
ETT NYHETSBREV FRÅN CONSULTEC, SEPTEMBER 2005

GER DIG TIDÖVER

KONKURRERAR 
MED DE STORA

TVÅTUMFYRA är en pigg uppstickare i 
Göteborg som de senaste åren lyckats 
knipa uppdrag i konkurrens med riktigt 
stora byggföretag. Bolaget har bara tolv 
anställda, men  ett brett nätverk. En annan 
hemlighet bakom framgångarna är ett flitigt 
användande av IT-stöd.
 – Utan våra digitala verktyg skulle jag inte 
ha en chans att hinna med allt under da-
garna, säger Lotta Olson, som är ansvarig 
för företagets entreprenader.  SID 2

Ny Consultec-VD vill öka branschens lönsamhet

ODEN valde nya IT-verktyg Anläggningsföretaget med 350 medarbetare på sju orter valde BidCon/PlanCon. SID 5

Med IT-stöd kan VD vara ute på bygget Möt Mattias på J&M Bygg&Kakelservice AB, som befriats av effektiva verktyg. SID 4

Så lyssnar Consultec på kunden Produktutveckling med hjälp av  1  050 företagsbesök  4 950 supportärenden. SID 3

Lättare beräkna för försäkringsfolk Sveriges försäkringsbolag har fått ett nytt IT-hjälpmedel. SID 6

Så jobbar Björn från Äntligen Hemma TV-profilen Björn Christensson föredrar BidCon när det ska kalkyleras.  SID 5

Snickra själv – via nätet www.byggbeskrivningar.se är en nyttig webbtjänst för dig som vill bygga på egen hand. SID 6 

Glad nyhet för VVS:arna! Katalogtjänst lever vidare och kan fortsätta att exempelvis erbjuda VVS-branschen R-prislistorna. SID 7 

Möt Anders Karlsson, Consultec ByggPrograms 
nye VD, med tillväxt i sikte och med erfarenhet 
både från kommunalt tillväxtkontor och från privat 
innovationsindustri. Han ser ljust på sin nya roll: 
 – Consultecs viktigaste uppgift är att hjälpa 
dig som stor eller liten företagare att få mer jobb 

och sedan driva dessa lönsamt. Med den bransch-
kompetens som finns i vår koncern är det lätt att 
erbjuda varje kund, stor som liten, rätt tidsbespa-
rande IT-verktyg och experttjänster. 
 – Och när Consultecs kunder blir lönsammare så 
växer också vi, säger Anders Karlsson. SID 5 
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breda utbud
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KUNDBESÖK

TVÅTUMFYRA Byggnads AB är ett 
litet företag som de senaste åren lyck-
ats konkurrera om stora byggprojekt 
i Göteborg med jättar som Skanska, 
Peab och NCC.
 – Vi är bra på att hitta spännande 
lösningar, använder mycket prefab och 
har ett brett nätverk av duktiga under-
leverantörer, förklarar Lotta Olson, som 
är ansvarig för alla företagets entre-
prenader.

TVÅTUMFYRA har tolv fast anställda, men 
kan tack vare sitt breda nätverk snabbt ta in 
extra medarbetare och fördubbla kapacite-
ten när det är många eller omfattande pro-
jekt på gång. Detta innebär också att man 
kan vara med och konkurrera med betydligt 
större bolag om stora kontrakt. Verksam-
heten har nästan fördubblats sedan Lotta 
Olson började i företaget som nyutexamine-
rad byggnadsingenjör för två år sedan.
 – Vi har satsat på att ta lite större jobb 
och lyckats bra med det, till exempel har vi 
byggt ett parkeringshus vid Liseberg och ett 
par industrilokaler i Mölnlycke och Nödinge.
Huvuddelen av uppdragen kommer från 

LITEN MEN 
NAGGANDE GOD

olika kommuner. Det handlar om allt från 
renovering av skolor, förskolor och idrotts-
anläggningar till att bygga nya lokaler.

IT BRA FÖR LÖNSAMHETEN

TVÅTUMFYRA har använt Consultecs IT-stöd 
BidCon (kalkylering) och PlanCon (planering) 
i snart sex år, arbetsplatsverktyget SiteCon 
började bolaget med i maj 2005. Utöver 
Lotta Olson, så används IT-stöden även av 
företagets VD Fritjof Ahlstedt och en nyan-
ställd medarbetare. 
 – Mitt jobb består mycket i att kalkylera, 
planera, hålla koll och ha översikt över våra 
projekt, berättar Lotta Olson. Utan effektiva 

– Göteborgsområdet är vårt arbetsfält, säger 
Lotta Olson, på TVÅTUMFYRA. Där tar hon upp 
kampen med de stora aktörerna inom bygg-
branschen.
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IT-system skulle jag inte ha en chans att 
hinna med. De digitala verktygen är oum-
bärliga på många olika plan. Tack vare 
dem blir det enklare att få nya uppdrag, 
räkna på nya jobb och genomföra dem 
enligt tidplan med lönsamhet. 

