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NYHET: IT-STÖD
BLIR MOBILA

Nytt för VVS:are
byggare, anläggare

Så kan branschen sluta slösa – seminarium med Henrik Belin på Nordbygg 
Forskningsrapport visar att byggare slösar bort en tredjedel av produktionskostnaden SID  2–3

Snabbväxare, delvis tack vare IT-satsning.  
J. Svensson Bygg har vuxit från 7 till 150 anställda på knappt 9 år                SID 4-5

Snickeri med kapacitet att växa 
Snickeribolaget i Boden  satsar på StairCon CNC och expanderar internationellt  SID  6-7

Så stärker entreprenadjätten ES sin konkurrenskraft 
ElektroSandberg investerar i integrerade IT-stöd för kalkylering och projektplanering SID 6

Nya DDS Huspartner lanseras – kunderna förväntansfulla 
Eksjöhus hoppas mycket på objektorienterat användargränssnitt SID 5

”Roligt hjälpa VVS-branschen undvika fel” 
Bert Rehnberg berättar om sin roll som ansvarig för Consultecs Katalogtjänst SID  7

Guldcoach – med nya utmaningar
Tomas Marklund har vunnit guld med Skellefteå Baseboll, nu finns han hos Consultec SID  8

Consultec satsar som vanligt hårt på 
den ledande branschmässan, Nordbygg! 
24–27 januari är du välkommen till vår 
monter i A-hallen: A 26:10.
 Där demonstrerar vi praktiskt hur 
vår oslagbara kedja av IT-stöd fungerar. 
Missa inte heller vårt seminarium med 
Henrik Belin och våra användarträffar.
 Välkommen! SID 2–3

Grattis alla byggare, anläggare och installatörer som vill jobba effektivare ute på fältet! 
Våren 2006 släpper Consultec ett mobilt system, där IT-stöden SiteCon och TenWin kopp-
las ihop med smarta bärbara enheter. Den nya tekniken är frukten av ett samarbete med 
Malmöföretaget AddMobile, specialiserat på mobila lösningar. Smidigare än någonsin förut 
kommer du att hantera arbetsordrar, tidrapporter med mera direkt i din handdator. Nyheten 
får smygpremiär redan i Consultecs monter på Nordbygg 24–27 januari.   
   SISTA SIDAN  

Leif och Peab satsar
hårt på planering
Leif Lundmark, regionchef för Peab i 
Uppsala, är mitt i en ambitiös satsning 
på att förbättra projektens planering:
 – Och PlanCon är ett suveränt hjälp-
medel. SID 2
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En tredjedel av byggprojektets produk-
tionskostnad är rent slöseri! Den beska 
slutsatsen drar de två författarna av 
rapporten ”Slöseri i byggprojekt” som 
tagits fram vid Centrum för Manage-
ment i Byggsektorn (CMB).
 – Forskningsrapporten sätter verkli-
gen ljuset på ett viktigt problem i bygg-
sektorn, säger Henrik Belin vid Led-
ningskompaniet i Falun. Han reser runt 
i landet och hjälper företag att stoppa 
slöseriet, bland annat med bättre IT-
stöd.
 
Henrik Belin jobbar till vardags med praktisk 
och effektiv kvalitetssäkring ute hos flera fö-
retag i byggsektorn – ofta handlar det om att 
hitta en optimal kombination av beprövade 
metoder och moderna IT-verktyg.
 – Och när det handlar om IT-stöd så är 
givetvis tidsplanering och hanteringen av 
denna helt central, säger Henrik Belin.
 – Allt byggs upp kring aktiviteter och då 
gäller det att vid vald tidpunkt kunna se 
vad som har gjorts eller ska göras, utan att 
behöva leta informationen bland en massa 
onödiga fakta som skymmer sikten.

