta aktö-
rer inom VVS-sektorn 
jobbar nu med landets 
ledande leverantör av 
IT-stöd.

Egen utveckling 
till andras nytta
Sedan jag började i Consultec har det mesta 
förändrats. Kanske inte så konstigt med 
tanke på att det handlar om år 1977. Företa-
get hette då Utec och dess konsultavdelning 
kastade sedan loss under namnet Consultec.
  Från början var det mitt jobb att ta fram 
arkitekt- och konstruktionsritningar för 
virkestorkar och andra byggprojekt. Våra 
viktigaste verktyg var miniräknare, penna 
och ritbord. Tidigt satsade dock företaget 
på en uppkoppling mot en lokal minidator. 
Nu fanns helt plötsligt nya möjligheter – och 
hur skulle vi bäst dra nytta av dem? Vid den 
tiden gick det inte precis att välja och vraka 
bland leverantörer av datorprogram...

VIKTIGA ELDSJÄLAR

Tack vare en framsynt företagsledning och 
eldsjälars intresse och nyfikenhet utveck-
lades på ganska kort tid inom företaget ett 
flertal program som förenklade vår egen 
vardag. En av våra första produkter som fick 
spridning var ett dimensioneringsprogram 
för trätakstolar, TrussCon, som kom ut på 
marknaden 1992 och sedan dess har det 
rullat på i god fart med LexCon, BidCon och 
alla de andra produkterna.. 
  Teknisk utveckling och trevliga arbets-
kamrater har för mig inneburit en möjlighet 
att möta nya utmaningar i jobbet utan att 
byta arbetsplats. Sedan 1999 har jag haft 
förmånen att leda Consultecs fantastiska 
team av systemutvecklare och sedan års-
skiftet delar jag min tid mellan mitt tidigare 
arbete och en ny tjänst som Eleco Group 
Co-ordinator of Software Development. 

EFFEKTIVARE TILLSAMMANS

Arbetet i den nya rollen syftar till att effekti-
visera systemutvecklingen inom Elecogrup-
pen. Vi är t ex flera bolag som utvecklar pro-
dukter och dataprogram för byggindustrin. 
Nu kan vi nå en större marknad med våra 
produkter. På samma sätt får vi möjlighet att 
bli ännu effektivare i vår systemutveckling. 
  Jag ser fram emot en spännande framtid 
inom Eleco och framförallt, 
tillsammans med våra 
kunder. Vi utvecklar inte 
program för vår egen del 
utan för er! För att ni ska 
få tidöver...
 

Tomas Sundström
Eleco Group Coordinator
of Software Development
och chef för Consultec
System AB
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FAKTA:
Consultec är ett svenskt bolag som ägs 
av den börsnoterade  brittiska koncernen 
Eleco plc. I Consultecgruppen ingår Con-
sultec ByggProgram AB, som är marknads-
ledande i Sverige när det gäller IT-stöd  till 
byggbranschen, Consultec Arkitekter & 
Konstruktörer, som  projekterar alla typer 
av byggnader, samt Consultec System, som 
utvecklar  effektiva IT-verktyg för bygg-
branschen. 
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– Produkterna är tidsbesparande och 
underlättar vårt arbete. Dessutom får 
vi alltid snabb support när vi behöver 
det. Det säger Stefan Erixon, VD för 
Nåiden Bygg AB i Luleå – ett företag 
som i dag använder fyra av Consultecs 
IT-stöd för att effektivisera sin verk-
samhet.

Nåiden är ett byggföretag med 90 an-
ställda, huvudkontor i Luleå och kunder i 
Norr- och Västerbotten. Företaget arbetar 
företrädesvis med offentliga byggnader 
som skolor, vårdcentraler och äldreboen-
den, men har även uppdrag hos privata kun-
der med att exempelvis renovera rotobjekt. 
Nåiden har i dag tre delägare, två av dem 
är söner till de personer som var med och 
startade företaget i slutet av 1970-talet.

SPARAR MYCKET TID

Som många andra byggföretag har Nåi-
den börjat använda datorer alltmer i sin 
verksamhet de senaste åren. Det första IT-
stödet från Consultec som Luleåföretaget 
investerade i var planeringsverktyget Plan-
Con, nästa blev kalkylprogrammet BidCon. 