ALLA DOKUMENT PÅ ETT STÄLLE

SiteCon är det senaste tillskottet i TVÅ-
TUMFYRAS digitala verktygslåda. Det är 
skräddarsytt för att ge bästa möjliga stöd 
för projektledare, hantverkare, platschefer 
och arbetsledare. Programmet har bland 
annat funktioner för att administrera 
projekt, registrera tider på arbetare och 
skapa dokument. Det fungerar som en 
sammanhållande länk som ger överblick i 
det dagliga arbetet.
 – Jag ser många fördelar med SiteCon, 
säger Lotta Olson. I ett projekt är det alltid 
många dokument att hålla ordning på. 
Med SiteCon har jag allt på ett ställe och 
därmed bra kontroll. När jag till exempel 
ska ta fram betalningsplaner, arbetsmiljö-

- Med PlanCon kan jag snabbt ge våra beställare besked om tidplaner och hur arbetet fort-
skrider, säger Lotta Olson.

FAKTA
Företag: TVÅTUMFYRA Byggnads AB
Antal anställda: 12
Omsättning: 20 miljoner kronor
Consultecprogram som används: 
PlanCon, BidCon, SiteCon
KundCoachens kommentar:
”Det är kul att se hur ett litet företag 
kan konkurrera med de stora, tack vare 
att jobba effektivt. Extra kul blir det 
när en av de drivande är kvinna, vilket 
bådar gott för byggbranschen”. 
(Christina Andersson)

Björn Christensson är ett känt ansikte 
för dem som följer TV4:s populära gör-
det-själv-program Äntligen Hemma. I pro-
grammet ger han handfasta tips på smar-
ta lösningar för alla hemmasnickrare. Till 
vardags driver Björn Christensson det lilla 
byggföretaget Stockholms Byggkompani 
och är en flitig användare av Consultecs 
kalkylprogram BidCon.
 – Jag har haft programmet i tre år och 
har stor nytta av det, särskilt i lite större 
projekt. Det underlättar och sparar myck-
et tid när jag räknar på jobb. Och riskerna 
att missa viktiga detaljer i kalkylerna 
minskar avsevärt med BidCon. 

Björn Christensson, från TV-programmet Änt-
ligen Hemma, sparar tid med BidCon.

Äntligen Hemma-Björn gillar BidCon

planer och egenkontroller vet jag var de 
finns. Det är också lätt att skapa korrekta 
och professionella dokument till kund, 
något som det ställs allt högre krav på. 
 Dessutom har vi nytta av att man via 
SiteCon smidigt kan använda erfarenheter 
från tidigare projekt och därigenom spara 
mycket tid.

Lyssna, lyssna 
och sedan utveckla
När vi står inför planeringen av en ny pro-
gramversion finns det många idéer som 
snurrar runt i våra huvuden. Saker som ni 
kunder påpekat, egna idéer man har fått, 
fräcka grejer som man kunde bygga in i pro-
grammet. Kanske en knapp som…
 Men är det till nytta för er användare? 
Hur ska vi utveckla programmen så att de 
ger mesta möjliga kundnytta?
 Jo, vi försöker vara nära er och suga åt 
oss av era önskemål. Senaste året genom-
förde vi 340 utbildningar, gjorde 1 050 
företagsbesök och hanterade 4 950 sup-
portärenden. Vid alla dessa tillfällen har vi 
lyssnat efter era önskemål. Vi för in allt i en 
databas som med åren vuxit och innehåller 
många ”godbitar”. När det är dags att be-
stämma vad som ska göras till kommande 
version går vi igenom dessa punkter. Våra 
kundcoacher som oftast har den närmaste 
kontakten med er gör huvudprioriteringen. 
Det görs med utgångspunkt från uppgifter-
na i databasen och erfarenheten tack vare 
alla våra kontakter i de olika branscherna. 