RÄTT FRÅN BÖRJAN

– Det är viktigt att tänka rätt från början, och 
skapa processer som inte kräver många och 
omfattande kontroller.  Onödiga kontroller är, 
förutom ett av de mer irriterande inslagen i 
byggarens vardag, faktiskt också en form av 
slöseri.
 Just kontroller och besiktningar är före-
mål för ett eget kapitel i forskningsrapporten 

DAGS ATT 
SLUTA SLÖSA

från CMB, som har Per-Erik Josephson 
och Lasse Saukkoriipi som författare. 
De företag som de undersökt uppger att 
kostnaden för kontroller och besiktningar i 
genomsnitt är cirka 1,2–1,5 % av projektens 
produktionskostnader och ett konkret 
exempel från en av de undersökta arbets-
platserna visar vad det kan handla om i 
timmar:
 ”Vid ett medelstort byggprojekt följdes 
15 personer åt under 2 dagars slutbesikt-
ning i ett populärt kallat ”luciatåg”, d  v s 
30 arbetsdagar. Byggentreprenören äg-
nade därutöver 20 dagar åt förbesiktning 
och 12 dagar åt hantering efter slutbesikt-
ningen.”
 – Det är sådana exempel som gör att 
man lätt ser möjligheterna till effektivi-
sering, kommenterar Henrik Belin. 

EN TREDJEDEL SLÖSAS BORT

Den kartläggning som Josephson och 
Saukkoriipi gjort visar alltså att slöseriet 
är omfattande – åtminstone i storleksord-
ningen 30–35 % av projektens produk-
tionskostnad. De har delat in slöseriet i 
fyra huvudgrupper (andelen av det totala 
slöseriet inom parentes). 
1. Fel och kontroller (10 %) innefattar bland 
annat stölder och skadegörelse. 
2. Resursanvändning, (mer än 10 %) hand-
lar om väntan, stillastående maskiner,  ma-
terialspill med mera. 
3. Hälsa och säkerhet, (ca 12 %), inkluderar 
exempelvis rehabilitering och förtidspen-
sionering. 
4. System och strukturer, (ca 5 %) slöseri 

Consultec kommer ovanligt väl rustade till 
Nordbygg i år, med en rad nyttiga nyheter 
som presenteras både i vår monter i A-hal-
len och vid våra användarträffar.
 Vi bjuder dig på entréavgiften till mässan 
– gå till vår webbplats www.consultec.se.
Med demonstrationer i vår monter kommer 

VÄLKOMMEN TILL MONTER A26:10!PLANERA
ÄR PRIO
FÖR PEAB
– Vi satsar extra hårt på vår planering 
under 2005 och 2006 – den är en vik-
tig hörnsten i vårt kvalitetsarbete. Det 
säger Leif Lundmark som är regionchef 
vid Peab i Uppsala.

Han betonar vikten av resurssatta tidplaner 
som kan göras på ett överskådligt och ef-
fektivt sätt.
 Det IT-stöd Peab över hela landet valt för 
ändamålet är Consultecs PlanCon och Leif 
Lundmark tycker att programvaran är ett 
bra hjälpmedel, som stöder personalen i det 
rätta tänkandet. Men han konstaterar också:
 – Datorprogram i all ära, men det är män-
niskorna bakom datorerna som är viktigast.

UTVECKLING OCH UTBILDNING

– Därför är det av stor betydelse att pro-
gramvaran är lätt att begripa och hantera 
och att personalen får utbildning, säger han.
 – Och PlanCon är ett suveränt hjälpmedel 
som vi hittat nya och fördjupade använd-
ningsområden för, säger Leif Lundmark.
 – Det är lätt att förstå och komma igång 
med, men har också stora utvecklingsmöjlig-
heter för den ambitiösa användaren.
 Peab i Uppsala har för närvarande ett tju-
gotal platschefer, planerare och entreprena-
dingenjörer som dagligen använder PlanCon. 
Dessa medarbetare kompetensutvecklas 
fortlöpande och under 2006 kommer det 
att bli ett fortsatt fokus på att utveckla alla 
typer av planering.