– Trapptillverkare i USA och Kanada 
är mycket intresserade av vårt IT-
verktyg StairCon och vi har nu en 
mängd nya kontakter att bearbeta. 
Det säger Consultec Systems mark-
nadschef Leif Nilsson efter företagets 
medverkan vid en av världens största 
mässor för träindustrin, IWF 2004, 
som arrangerades i Atlanta i slutet av 
augusti. 

– Mässdeltagandet är ett led i vår offensiv 
på den nordamerikanska kontinenten, och 
vi hade redan innan mässan sålt ett sys-
tem till det kanadensiska företaget David 
Lennox Woodworking Ltd, säger Leif 
Nilsson. 
 – Denna första order på nordamerikansk 
marknad är strategiskt viktig eftersom 
deras VD och ägare David Lennox sitter i 
styrelsen i SMA, den nordamerikanska or-
ganisationen för trapptillverkare.

NYCKELKUND 

– Hans position och kontaktnät gör David 
Lennox till en högintressant referenskund, 
konstaterar Leif Nilsson. Om vi gör ett bra 
jobb hos dem är chanserna stora att det 
resulterar i många nya affärer. 
 Redan i maj 2004 besökte David Lennox 
personligen Skellefteå för att utbilda sig 
i StairCon och han har flera amerikanska 

STAIRCON
®

 LANSERAS 
I USA OCH KANADA

och kanadensiska kollegor som är nyfikna 
på att se systemet i drift.
 – Jag har tittat på många sådana här 
program, och det här är överlägset, säger 
David Lennox. 
 Hemma i Kanada har David Lennox 
Woodworking positionerat sig som specia-
list på att skapa kundanpassade svängda 
trappor. 90 procent av företagets kunder 
återfinns i USA.

STEGET ÖVER ATLANTEN

StairCon har under det senaste året lanse-
rats i Storbritannien, Irland och Benelux-län-
derna och där snabbt lyckats bli ett konkur-
renskraftigt alternativ för trapptillverkare. 
Lanseringen i Nordamerika innebär klivet in 
på en av världens största marknader.
 – Vi gör en rejäl satsning och är mycket 
nöjda med starten. En order, en trapptillver-
kare som har systemet för utvärdering, ett 
antal lovande prospekt och långt gångna 
förhandlingar med en nordamerikansk dist-
ributör är facit hittills, berättar Leif Nilsson. 
 StairCon presenterades för första gången 
för en bredare nordamerikansk publik på 
SMA:s årsmöte våren 2004. 
 – Den respons vi får när vi demonstrerar 
StairCon är lovande, säger Leif Nilsson.  
Många talar om det som framtidens IT-stöd 
för trapptillverkning och det visar att vi har 
goda möjligheter att lyckas i Nordamerika.

Trappspecialisten David Lennox hittade vad han sökte när han reste från Dunnville i Kanada 
till Skellefteå i Sverige. Äntligen ett trapptillverkningsprogram som gör det han vill att det 
ska göra! Här vid ett möte med Consultec Systems marknadschef Leif Nilsson.

KUNDBESÖK
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NÅIDEN
NÅR HÖGRE 
MED DIGITALA
VERKTYG

lagar och paragrafer. AMAconda hjälper oss 
också att se efterkalkyler på inköp, vilket 
gör att vi snabbare kan dra nytta av tidigare 
erfarenheter. 

ALLT PÅ ETT STÄLLE

I SiteCon har Nåidens platschefer tillgång 
till ett verktyg med funktioner för att 
administrera projekt, registrera tider för 

– De två fungerar bra tillsammans, berättar 
Stefan Erixon. Att vi snabbt kan importera 
kalkyler från BidCon till PlanCon innebär att 
vi sparar mycket tid i vårt planeringsarbete, 
Våra kalkyler har också blivit säkrare, risken 
för felräkning har minskat väsentligt.
 Nåiden köper stora materialmängder, 
med BidCon har det blivit betydligt lättare 
att ta ut mängder ur kalkylen.
 – En funktion som vi har stor nytta av, 
konstaterar Stefan Erixon.