KUNDNYTTAN I FOKUS

Det är ingen enkel uppgift och många 
val måste göras. Nyttan för dig som kund 
kontra bedömd utvecklingstid får styra 
prioriteringen. Vi skulle vilja göra ”allt” 
men som ni förstår så går det inte. Om alla 
önskade samma saker vore det enklare 
men behoven kan skilja sig åt betydligt. Vi 
behöver även ta hänsyn till ny teknik och 
ha en vision för framtiden för programmets 
utveckling. Dessutom komma med egna 
innovationer som vi själva tror ska ge ökad 
nytta för er.
 Det är ju för er vi jobbar så ni ska kunna 
arbeta effektivare och få mer ”tidöver”, 
planera smartare, göra säkrare beräkningar 
och bättre materialval. Detta så ni tjänar 
mer pengar och att det i slutändan blir bil-
ligare, bättre och miljövänligare byggnatio-
ner, till nytta för oss alla.
 För övrigt håller jag inte med om på-
ståendet i Weinbergs andra 
lag:
”Om byggnadsarbetare bygg-
de hus som programmerare 
skriver program skulle den 
första hackspett som kom 
förbi rasera den mänskliga 
civilisationen.” 
 Våra programmerare är 
faktiskt lika duktiga som 
byggnadsarbetare…

Göran Sundkvist
Ansvarig för Back Office,
Consultec ByggProgram

F
O

T
O

: 
P

E
K

K
A

 K
O

S
K

E
N

V
O

IM
A



4

Mattias Hansson är VD:n som helst är 
ute på byggarbetsplatserna med ham-
maren i högsta hugg. Tack vare effektiva 
IT-stöd kan han också vara det  - och 
ändå ha stenkoll på det administrativa.
 – Jag sitter en timme på kontoret 
varje morgon, sedan ger jag mig ut och 
bygger resten av dagen, berättar han.

J&M Bygg&Kakelservice AB är ett litet bygg-
företag med åtta anställda i Kungshamn vid 
Smögen. Företaget har en stor spännvidd på 
sina projekt, det handlar om allt från mindre 
renoveringar till att bygga hus. Som före-
tagsnamnet antyder så arbetar man även en 
hel del med badrum. Kunderna är mestadels 
privatpersoner i närområdet.

LÄTT ATT ANVÄNDA                               

– LÄTT ATT ANPASSA

Mattias Hansson startade företaget 2001 
efter att ha jobbat som byggnadsarbetare 
i många år. Eftersom han är intresserad av 
datorer föll det sig naturligt att han snabbt 
kollade upp om det fanns några IT-stöd som 
var anpassade till byggbranschen. Det ledde 
till att han investerade i Consultecs kalkyl-
verktyg BidCon.
 – Jag har haft stor nytta av BidCon genom 
åren, säger Mattias Hansson. Det är enkelt 
att använda och sparar mycket tid. När jag 
räknar på ett jobb är det smidigt att det i 
programmet finns priser på alla artiklar vi 
behöver. Vi har också anpassat IT-stödet, lagt 
in kakelpriser och listor från de lokala bygg-
handlarna, vilket underlättar för dem när vi 
beställer varor där.

BYGGDE BRANDSTATION

Rätt snart efter starten investerade Mattias 
Hansson även i SiteCon och PlanCon.

IT LÅTER VD VARA UTE

 - Jag är glad 
att slippa sitta 
på kontoret hela 
dagarna, säger 
Mattias Hansson, 
som driver J&M 
Bygg&Kakel AB i 
Kungshamn.

– Tack vare IT-stöden har jag all information väl samlad och kan snabbt ge våra kunder besked om 
vad till exempel ett badrum kommer att kosta, säger Mattias Hansson.

FAKTA
Företag: J&M Bygg&Kakelservice 
Antal anställda: 8
Omsättning: 7 miljoner
Consultecprogram som används: 
BidCon, PlanCon, SiteCon
KundCoachens kommentar: 
 ”Mattias Hansson insåg tidigt att det var 
lika viktigt att ha hjälpmedel på kontoret 
som att ha dem ute på arbetsplatserna, 
vilket givetvis glädjer mig som deras 
partner”. (Lars-Erik Einarsson)

KUNDBESÖK

– I SiteCon kör jag numera allting, som 
förfrågningar, tidsregistrering, och faktura-
underlag. Allt är väldigt strukturerat, det är 
enkelt att hitta den information jag söker 
och det ger bra överblick över alla enskilda 
projekt. Det kommer också kunderna till 
godo. När de frågar efter något som rör 
deras jobb kan jag snabbt ge dem en detal-
jerad rapport. 
 – PlanCon använder jag mest vid större 
jobb, som när vi byggde brandstationen i 
Kungshamn, ett projekt som varade i över 
ett år. Då var det bra att kunna se belast-