SAMORDNAS MED EGET SYSTEM

Peab jobbar för närvarande med att integre-
ra PlanCon med ett egenutvecklat projekt-
styrningsverktyg.
 – Vi har tillsammans med Consultec skapat 
en koppling där vi överför data mellan dessa 
system, säger Lars W Gustafson, som är an-
svarig för Verksamhetsstöd/Produktion och 
Projektstyrning inom Peab. Det som är byggt 
hittills är för att underlätta för användaren 
att se våra mallar samt att skapad fil sparas 
på ett logiskt ställe. 
 – Nu jobbar vi för en fortsatt integrering 
av de två systemen, säger Lars W Gustafson.

FOTNOT. Antalet anställda inom Peab-
koncernen var i september 2005 drygt 
11 400 personer.
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Henrik Belin reser runt i Sverige och hjälper företag att sluta slösa. Och slöseriet i byggbranschen 
är skrämmande högt, enligt en rapport från Centrum för Management i Byggssektorn (CMB).

FAKTA:
Henrik Belin medverkar vid ett seminarium 
som Consultec står som värd för vid Nord-
bygg, Stockholmsmässan i Älvsjö. Seminari-
et har rubriken ”Skärpning gubbar, ni slösar 
bort pengar” och hålls onsdag 25 januari 
2006, kl 09.00–12.00. För anmälan, och en-
trékort til mässan gå till www.consultec.se.
 Centrum för Management i Byggsektorn 
(CMB) initierades 1999 av industrin för att 
tillsammans med Chalmers Tekniska Hög-
skola ta tillvara och vidareutveckla mana-
gementet inom alla delar av byggsektorn. 
För närvarande samverkar 33 företag och 
organisationer med ett tiotal institutioner 
på Chalmers i ett brett nätverk. Fokus ligger 
på strategi- och ledarskapsfrågor inom såväl 
företag som projekt.  Läs mer om CMB på 
webben: http://cmb.vsect.chalmers.se.

SEMINARIUM 

i ledningssystem, organisationsstrukturer 
med mera. Den sista gruppen av slöseri 
bedöms av författarna som mest under-
skattad i kartläggningen.
 Författarna till rapporten ger konkreta 
rekommendationer på hur branschen ska 
kunna förändra sitt synsätt:
– Vår kartläggning av resursanvändningen 
på byggplatsen visar att en överraskande 
liten del av resurserna används till att öka 
värdet i produkten. Här handlar det om 
att se över aktuella planerings hjälpmedel 
och öka kunskapen och kompetensen i 
produktionsplanering hos medarbetarna. 

Produktionsledningen bör också  överväga hur 
veckans 168 timmar kan användas på lämp-
ligaste sätt, skriver Per-Erik Josephson och 
Lasse Saukkoriipi.

OFTA FINNS VERKTYGEN REDAN

Henrik Belin upplever att byggföretagen skri-
ker efter modeller och system som gör jobbet 
enklare utan att det görs avkall på nyttan. 
Samtidigt sitter många byggare redan med 
jättebra verktyg, som de inte riktigt vet hur de 
ska utnyttja fullt ut.
 – Det går inte att köpa sig fri från effektivise-
ringsfrågan genom att skaffa ett program eller 

vi att berätta om nyheter IT-stöden Bid-
Con, PlanCon, SiteCon och TenWin samt 
om vår nya verksamhet Katalogtjänst. Du 
får också en smygtitt på vårt nya mobila 
system som lanseras 2006 (läs mer på 
sista sidan). Byggare och anläggare bjuds 
också in till användarträffar, som hålls i 

mässans sal K15. Där får du chans att fl agga 
upp egna frågor och funderingar och du kan 
välja vilket datum som passar dig bäst:

 • Onsdag 25 januari 2006, kl 13.00–17.00

 • Torsdag 26 januari 2006, kl 13.00–17.00

Båda dagarna serveras middag kl 17.30

Användarträff, inklusive fi ka och middag   
kostar 750 SEK/person exklusive moms. 
Du anmäler dig på vår webbplats och 
det är brådis: Sista anmälningsdag är 
12 januari 2006. Vi är övertygade om att 
detta blir en utmärkt start på det nya året. 
 Vi ses på Nordbygg!