SNYGGT OCH PROFFSIGT

Förra året utökade Nåiden  sin digitala verk-
tygslåda med AMAconda, som genererar 
professionella, enhetliga och juridiskt kor-
rekta dokument, och SiteCon, som stödjer 
produktionen ute på arbetsplatserna.
 – Vår IT-nivå höjdes i samband med att 
Per Ola Patomella gick in i företaget, berät-
tar Stefan Erixon. Han hade lång erfarenhet 
av att effektivisera sitt arbete med hjälp av 
specialanpassade programvaror för bygg-
branschen.
 AMAconda ser Stefan Erixon bland annat 
som ett led i att kunna motsvara många 
beställares allt högre krav på att offerter 
och andra dokument ska vara snygga och 
proffsiga.
 – Det känns tryggt att ha ett IT-stöd som 
underlättar och ser till så att vi får med alla 

– Att mängda med 
BidCon istället för 
att göra det för 
hand sparar mycket 
tid och ger säkrare 
beräkningar, menar 
Stefan Erixon.

— Med hjälp av våra IT-stöd blir det betydligt 
lättare att göra efterkalkyler och dra nytta av 
erfarenheter från tidigare projekt, säger Stefan 
Erixon.

byggnadsarbetarna, föra dagbok, hantera 
ändrings- och tilläggsarbeten och för att 
skapa dokument via dokumentmallar.
 – Platscheferna har många papper att 
hålla reda på, säger Stefan Erixon. SiteCon 
underlättar för dem att få överblick över 
ritningar, anteckningar med mera. 
 – De kan nu samla all information på ett 
ställe, tydligt och strukturerat, och slipper 
upprepa handskrivna uppgifter. Att mate-
rialet blir mer strukturerat är givetvis också 
en fördel för våra beställare, säger Stefan 
Erixon.

LYHÖRD PARTNER

Utöver att produkterna fungerar tillfreds-
ställande är Nåiden också nöjda med Con-
sultec som partner och bollplank.
 – De är lyhörda inför våra synpunkter och 
säljer inte på oss onödiga saker som vi inte 
behöver, säger Stefan Erixon. Vi får följa 
utvecklingen av produkterna på nära håll 
och kan därmed snabbt få tillgång till nyhe-
ter och förbättringar.
 Som andra fördelar i samarbetet nämner 
Stefan Erixon supporten och den lokala 
närheten.
 – Vi får snabbt hjälp vid behov, det är 
bara att lyfta telefonluren. Och att Consul-
tec har sitt huvudkontor i Skellefteå under-
lättar, bland annat vid utbildningsinsatser.



BidCon BYGG
Tillgodoser behoven 
av kalkylverktyg 
hos små och stora 
byggare. Du köper 
programmet med 
de funktioner och 
moduler som du har 

behov av. Allteftersom kompletterar du 
det i den takt som företaget utvecklas 
och behoven förändras. 

Uppslagsbok – Miljö
En tilläggsmodul 
till LexCon och Bi-
dCon – det digitala 
uppslagsverket är 
länkat till de resur-
ser som nyttjas i 
kalkylprogrammen, 

och med en enkel knapptryckning når 
man från kalkylen direkt in till rätt sida i 
Uppslagsbok – Miljö. Ett materials mil-
jöpåverkan beskrivs utifrån fyra skeden 
i livscykeln.

StatCon
StatCon 
Post&Beams under-
lättar arbetet med 
pelar- och balk-
konstruktioner i trä 
och stål.  För arbete 
med sammansatta 

träkonstruktioner finns StatCon Frame-
work, som erbjuder fördefinierade 
fackverk och ramar. StatCon Glulam 
är ett alternativ till StatCon Framework 
för dig som arbetar mer med tyngre 
byggnadskonstruktioner i trä och limträ  
och mindre med träfackverk. StatCon 
TimberJoints underlättar arbetet med 
dimensionering och kontroll av laskför-
band och standardbeslag i konstruktio-
ner med trä och limträ. 