ningen på varje medarbetare för att kunna 
genomföra uppdraget så effektivt som möj-
ligt enligt vår givna tidplan.
 Mattias Hanssons arbetsdagar börjar all-
tid med en timme på kontoret. När han tagit 
hand om pappersarbetet beger han sig ut 
på byggarbetsplatserna.
 – Det är byggandet som är min grej, så 
därför vill jag vara ute så mycket som möj-
ligt. Tack vare IT-stöden kan jag vara det. 
Programmen gör också det administrativa 
jobbet roligare, det kan faktiskt vara en rik-
tig kick att få till det vid datorn.
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Framtidens villa 
flyter på vatten?
Du ser den häftiga villan flyta på vattnet vid 
Varvsholmen i Kalmar, nära Ölandsbron. En 
bostad med nytänkande både vad gäller pla-
cering, utformning och materialval.
 – I detta pilotprojekt, som kallas Villa 
Näckros, var det särskilt viktigt att hela tiden 
hålla koll på kostnaderna, säger Karl-Evert 
Sjöström, utvecklings- och projektledare vid 
Modern Marine Homes Sweden AB.
 - Hela projektet är en innovation - exteriört 
består villan av limfogade gelcoatelement, 
kombinerade med glas, lackerad aluminium 
och detaljer av rostfritt stål.
 - För att göra fungerande kalkyler med så 
många nya och okända faktorer krävs ett 
kalkylprogram där du lätt bygger upp en egen 
receptbank, förklarar Karl-Evert Sjöström.
 - Vi jobbar uteslutande med BidCon, som vi 
tycker svarar upp mot våra högt ställda krav. 
 Resultatet är ett exklusivt boende, som 
öppnar nya perspektiv.

Villor på vatten – en framtidsidé tack vare 
brist på tomter i kustnära lägen?

– Jag har haft tre jätteroliga år på 
kommunen, men VD-jobbet på Consul-
tec var en så lockande utmaning att jag 
inte kunde motstå den, säger Anders 
Karlsson.
 Han är numera VD för Consultec 
ByggProgram AB och jobbade fram 
till i somras som näringslivschef vid 
Skellefteå kommun. Anders Karlsson 
har också lång erfarenhet från IT-bran-
schen och har varit delaktig i världs-
succén TEMS, en pc-applikation som 
ägs av Ericsson och används för att 
testa mobila nät.

Anders Karlsson har varit chef på Tillväxt-
kontoret i Skellefteå sedan det startade för 
tre år sedan och kan se tillbaka på en fram-
gångsrik tid. 

FRAMGÅNG

– Skellefteå har klättrat över 60 placeringar 
i tillväxtligan bland landets kommuner och 
kommunens företagare svarar i enkäter att 
näringslivsklimatet förbättrats avsevärt, så 
visst är vi nöjda med vad vi uträttat, säger 
Anders Karlsson. 

ByggPrograms VD siktar på fortsatt tillväxt

Även på VD-stolen för Consultec ByggPro-
gram så tror han på fortsatt tillväxt, både 
för Consultec och för kundföretagen.
 – Vår framgång ligger helt i händerna på 
våra kunder. Om de lyckas jobba effektivare 
och öka sin lönsamhet med hjälp av våra 
produkter och tjänster så utvecklas även vi.
 – Vi har faktiskt fördel av den allt hårdare 
konkurrensen inom våra branscher – tuffa 

ODEN PÅ OFFENSIV 
MED IT SOM VAPEN

– Vi siktar på fortsatt växande för Consultec 
ByggProgram och för våra kunder, säger VD 
Anders Karlsson.
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I syd- och mellansverige finns en pigg 
uppstickare i anläggningsbranschen: 
ODEN Anläggningsentreprenad AB 
arbetar på en expansiv marknad och 
kombinerar en god lönsamhet med en 
långsiktig tillväxt. Som ett led i sin of-
fensiv satsar ODEN på en välutvecklad 
IT-miljö som genererar mervärde för 
användaren. 

Under våren 2005 påbörjades en utvärde-
ring över de kalkyl- och planeringsverktyg 
som finns på marknaden. Målsättningen var 
att hitta ett integrerat system som innehöll 
kalkylering, tidplanering och ekonomiupp-
följning. Stora krav ställdes även på använ-
darvänlighet och tydlighet. 

LEVDE UPP TILL KRAVEN

Efter noga övervägande konstaterades 
att Consultec lever upp till de krav på hel-
hetslösning som ODEN letat efter. Kontrakt 
tecknades för kalkylprogrammet BidCon, 
kombinerat med planeringsverktyget Plan-
Con och arbetet med att utbilda personalen 
har nu påbörjats.

– Under implementeringsperioden har vi 
fått en positiv uppfattning av Consultecs 
supportavdelningen som levererat snabba 
och bra svar, säger verksamhetsutvecklings-
chef Henrik Wallin.
 – Ett stort plus är att Consultec varit 
lyhörda för de synpunkter och förslag som 
ODEN presenterat, säger Henrik Wallin.
 

krav på lönsamhet ökar behovet av effektiva 
IT-verktyg. Jag är alltså optimistisk när det 
gäller framtiden. Consultec har produkter 
och tjänster som lever nära kund och en hög-
intressant verksamhet som har stor potential 
att växa, både nationellt och internationellt, 
menar Anders Karlsson. 