VÄLKOMMEN TILL MONTER A26:10!

certifi era sig mot någon standard. Effektivi-
sering blir det först då företagets processer 
optimerats och stöds av effektiva verktyg, 
säger han.
 I sin roll som konsult hjälper han företag 
inom byggsektorn bland annat genom att 
använda Consultecs planeringsverktyg 
PlanCon för mer än bara ren tids-, resurs- 
och kostnadsplanering. 
 – I dessa fall har vi utnyttjat PlanCon för 
att hantera information i fl era dimensioner. 
Man kan se det som att den ”vanliga” tid-
planens streck gjorts om till lådor vilka inne-
håller i princip all nödvändig information för 
kvalitets-, miljö- och arbetsmiljösäkring av 
respektive aktivitet. Genom smarta funktio-
ner i programmet påminns platsledningen 
därmed om aktuella åtgärder som kontrol-
ler, provningar, dokumentationer eller mate-
rialbeställningar i rätt tid.
 – Det har lett till höjd kvalitet och effekti-
vitet. Bland annat tack vare att alla inblan-
dade, såväl entreprenörer som installatörer 
på bygget, använder en gemensam tidplan 
för bästa samordning och styrning av aktivi-
teter, säger Henrik Belin.
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BYGGARE
ANLÄGGARE

EL-
INSTALLATÖR

VVS-
INSTALLATÖR

TRAPP-
BYGGARE

LexCon BidCon PlanCon SiteCon ElWind FebDok TenWinStairCon

TRÄHUS-
BYGGARE

StatCon DDS
Huspartne

r R-pris-
listan

Produkter och tjänster för byggare med fl era…

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

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

DDS Huspartner 
– komplett CAD-
system för trähus-
branschen.
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J. Svensson Bygg AB har vuxit från 
sju anställda till runt 150 på mindre än 
nio år. Tillväxten hade inte varit möjlig 
utan en högmodern IT-miljö. Nu tar 
JSB nästa steg: alla programvaror för 
kalkylering, planering och projektering 
samlas i en integrerad verktygslåda.
 – En effektiv IT-plattform är avgöran-
de för att vi ska kunna driva en lönsam 
produktion i större skala, säger Pether 
Fredholm, VD på företaget.

När Pether Fredholm köpte JSB våren 1997 
var det en liten byggfi rma med 7 anställda. 
Idag har företaget runt 150 medarbetar på 
5 kontor i Blekinge, Östra Skåne och Krono-
berg.
 – Vi har haft lönsamhet och bra likviditet 
under hela expansionsfasen, och det är 
mycket tack vare en medveten IT-satsning, 
berättar Pether Fredholm. Genom att stra-
tegiskt använda IT har vi hela tiden kunnat 
ha bra kontroll på vårt informationsfl öde 
och haft utrymme att fokusera på kärnverk-
samheten. 

ALLA IT-STÖD SAMLADE

Fram till i dag har JSB använt tre olika sys-
tem från tre olika leverantörer för kalkyle-
ring, projekthantering och projektplanering. 
Genom bytet till den integrerade kedjan; 
BidCon, PlanCon, SiteCon får man alla funk-
tioner samlade på en plattform och behöver 
bara ha kontakt med en aktör.

SNABBVÄXARE I SÖDER 
SAMLAR IT-KRAFTEN

– De tidigare systemen har fungerat bra 
var för sig, men vi hade vuxit ur dem och 
behövde tänka nytt. Med integrerade IT-stöd 
blir det smidigare att utveckla och anpassa 
programvarorna så att de passar oss, säger 
Pether Fredholm. Dessutom blir det enklare 
att bara ha en kontakt när det gäller utbild-
ning och support.
 – Att vi väljer Consultec som partner 
handlar mycket om att de har en stark vilja 