StairCon
Komplett verktyg för 
design, dimensione-
ring, priskalkylering, 
produktionsstyrning 
och visualisering av 
trappor. Systemet 
innehåller allt från 

design till produktionsstyrning/CNC.

SiteCon 
Skräddarsytt för att 
stödja produktionen 
ute på byggarbets-
platserna. Platsche-
fer och arbetsledare 
som använder Site-
Con som den sam-

manhållande länken i det dagliga arbetet 
får en bra överblick. SiteCon riktar sig 
mot såväl små som stora byggföretag. 

LexCon BYGG
Consultecs enklaste 
version av kalkylpro-
gram. LexCon BYGG 
är utvecklat för att 
tillgodose behoven 
av kalkylverktyg 
eller prisverktyg hos 

arkitekter och konstruktörer. Program-
met följer strikt BSAB 96.

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

behov av. Allteftersom kompletterar du 
det i den takt som företaget utvecklas 
och behoven förändras. 

DDS HusPartner
Ett komplett CAD-
verktyg för projekte-
ring av i första hand 
småhus. Program-
met tar hand om 
allt från skisser till 
bygglovshandlingar, 

arbetsritningar, produktionshandlingar 
samt materialspecifikationer. 

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

met är databas-baserat och bygger på 
etablerade standarder. AMAconda är ett 
samarbete mellan Svensk Byggtjänst 
och Consultec.

Byggregister 2000 
Ett standardiserat 
register för bygg-
branschen, kodat 
enligt BSAB 96. 
Bakom Byggregister 
2000 står Consultec 
och Mängda. Re-

gistret förenklar din administration och 
uppdateras kontinuerligt med aktuella 
uppgifter. 

PlanCon PROJEKT
Planeringsverktyget 
vid tids-, resurs- och 
kostnadsplanering. 
Du kan enkelt se 
vad alla inblandade 
i projektet gör och 
har en god överblick 

på kostnader och behov av personal- 
och maskinresurser.

FebDok
Hjälper dig att följa 
föreskrifterna: Feb-
Dok dimensionerar 
kablar och skydd 
enligt SS 424 14 
24 eller enligt SS-
IEC603 64. Du kan 

välja mellan 17 skyddsfabrikat som finns 
i den inbyggda databasen och du får en 
omfattande dokumentation.

ElWind
Program som gör 
ditt kalkylarbete 
enklare och sparar 
tid. Med ElWind ar-
betar du direkt från 
ritning till anbud 
– utan noteringar på 

papper. Du har bl a 3 000 färdiga recept 
på de vanligaste artikelkombinationerna 
och möjlighet att lägga in modellrecept 
för totalentreprenader.

VentWind
VentWind och El-
Wind, med det över-
gripande namnet 
CTR-Calc, ingår i ett 
totalkoncept för YIT 
Building Systems 
AB. Har utvecklats 

av en arbetsgrupp bestående av erfarna 
fläktkalkylerare från YIT samt personal 
från Consultec. TenWin

En serie program för 
VVS-företagarens 
olika behov.

Pris – med inläsning 
av obegränsat gros-
sistprislistor och 

avtal. Du skapar egna prislistor med 
de inlästa grossisternas prislistor som 
grund. Recept – färdiga prissatser/re-
cept för toaletter, badrum, bastu, kök 
etc. med möjlighet att lägga in egna lös-
ningar. Kalkyl – ett komplett system för 
kalkylering av större anbud och projekt. 
Överskådlig prisjämförelse.
 Order – ett fulländat system med 
funktioner långt utöver det vanliga. 
Registrera tid och material manuellt 
eller med handdator. Koppling till ar-
tikelbanken. Faktura/Kundreskontra 
– ett av installatörens mest använda 
program. Hanterar samfakturering av 
många ordrar samt à contofakturering 
som styrs av upplagda lyftplaner. 
 Kassa – tydligt program för butiksmil-
jö. Kopplar du systemet mot lager, ser 
du om artiklarna finns hemma samt hur 
många som finns i lager. Lager – syste-
met håller reda på antal och värde för 
artiklarna som finns i lager. Tidredovis-
ning – skriv in montörerna i ett register, 
sedan är det bara att registrera in deras 
arbetade tid för respektive projekt. All 
tid som registreras i handdatorn förs in 
på respektive montör och order.
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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 erbjudande är marknadens mest kompletta – här ser du en översikt. 