INSPIRERANDE

– Att komma till ett välrenommerat och pro-
duktägande IT-företag i Skellefteå känns för 
övrigt otroligt spännande. 
 – Stora delar av mitt yrkesverksamma liv 
har jag fokuserat på försäljning, produktut-
veckling och kundnära utveckling av IT-stöd 
och det känns inspirerande att komma till-
baka till den världen igen.

 Fotnot.
Anders Karlsson är civilingenjör med inrikt-
ning mot data och arbetade nio år på Erics-
son i Skellefteå (tidigare Erisoft) innan han 
blev näringslivschef. Under tiden på Ericsson 
arbetade Anders Karlsson bland annat som 
kvalitets- och miljöchef, chef för produktled-
ning- och produktutveckling och med inter-
nationell försäljning. 

FAKTA
Företag: ODEN Anläggnings-
entreprenad AB
Antal anställda: 350
Beräknad omsättning 2005: 800 miljoner
Consultecprogram som används: 
BidCon, PlanCon
KundCoachens kommentar: 
 ”ODEN bekräftar verkligen att våra 
produkter passar utmärkt även för bran-
schens största företag, med de hårdare 
krav det medför. De har testat våra pro-
dukter och tjänster i tuff jämförelse med 
våra konkurrenter”. 
(Mats Baudin)



BYGGARE
ANLÄGGARE

EL-
INSTALLATÖR

VVS-
INSTALLATÖR

TRAPP-
BYGGARE

LexCon BidCon PlanCon SiteCon ElWind FebDok TenWinStairCon

TRÄHUS-
BYGGARE

StatCon DDS
Huspartne

r R-pris-
listan

6

Gör-det-själv-byggandet har ökat 
explosionsartat i Sverige och med ett 
nytt system på internet har hemma-
snickrandet fått mera vind i seglen.
 – Tack vare lösningen kan vem 
som helst rita sin egen byggnad på 
nätet, säger Allan Forslund, VD på 
Consultec Arkitekter & Konstruktö-
rer – företaget som kläckte idén till 
systemet.

I USA har GDS (gör-det-själv)-marknaden 
länge varit mycket stor. Sverige har inte 
haft samma utveckling – förrän de se-
naste åren då det spikats som aldrig förr 
runt om i landet. 
 – Som ett direkt svar på det ökande 
intresset har flera nya utländska byggma-
terialhandlare etablerat sig i Sverige och 
de satsar främst på ”gör-det-själv-bygga-
ren”, berättar Allan Forslund.

ALLA KAN KONSTRUERA

På www.byggbeskrivningar.se kan alla, 
helt utan förkunskaper, gå in och rita sin 
egen altan, stuga, lekstuga med mera. 
När ritningen sedan är klar är det bara 
att gå ner till bygg- och trävaruhandeln 
och visa den, för rätt materialköp. Den 
innehållsliga basen är Skogsindustrier-
nas tryckta byggbeskrivningsbroschyrer 
för hemmabyggaren, som varit mycket 
populära sedan 1983 och haft en upplaga 
på 400 000 per år. Consultec Arkitekter 
& Konstruktörer kom med förslaget att 
utveckla och utöka dessa och lägga ut 
dem på webben. Skogsindustrierna blev 

NU KAN HEMMASNICKARE 
RITA SJÄLV PÅ NÄTET

intresserade och gav Consultec uppdraget att 
genomföra projektet.
 Arkitekter & Konstruktörer tog sedan 
fram de ritningar som krävdes och anlitade 
systerföretaget Consultec System för att 
skapa själva webbplatsen. Alla handlingar 
från bygglovsritningar och visualiseringar 
till materialspecifikationer är framtaget med 
CAD-systemet DDS Huspartner.
 – Systemet är ett sätt för oss att möta den 
exploderande GDS-marknaden, säger Johan 
Fröbel, rådgivare på Skogsindustrierna. Tack 
vare detta ökar vi servicen mot konsumen-
terna och ger bygg- och trävaruhandlarna ett 
verktyg att möta hemmasnickrarna. 
 Intresset för www.byggbeskrivningar.se har 
varit stort sedan starten. Consultec Arkitek-
ter & Konstruktörer är redan i full färd med 
att skapa en motsvarande webbplats för nor-
ska Skogsindustrierna. Den lösningen väntas 
vara klar till nyår.
 – Det finns även intresse från danskt håll, 
så potentialen i detta är utan tvekan stor, sä-
ger Allan Forslund. 