FAKTA
Företag: J. Svensson Bygg AB
Verksamhet: Nyproduktion och ombyggna-
der, service och underhåll
Kunder: Offentliga verksamheter, industrier, 
fastighetsbolag och privata beställare
Antal anställda: 150
Omsättning: 225 miljoner kronor
Consultecprogram som används: 
SiteCon, BidCon, PlanCon
Kundcoachens kommentar: ”Med Consul-
tecs IT-verktyg kan JSB styra och ha full 
kontroll över resursfl ödet genom hela bygg-
processen, från start till mål”.
(Jan-Erik Lexelius)
Läs mer på www.svenssonbygg.se

man bort samtliga tidigare IT-stöd för pla-
nering, kalkylering och projektering. På den 
nya plattformen har man varit med och fört 
in fl era olika anpassningar. Bland annat så 
har samtliga fem kontor regionala versioner 
av IT-stöden, som gör att de snabbt hittar 
rätt i sina system.  
 – Vi har stora förhoppningar om att de 
nya digitala verktygen ska hjälpa oss att 
effektivisera produktionen, säger Pether 
Fredholm. Den stora förtjänsten ser vi i 
att IT-stöden fl yttas ut till arbetsplatserna. 
Det innebär att kommunikationen mellan 
arbetsledare och projektledare blir kvickare 
och mer strukturerad. Detta ska i sin tur 
leda till förbättringar både när det gäller 
kvalitet och lönsamhet. 

– Bra verktyg i alla led är en förutsättning för 
effektiv verksamhet, säger Pether Fredholm, VD 
på J. Svensson Bygg AB, som investerat i tre inte-
grerade IT-stöd från Consultec.

JSB expanderar fortlöpande och har verksamhet i Blekinge, Kronoberg och Skåne och har kontor 
i Karlshamn, Karlskrona, Växjö, Ronneby och Lessebo. Omsättningen är runt 225 miljoner kronor 
och antalet anställda cirka 150.
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att utveckla sina produkter tillsammans 
med sina kunder. Det är också en stabil leve-
rantör som inte riskerar att försvinna från 
marknaden. 

BÄTTRE LÖNSAMHET, 

BÄTTRE KVALITET

JSB tog Consultecs system i skarp drift i ja-
nuari 2006. I samband med detta plockade 



5

BYGGARE
ANLÄGGARE

EL-
INSTALLATÖR

VVS-
INSTALLATÖR

TRAPP-
BYGGARE

LexCon BidCon PlanCon SiteCon ElWind FebDok TenWinStairCon

TRÄHUS-
BYGGARE

StatCon DDS
Huspartne

r R-pris-
listan

Produkter och tjänster för byggare med flera…
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. 

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

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

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.  

Nytt Consulteckontor
i Kristianstad
Consultec Arkitekter & Konstruktörer öpp-
nade 1 januari 2006 ett nytt lokalkontor i Kris-
tianstad. Kontoret, som är beläget i Krinova 
Science Park, bemannas av Tobias Lindberg. 
Han är civilingenjör och jobbar med att hjälpa 
främst husföretag med allt från bygglovsrit-
ningar till produktionshandlingar och statiska 
beräkningar.

Nya TenWinversioner:
Kalkyl och Order
Nu släpps TenWin Kalkyl 6.0 som är kalkyl-
programmet för VVS-branschen. Integre-
ringen med PlanCon blir nu ännu bättre: auto-
matisk koppling och export har tillkommit och 
summering av tid och material från TenWin 
Kalkyl utgör grunden för aktiviteter i PlanCon. 
TenWin Kalkyl hanterar nu projekten i en 
fysisk fil vilket förenklar fillagring och kom-
munikation via e-post. Registreringsmodulen 
är också utbytt,  och materialregistreringen 
innehåller en filterfunktion som ersätter fel- 
och varningslistan samt urvalsdialogen vid 
utskrift av rapporter.
 Version 6.0 av TenWin Order/Faktura/
Kundreskontra innehåller också en rad 
nyheter. Som användare kan du exempelvis 
styra vilka kolumner som ska visas och hur 
raderna presenteras. Nya funktioner i kundre-
gistret har tillkommet och systemet hanterar 
kreditgräns på kunden. Utökad kundstatistik 
med möjlighet att nollställa fakturerat belopp 
finns, liksom enkel hantering för att lägga till 
moms på fakturan. 
 Programuppdateringarna skickas till alla 
som har underhållsavtal med Consultec Bygg-
Program.