Consultecföretagen säljer 
dagligen en rad tjänster till 
olika branscher inom den vida 
byggsektorn. Finns det något 
vi kan hjälpa just dig med?

Consultec ByggProgram erbjuder tre 
huvudtjänstegrenar:
1) Elprojektering – dimensionering och 
utformning av elektriska installationer för 
industri, lokaler och bostäder. 
2) Elkalkylering – mängdning och kalkyl 
för elinstallationer i lokaler, bostäder och 
industrier.  
3) Byggkalkylering – Consultec ByggPro-
gram ansvarar för att sköta och uppdatera 
kalkylprogrammet BidCons databas. Det 
medför ett ständigt uppdaterat vetande 
om byggmarknadens material och leve-
rantörer. Det här gör att vi snabbt sätter 
ihop just din byggkalkyl från nästan vilket 
underlag som helst. 

Consultec System är ett  spetsteknik-
företag som bland annat utvecklar ef-
fektiva IT-produkter för träindustrin och 
trappindustrin samt för systerföretagen 
inom Consulteckoncernen. Consultec 
Systems medarbetare är specialister inom 
byggteknik, system- och applikationsut-
veckling och utvecklar windowsbaserade 
datasystem för byggbranschen. De erbju-
der även ritservice för trappkonstruktion 
och utbildning för produkterna StairCon 
och StatCon. 

Consultec Arkitekter & Konstruktörer. 
Med grundmurad erfarenhet och moder-
naste teknik tar företaget fram arkitekt- 
och konstruktionslösningar för alla typer 
av byggnader – från villor och hyresbos-
täder till industrihus och skolor. Consultec 
Arkitketer & Konstruktörers medarbetare 
har ett gediget yrkeskunnande och kon-
struktionsarbetet grundar sig på en bred 
och samlad erfarenhet av att bygga med 
trä, stål och betong.

Ring koncernens växel, tel 0910-878 00 
för att få kontakt med rätt företag och 
rätt person. Du kan också navigera dig 
fram via webben: www.consultec.se.

SVERIGES BREDASTE UTBUD AV PRODUKTER...

De tre 
svenska 
Consultec-
företagen 
erbjuder en rad 
tjänster som 
underlättar din 
vardag.

... OCH 
TJÄNSTER
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Snart reser det sig mot himlen längs 
Inre Hamnen i centrala Sundsvall:
Nordens högsta projekt i massivträ. 
Som första fastighetsbolag i Sverige 
väljer Mitthem att bygga fem våningar 
höga bostadshus av trä, en byggmetod 
som vänder upp och ner på invanda be-
grepp. Husen har ritats av White
arkitekter.

– Nej, det blir inte brandfarligare att bygga 
så höga bostadshus i trä, tvärtom så klarar 
denna konstruktion en eventuell brand bätt-
re än om stommen byggts i stål och betong, 
säger Per Lundqvist.

DAGS ATT AVLIVA MYT

Han är projektsäljare/massivträ vid Mar-
tinsons i Bygdsiljum som levererar bjälk-
lags- och väggelement till de nya husen i 
Sundsvall. Per Lunqvist vill genast avliva en 
gammal myt: Trä klarar konkurrensen, både 
vad det gäller säkerhet, hållfasthet och eko-
nomi. Han är stolt över att det företag han 
representerar tog hem det prestigefyllda 
projektet i hård priskonkurrens med konkur-
renter som valt andra byggmaterial.
 – Detta projekt passar utmärkt in i Mar-
tinsons ständiga strävan att höja föräd-

lingsgraden på trä. Vi har lång erfarenhet 
av massivträ: 1995 skapade vi första mas-
siva träbjälklaget och i maj 2003 invigde 
vi i Bygdsiljum Sveriges första fabrik som 
volymproducerar massivträ, säger Per 
Lundqvist. 
 – Vi har också lång och god erfarenhet 
av att samarbeta med Consultec Arkitekter 
& Konstruktörer och i detta viktiga projekt 
ville vi ha den högsta kompetensnivån.