Nytt program för 
försäkringsbolag
Consultecs kompetens är inte bara 
hett eftertraktad i bygg-, el- och VVS-
branschen. Sveriges Försäkringsför-
bunds nya program för kalkylbelopps-
beräkning av byggnader är utvecklat 
i samarbete mellan systerföretagen 
Consultec ByggProgram och Consultec 
System. 

– Vi är helnöjda med resultatet, ett använ-
darvänligt och modernt program som vi 
kan leva länge med, säger Lars Nilsson, på 
Sveriges Försäkringsförbund.
 – Ett spännande uppdrag där vi fick 
inblick i en ny bransch och gjorde erfaren-
heter som vi kommer att ha stor nytta av 
i framtida projekt, säger Bengt Albertson, 
projektledare på ByggProgram.
 Sveriges Försäkringsförbund är en 
branschorganisation för de privata försäk-
ringsbolagen. Förbundet hade tidigare ett 
kalkylprogram med en föråldrad mjukvara 
som inte var kompatibel med många av IT-
systemen hos medlemsföretagen. Därför 
valde man att satsa på ett nytt program 
och uppdraget för att utveckla detta gick till 
Consultec. 
 – Consultec var mest lämpade enligt vår 
kravspecifikation, både kompetens- och 
organisationsmässigt, säger Lars Nilsson, 
på Sveriges Försäkringsförbund. Och nu 
när systemet är i skarp drift kan vi se att 
vi gjorde ett bra val. Det nya programmet 
är kraftfullt, användarvänligt och gångbart 
under lång tid eftersom det är skapat med 
den allra senaste tekniken. Dessutom känns 
det tryggt att Consultec kommer att sköta 
den årliga prisuppdateringen. 
 Consultec System har utvecklat mjukva-
ran för programmet och Consultec Bygg-
Program har i sitt program BidCon gjort de 
omfattande kalkyler som ligger till grund för 
kalkylbeloppen. 
 – Vi har satsat på att skapa ett så använ-
darvänligt program som möjligt, alla ska 
kunna köra det, oavsett datorvana, förklarar 
Bengt Albertson. Och uppenbarligen har vi 
lyckats. Vi har fått många positiva kommen-
tarer från användare. 

Produkter
och tjänster
för byggare
med flera…

LexCon – ett kalkyl-
/prisverktyg för 
främst arkitekter 
och konstruktörer.

BidCon finns för 
både byggare och 
anläggare. Ett 
kalkylverktyg som 
byggs ut stegvis.

StairCon – trä-
trappbyggarens 
bästa IT-stöd – från 
idé till CNC-pro-
duktion.

StatCon – kon-
struktionsprogram 
i flera versioner 
för limträ, pelare, 
balk etc.  

DDS Huspartner 
– komplett CAD-
system för trähus-
branschen.

Konstruera din 
carport och se 
direkt på webben 
hur den kommer 
att se ut, och hur 
mycket virke och 
annat material 
som behövs för 
ditt bygge. 

FAKTA
Kund: Sveriges Försäkringsförbund
– en branschorganisation för de privata 
försäkringsbolagen. Medlemmar i 
förbundet är 35 försäkringskoncerner 
eller grupper. Tillsammans svarar de 
för mer än 90 procent av den svenska 
försäkringsmarknaden.
Produkt: programmet för kalkylbelopps-
beräkningar av byggnader bygger på en 
ny databas med över 70 typkalkyler.
 Programmet används i dag av cirka 
550 personer.
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GRATTIS, VVS:ARE!
R-PRISLISTORNA LEVER 

Starkt erbjudande 
till rörbranschen 
1981 var startåret för det som idag är Con-
sultecs IT-stöd TenWin Kalkyl. Upprinnelsen 
var ett tillfälligt samtal på Växjöflyget. Om-
budsmannen för Rörfirmornas Riksförbund 
(dagens VVS-Installatörerna) beklagade sig 
över att det saknades kalkylredskap inom 
rörbranschen. Min kommentar var: ”Det kan 
väl inte vara svårt att göra ett sådant pro-
gram?” Och på den vägen är det... 
 PC:n med DOS hade ännu inte sett da-
gens ljus. Första programmet gjordes till en 
dator som hette ”Osborne”. Den bestod av 
två floppydiskenheter, en 3,5 tums (!) bild-
skärm och var bärbar – för den som kunde 
ta 15 kilo i en hand. Succén var given då 
paketet  inte kostade mer än 40 000 kro-
nor. Jag menar – framtidens teknik måste 
ju få kosta lite. Ett exemplar av dator och 
fungerande program står fortfarande på 
Växjökontoret, men är utlovat till VVS-mu-
seet i Katrineholm.