Nu lanseras den nya versionen av Consul-
tecs CAD-verktyg för projektering av pre-
fabricerade trähus. DDS HusPartner 6.4 
har ett objektorienterat användargräns-
snitt och innehåller bland annat nya funk-
tioner för rendering, som gör det möjligt 
att visa fotorealistiska bilder. 
 – Nyheterna verkar lovande, menar Pat-
rik Lagerqvist, CAD-ansvarig på Eksjöhus, 
och DDS-användare sedan åtta år tillbaka.

Det är främst på tre områden som den nya 
versionen skiljer sig från den förra: 1) använ-
dargränssnitt, 2) objektorienteringen och 
3) rendering. När det gäller användargräns-
snittet så har en del funktioner tillkommit 
för att underlätta ritarbetet. Det handlar 
bland annat om hjälpgeometri som innebär 
att användaren klan lägga ut hjälplinjer som 
underlättar vid komplicerade geometrier. 
Även det objektorienterade gränssnittet är 
utvecklat för att underlätta för användaren.

FOTOREALISTISKA BILDER I  

SKISSERNA

– Objektorienteringen innebär att det blir 
enklare att klippa, klistra och kopiera. Det ef-
fektiviserar vårt arbete, vi slipper rita samma 
saker flera gånger, säger Patrik Lagerqvist. 
I den nya versionen har samtliga figurer 

transformerats till JavaScript, vilket bland 
annat ger bättre figurgränssnitt mot använ-
daren. Och när det gäller renderingen så är 
den främsta nyheten ”Skylight”, en funktion 
som ger mycket fotorealistiska bilder.
 – Tack vare en bättre rendering kan vi 
redan på skiss-stadiet ge våra kunder en 
tydlig uppfattning om hur deras hus kom-
mer att se ut, säger Patrik Lagerqvist. För-
hoppningen är att bilderna blir så bra att de 
även går att använda till trycksaker. 

NÄRA DIALOG MED KUNDEN

– Vi har ju hela tiden en nära dialog med 
våra kunder och uppmuntrar dem att 
komma med synpunkter som kan utveckla 
programmet. Nyheterna i 6.4 är funktioner 
som användarna efterfrågat. Sammantaget 
ger förbättringarna ett kraftfullare verktyg 
som underlättar ritprocessen, berättar Pe-
ter Boström, som arbetar med utveckling av 
DDS HusPartner hos Consultec Arkitekter & 
Konstruktörer.
 – För oss som användare är det värdefullt 
att kunna påverka utvecklingen av DDS 
Huspartner. Därigenom får vi ett verktyg 
som är anpassat till vår verksamhet, säger 
Patrik Lagerqvist.

Spännande nyheter i 
DDS HusPartner 6.4

FAKTA
Företag: Eksjöhus AB
Verksamhet: Tillverkning av trähus
Antal anställda: 115
Consultecprogram som används: 
DDS Huspartner, BidCon, StatCon
www.eksjohus.se

”Skylight” är en av nyheterna i senaste versio-
nen av DDS HusPartner. Genom ”Skylight” går 
det att få fotorealistiska bilder av sina husrit-
ningar.
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– Konkurrensen hårdnar hela tiden inom 
våra områden. För att behålla vår ledande 
position måste vi utvecklas och där spelar 
effektiva IT-stöd en viktig roll.
 Det säger Bengt Näslund, chef för Af-
färsstöd på ES ElektroSandberg – ett av 
Sveriges största teknik- och entrepre-
nadföretag, som nu satsar på integrerade 
IT-stöd för prissättning, kalkylering och 
projektplanering. 

ES har cirka 1 600 anställda, finns på ett 
80-tal orter över hela Sverige och har spe-
cialistkompetens inom el, mekanik, automa-
tion och teleteknik. Företaget satsar just nu 
offensivt och en del i satsningen är att sam-
ordna prissättning, kalkylarbete och projekt-
planering på ett företagsgemensamt sätt.