RÄTT IT-STÖD

Consultec Arkitekter & Konstruktörer an-
svarar i Inre Hamnenprojektet för att på 
Martinsons uppdrag ta fram alla block- och 
bjälklagsritningar, med hjälp av de lämpli-
gaste IT-verktygen för byggmetoden.
 – Det här är en nisch vi jobbar med sedan 
länge på småhus över hela Sverige, säger 
Allan Forslund, VD för Consultec Arkitekter 
& Konstruktörer. 
 – Det är glädjande att vårt kunnande nu 
även kommer till nytta i större husprojekt, 
där det handlar om en mer industrialiserad 
byggprocess.
  Bostadshusen i Inre Hamnen i Sundsvall 
beräknas bli inflyttningsklara löpande under 
de första nio månaderna 2005. Mer infor-
mation hittar du på www.mitthem.se.

HÄR VÄXER HÖGSTA
TRÄHUSOMRÅDET

Arktiekten Susanne Åström på White arkitekter inspirerades av Sundsvalls träindustrihistoria och 
det speciella kajläget. Fasaderna är helt utförda i trä och utformningen är en tolkning av det gamla 
knuttimrade huset.
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Rapport från 
brittisk förtrupp
I och med engelska Elecos roll som 
ägare i Consultec så framstår Storbritan-
nien som en allt mer intressant marknad 
för oss på Consultec ByggProgram. Med 
en 8–9 gånger så stor byggsektor som i 
Sverige så finns det givetvis en stor brit-
tisk potential för oss. 
 Consultec UK Ltd finns redan etable-
rat på plats och säljer StairCon och an-
dra trähusprogramvaror. Våra byggstyr-
ningsprodukter, som BidCon, PlanCon 
och SiteCon står i tur att anpassas och 
exporteras.

KOLL PÅ KONKURRENSEN

Under våren har några av oss svenskar 
i koncernen genomfört aktiviteter på 
plats i England. Vi besökte Interbuild-
mässan i Birmingham där vi bl a kikade 
på några eventuella konkurrenter på 
kalkyl- och planeringssidan. (Det finns 
en hel del sådana.) På planeringssidan 
är det i stort sett samma aktörer som 
hemma. Slutintrycket är att vårt BidCon 
står sig mycket starkt i jämförelse. 

MÖTTE INTRESSE

Vi gjorde också en liten marknadsun-
dersökning på plats, när vi åkte runt och 
besökte sju olika byggare/entreprenörer. 
Vi träffade en hoper väldigt trevliga 
människor med olika syn på bygg-
branschen och med väldigt varierande 
verksamheter. Allt från det lilla företaget 
med specialiteten att bygga exklusiva 
takvåningar på gamla hus mitt inne i 
London till anläggningsbyggande drakar 
som SKANSKA. De fick demonstrationer 
av våra IT-verktyg, med anpassning till 
just deras verksamhet.

FORTSATT FRAMÅT

Bemötande blev positivt: BidCon och 
SiteCon har rönt stort intresse och hade 
vi bara haft färdiga engelska databaser 
så hade det nog kunnat bli 
affärer redan vid sittande 
bord. 
 Rekognoceringstrip-
pen blev lyckad. Nu 
väntar en större of-
fensiv på denna vår nya 
kontinent. Tidplanen 
och formen för denna 
invasion får vara hemlig 
så länge. 
 More to follow... 

Anders Enquist
VD, Consultec
ByggProgram AB
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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

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

Lars
Lundblom
0910-878 00
070-191 10 73

Edge of  paper

Blue  -  100% Cyan,  70% Magenta
Grey -  30% Black
set  15mm in  from r ight  hand edge
and 14mm ta l l .

Consultec tillhör den börsnoterade brittiska koncernen Eleco plc.