MÅNGA ÅR KVAR

Rörfirmornas ombudsmän förespeglade 
en marknad med 2 500 VVS-företag. I dag 
har vi avtalsknutit cirka 600 av dessa och 
om jag räknat rätt borde verksamheten 
blomstra i ytterligare 100 år innan markna-
den är mättad.
 Kalkylframgångarna inom VVS lockade 
till nya satsningar. Tillsammans med Kalkyl-
gruppen startades PrisInfo – där Kalkyle-
ring2000 lanserades för byggare. Affärerna 
gick bättre än planerat och vi växte egentli-
gen lite väl fort, så det passade bra att Con-
sultec förvärvade företaget 1990. 
 Fortsättningsvis kunde jag koncentrera 
mig på mina 2 500 rörföretag. Konceptet 
utvecklades successivt via DOS och Win-
dows till nuvarande utseende. Med TenWin 
Kalkyl blev TenData marknadsledande.
 När Consultec för ett år sedan ville för-
värva även TenData bestämde jag mig för 
att tacka ja. Vi hade tidigt en plan att fördju-
pa samarbetet med branschorganisationen 
VVS-I. Döm om vår förvåning när 
Consultec istället realiserade 
möjligheten att köpa Kata-
logtjänst (se artikeln här 
intill). En så stark konstel-
lation mot VVS-branschen 
har aldrig tidigare funnits, 
så räkna med att vi kommer 
att märkas ännu mer 
i framtiden.

En för VVS-branschen viktig verksam-
het kan fortsätta. Det blev resultatet 
när Consultec ByggProgram nyligen 
förvärvade Katalogtjänst, som bland 
annat ger ut de i branschen så viktiga 
R-prislistorna.
 
– Förvärvet stärker vårt helhetserbju-
dande till VVS-branschen och tillför nya 
kunskaper som vi även har nytta av inom 
andra områden, säger Mats Lövgren, sty-
relseordförande i Consultec ByggProgram.
 VVS-branschens aktörer hanterar stora 
mängder artiklar. Katalogtjänst har över 
50 000 olika i sina kataloger och tjänster. 
De flesta kunder prenumererar på mate-
rialet och får en löpande uppdatering på 
nya priser och produkter. Katalogtjänst 
utgår från databasen RSK (Rörbranschens 
standardkatalog) och Consultec har nu 
rätten att använda det systemet.

UTGIVNINGEN GARANTERAS

Bakgrunden till Consultecs förvärv är att 
Konkurrensverket ifrågasatt att Katalog-
tjänst bedrivits inom branschorganisatio-
nen VVS-Installatörerna. 
 – I och med att vi tar över personal och 

produkter garanteras en avbrottsfri utgiv-
ning av de produkter som Katalogtjänst 
framställer, säger Mats Lövgren.
 Katalogtjänst erbjuder kataloger och 
tjänster i både elektroniska och tryckta 
format. Verksamheten har bedrivits som 
en avdelning inom bransch- och arbets-
givarorganisationen VVS-Installatörerna, 
har tre medarbetare och omsätter cirka 
fyra miljoner kronor. 

UTVECKLA WEBBTJÄNSTER

– Vi ser positivt på förvärvet som skapar 
nya möjligheter för oss, säger Bert Rehn-
berg, tidigare chef för Katalogtjänst – nu 
ansvarig för Consultecs avdelning Kata-
logtjänst. Till exempel kan vi nu med Con-
sultecs programmerare i ryggen utveckla 
våra internetbaserade kataloger och 
bygga in tjänster i dem. Vi planerar bland 
annat en funktion som gör att kunderna 
kan skapa sina egna plocklistor.
 – Det är mycket lyckat att vi hittat en 
aktör som kan driva denna verksamhet 
vidare, säger Roine Kristianson, VD för 
VVS-Installatörerna. Detta är en bra 
lösning både för branschen och för våra 
medarbetare.

Consultecs kunder finns i en 
rad olika branscher – exem-
plen här intill visar bara några 
av alla yrkesgrupper. Produkt-
sortimentet är Sveriges bre-
daste och med tung bransch-
kompetens erbjuder Consultec 
även en rad nyttiga tjänster.
För mer information ring 
0910-878 00 eller gå in på
www.consultec.se. 

R-prislistan – fler 
än 50 000 VVS-ar-
tiklar och löpande 
uppdatering av 
priser/produkter. 

PlanCon klarar 
tid- resurs- och 
kostnadsplanering.

SiteCon är arbets-
platsverktyget 
som gör det möj-
ligt att hålla koll!