SÅ STÄRKER ES SIN KONKURRENSKRAFT
– Vår ambition är att växa på marknaden 
och för att kunna göra det krävs IT-system 
som på bästa möjliga sätt stöttar vårt arbe-
te, säger Bengt Näslund. Consultecs IT-stöd 
för kalkylering och planering är integrerade 
och det gör att vårt arbete underlättas vä-
sentligt. Dessutom är programvarorna an-
vändarvänliga. Vi är därför övertygade om 
att de kommer effektivisera vår produktion 
och öka vår konkurrenskraft.

SKAPA ANPASSADE SYSTEM

En avgörande faktor när ES valde nya IT-
stöd var att Consultecs system går att an-
passa till verksamheten.
 – Nu kan vi utifrån våra erfarenheter 
skapa ett sammanhållet system som är 
anpassat till våra behov. Den möjligheten 

– Vi ser Consultec som en strategisk partner 
och är övertygade om att de kan stärka vår 
konkurrenskraft, säger Bengt Näslund, chef för 
Affärsstöd på ES.

Orden kommer från Michael Barchéus 
som är delägare i Snickeribolaget i Boden. 
De är en liten uppstickare bland trapp-
byggare i norra Sverige och samtidigt 
dominerande i sin nisch i Norrbotten. Att 
börja använda IT-stöd i hela produktionen 
blev ett lyft, både vad gäller arbetsglädje 
och produktionsökning. 

– Tidigare satt vi med räknedosan och räk-
nade ut hur trapporna skulle konstrueras. 

– VI HAR FÅTT EN HELT 
ANNAN FRIHET NU!

FAKTA
Snickeribolaget i Boden
Antal anställda: 7
Omsättning: 5,5 miljoner kronor  
(budget 2006)
Consultecprogram som används:  
StairCon och StairCon CNC. 
Kundcoachens kommentar:
”Kul att kunna medverka till att ett 
litet snickeri växer och utvecklas, och 
Snickeribolagets erfarenheter från 
sin nisch hjälper oss även i vår pro-
duktutveckling.”
(Jan Arvidsson)

sitter med kunden och vrider och vänder på 
trappan i datorn först, för att sedan ha en 
snabb och smidig väg direkt till vår femax-
lade CNC-maskin som spottar ut de färdiga 
delarna, precis som vi vill ha dem.
 – Vi har dessutom tredubblat vår trappro-
duktion sedan vi investerade i eget IT-stöd, 
säger Michael Barchéus.

PÅ REKOMMENDATION

Det är runt två år sedan Snickeribolaget 
investerade i den första delen av Consultecs 
IT-stöd StairCon, på rekommendation av en 
maskinleverantör. För ett år sedan togs näs-
ta steg med StairCon CNC kombinerad med 
en egen CNC-maskin. Och Michael Barchéus 
ångrar inte valet:
 –  Vi uppskattar särskilt det bemötande 
vi får på supporten, där man både pratar 
svenska och är lyhörda för våra synpunkter. 

Sedan ritade vi för hand – i skala 1:1. Nästa 
steg var att lämna över våra idéer till ett 
företag i södra Sverige som med datorhjälp 
överförde vårt material till ritningar på pap-
per, säger Michael Barchéus som är delä-
gare och ansvarig för trapproduktion hos 
Snickeribolaget. 
 – Men i den gamla processen fick vi an-
passa oss till färdiga koncept som ofta blev 
tidkrävande och kostsamma att ändra på. 
Nu är det mycket roligare att jobba, man 

Den femaxliga CNC-maskinen överför alla former som Michael Barchéus skapar i datorn till 
färdiga trappsektioner,
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hade vi inte med tidigare digitala verktyg, 
säger Bengt Näslund.
 – Consultec är också en partner som 
kan våra branscher och förstår vad vi 
behöver. Det innebär att vi hela tiden kan 
ha en bra dialog kring hur IT-stöden ska 
utvecklas för att vi ska kunna ha största 
möjliga nytta av dem.