GER DIG TIDÖVER

Peter
Boström
0910-878 00
070-638 78 72

CONSULTEC 
SYSTEM

CONSULTEC ARKITEKTER 
& KONSTRUKTÖRER

Tryggve 
Ericson
0910-878 00 
0733-300 419  

Consultecföretagen förstärker sig på perso-
nalsidan inför hösten.  
 Lotta Johansson har tillträtt en tjänst 
som ekonom vid Consultec Groups kontor i 
Skellefteå. Lotta har tidigare varit anställd 
på Nordea och kommer närmast från stu-
dier vid Luleå Tekniska Universitet, där hon 
genomgått en magisterutbildning i mark-
nadsföring och e-handel.
 Jonas Norberg har anställts i Consultec 
System AB som systemutvecklare. Jonas är 
stationerad vid företagets Umeåkontor och 
kommer närmast från en tjänst vid Tailor-

Välkommen, Lotta och Jonas 
plus VVS-experterna i Växjö!

made Consulting Group i Stockholm, där han 
varit verksam med systemutveckling inom 
telecomområdet.
 Mathias Håkansson och Christina 
Grönborg är programmerare  med inrikt-
ning mot VVS och Gunilla Johansson och 
Marie Letell  ansvarar för support/VVS vid 
Consultec ByggProgram. Samtliga fyra var 
tidigare anställda vid Ten Data i Växjö. Den 
tidigare ägaren av Ten Data AB, Tryggve 
Ericson, arbetar nu som KundCoach/VVS på 
konsultbasis för Consultec ByggProgram (se 
presentation på sidan 3). 

Ny ansikten i Consultecföretagen: Lotta Johansson, Jonas Norberg samt Mathias Håkans-
son, Christina Grönborg, Gunilla Johansson, Marie Letell och Tryggve Ericson.

Consultecs grundläggande affärsidé är att 
du som arbetar i byggprojekt ska få en lätt-
are vardag med effektivare arbetsflöde. 
Bra IT-stöd är en viktig del i detta och god 
utbildning är en annan. Nedan ser du Con-
sultec ByggPrograms kursutbud för hösten. 
Du anmäler ditt intresse genom att ringa 
0910-878 00. Mer information får du på 
www.consultec.se.

22 sep Elwind grund Skellefteå
22 sep FebDok grund Stockholm
22 sep BidCon BYGG Jönköping
23 sep Elwind fortsättning Skellefteå
24 sep FebDok fortsättning Sundsvall
28 sep BidCon Bygg Stockholm
29 sep PlanCon Stockholm
5 okt FebDok grund Göteborg
5 okt SiteCon Göteborg

Utbilda dig med Consultec ByggProgram hösten 2004
6 okt BidCon Bygg Göteborg
7 okt PlanCon Göteborg
12 okt Elwind grund Göteborg
12 okt Elwind grund Stockholm
13 okt Elwind fortsättning Göteborg
13 okt Elwind fortsättning Stockholm
19 okt FebDok grund Umeå
20 okt TenWin Kalkyl Stockholm
20 okt TenWin Order/Fakt. Stockholm
21 okt Elwind grund Malmö
22 okt Elwind fortsättning Malmö
27 okt TenWin Kalkyl Göteborg
27 okt TenWin Order/Fakt. Göteborg
2 nov FebDok fortsättning Göteborg
2 nov BidCon Bygg Stockholm
3 nov TenWin Kalkyl Umeå
3 nov PlanCon Stockholm
9 nov SiteCon Malmö
10 nov BidCon Bygg Malmö

10 nov TenWin Order/Fakt Växjö 
11 nov PlanCon Malmö
12 nov FebDok fortsättning Stockholm
16 nov Elwind grund Sundsvall
17 nov Elwind fortsättning Sundsvall
18 nov Elwind grund Växjö
19 nov Elwind fortsättning Växjö
23 nov BidCon Bygg Norrköping
23 nov BidCon Anläggning Stockholm
24 nov BidCon Bygg Göteborg
24 nov BidCon Bygg fördj. Norrköping
24 nov PlanCon Stockholm
25 nov FebDok grund Malmö 
25 nov PlanCon Göteborg
25 nov PlanCon Norrköping 
3 dec FebDok fortsättning Malmö 
7 dec BidCon Anläggning Växjö
8 dec BidCon Bygg Malmö
9 dec PlanCon Malmö