ElWind är kalkyl-
programmet med 
bl a 3 000 färdiga 
recept.

FebDok hjälper dig 
att följa elföreskrif-
terna. Med inbyggd 
databas.

TenWin – allt för 
VVS-branschen: 
kalkyl, kassa, lager, 
pris, tid m m.  

En trio med lång erfaren-
het av såväl rörtång som 
datorer kan fortsätta sitt 
viktiga arbete för VVS-
branschen: Bert Rehnberg, 
Christer Nordemo 
och Hans Dahlström 
är nu medarbetare i 
Consultec ByggProgram.

Tryggve Ericson,
grundare av TenData AB, som numera 
ingår i Consultec ByggProgram AB    



Hans Dahlström är regis-
terläggare på Katalogtjänst, 
en uppgift han haft sedan 
början av 1990-talet. Det 
innebär att han har över-
blick över verksamhetens 
runt 258 000 VVS-artiklar! 
Tidigare har han jobbat med 
registerhållning hos VVS-
installatörerna samt varit 
anställd vid TenData AB samt 
BPA, där han jobbat med 
kalkylutbildning för VVS.  
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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.

Edge of paper

Blue - 100% Cyan, 70% Magenta
Grey - 30% Black
set 15mm in from right hand ed
and 14mm tall.

Consultec tillhör den börsnoterade brittiska koncernen Eleco plc.

GER DIG TIDÖVER

Bert Rehnberg är chef 
för Consultecs nya av-
delning Katalogtjänst. 
Han har sedan 1989 varit 
verksam inom bransch- 
och arbetsgivareför-
bundet Rörfirmornas 
Riksförbund/VVS-Instal-
latörerna. Innan dess 
arbetade han bland an-
nat som VVS-ingenjör 
hos Calor Celsius i 15 år. 
Läs mer om Consultecs 
förvärv av Katalogtjänst 
på sidan 7 i ConText.

Christer Nordemo är 
katalogredaktör/layout-
are och webbansvarig 
inom nyförvärvade 
Consultecavdelningen 
Katalogtjänst. Han har 
varit verksam inom VVS-
branschen sedan 1985, 
först som arbetsledare 
och sedan inom data 
med VVS-kalkylering.

Nya Consultec-
ansikten
Emma Sundelin är ny på 
Consultec Arkitekter & Kon-
struktörer där hon arbetar 
på konstruktionsavdelning-
en. Hon är civilingenjör, ut-
bildad vid KTH, och kommer 
närmast från en tjänst som 
konstruktör på Flygfälts-
byrån i Stockholm. 

Nu bokas Consultecs alla utbildningar direkt via nä-
tet. Som kursdeltagare går du enkelt in på 
www.consultec.se och klickar på ”utbildning”. Där 
presenteras nu hela kursutbudet, program för pro-
gram, fram till våren 2006. Utbildningorterna är 
spridda över landet, från Skellefteå i norr till Malmö 
i söder.
 Du ser online uppgifter om huruvida det finns 
lediga platser och kan anmäla dig direkt via webblä-
saren. Bekräftelse på din anmälan skickas omgående 
via e-post. 
 – Det är roligt att vi har ett så stort intresse för 
våra kurser, säger Consultecgruppens styrelse-
ordförande Mats Lövgren.
 – Utbildning är en viktig del av vårt erbjudande och  
för oss är det centralt att våra kunder lär sig använda 
Consultecs IT-verktyg på det mest effektiva sättet.

BOKA DIN UTBILDNING  
– NU DIREKT PÅ WEBBEN

Här ger vi goda råd om hur du jobbar ännu effektivare med 
Consultecs IT-verktyg. Denna gång handlar det om kalkyl-
programmet BidCon och kalkyl- och konstruktionsprogrammet 
LexCon.

Så skickar du offertförfrågan 
till den som saknar LexCon/BidCon
Hur kan du via e-post delge andra informationen i ett LexCon/BidCon-projekt, om 
de inte har LexCon/BidCon? Jo, detta sköts enkelt via rapporter/utskrifter. Alla rap-
porter kan nämligen sparas i en mängd olika format. När du exempelvis väljer att 
skriva ut en offertförfrågan kan du välja att det skapas en PDF-fil i stället. Genom 
att klicka i rutan ”E-post” kommer också filen att direkt läggas in som bilaga till ditt 
e-postmeddelande.

Välj ”PDF-fil” i rutan ”Skriv till” samt 
klicka för alternativet ”E-post”.

Så här ser rapportutskriften ut, dvs PDF-filen i Adobe 
Reader. Denna bifogas nu till ditt e-postmeddelande 
och kan skickas till, och hanteras av, personer som inte 
använder LexCon/BidCon.