SLAGKRAFTIGT KONCEPT

Totalt investerar ES i 140 licenser av El-
Wind (kalkylering), PlanCon (planering) 
och PlanCon Server (samordnar resurser 
för projekthantering).
 – Nu satsar vi på att utbilda dem som 
ska arbeta med programvarorna, sedan 
är vår förhoppning att fördelarna med 
IT-stöden ska ge effekt i verksamheten 

FAKTA
Företag: ES ElektroSandberg AB
Verksamhet: Teknik- och entreprenadföretag 
inom energi och kommunikation. Specialist-
kompetens inom el, mekanik, automation och 
teleteknik.
Antal anställda: 1 600
Consultecprogram som används:  
ElWind och PlanCon
www.electrosandberg.se
Kundcoachens kommentar: ”ES ligger mycket 
långt framme när det gäller kvalitetssäkring 
och processutveckling och ställer höga krav 
på sina partners. Därför känns affären extra 
värdefull och utvecklande.” (Magnus Staflund)

inom kort, säger Bengt Näslund. 
 För Consultec är ES-affären den största 
hittills inom affärsområdet El.
 – Att en ledande aktör som ES väljer vårt 
koncept är en bekräftelse på vår slagkraft. 
Jag är övertygad om att vi får se liknande 
affärer inom en snar framtid, säger Anders 
Karlsson, VD på Consultec ByggProgram.

– Jag känner att vi kan påverka produktut-
vecklingen, vilket är ett extra plus.

INTERNATIONELL EXPANSION

Bodenföretaget är väl inarbetat i hemlä-
net, exempelvis när det gäller ombyggna-
tioner i gamla hus, ofta K-märkta. Där är 
givetvis kraven på känsla i utformningen 
av trapporna höga. Nu har Snickeribolaget 
ambitionen att befästa sin ledande roll i 

länet och samtidigt vidga sina marknader. 
Kontakter har byggts upp i både Ryssland, 
Finland och Norge och 2006 fick en flygan-
de start med tio nya trappor som levereras 
redan under januari och februari.
 – Vi har kapacitet att öka vår produktion 
och växa – och till stor del är detta möjligt 
tack vare vår effektiva produktionsapparat, 
med egen kontroll av hela processen, säger 
Michael Barchéus.

Roligt att hjälpa
VVS-branschen
att undvika fel
”Det är som att sitta och sortera sten och 
sand i en grusås, och dessutom tycker jag 
det är roligt”. Så brukar vi som arbetar med 
kataloger och prislistor beskriva vårt jobb.
 VVS-branschen betraktas gärna som en 
konservativ gren inom byggsektorn. Trots 
detta kan jag konstatera att det är datapro-
gram med VVS-anknytning som gärna visas 
när nya system ska introduceras. Vi som 
fostrats inom VVS-branschen vet att en av 
anledningarna till detta är att VVS-mate-
rialet är sorterat på ett strukturerat sätt. 
Basen för denna struktur är RSK-systemet 
som framsynta grossister redan 1946 regist-
rerade i Förlagsaktiebolaget Rörbranschens 
Standard-Katalog (RSK). Bevekelsegrunden 
var att slippa ge ut kostsamma egna pro-
duktkataloger och att samtidigt förenkla 
för användarna, som ju mötte en flora av 
kataloger med i huvudsak samma sortiment 
och information. Det här ledde naturligtvis 
också till en nödvändig gemensam identifi-
kation av produkterna, RSK-nummer.

FÖRSTA PRISLISTAN KOM 1947

1947 kom den första prislistan från Rörled-
ningsfirmornas Riksorganisation ut. Där kan 
man till exempel läsa att en ”Tvättställskran 
med ej stigande spindel.....SMS 1034” kostar 
4 kr och 64 öre i förnicklat utförande, vilket 
är 26 öre billigare än i förkromat utförande. 
Allt sedan denna tid har mycket tankemöda 
lagts ned på hur material skall grupperas, 
numreras och presenteras, för att informa-
tionen skall bli korrekt och lättillgänglig. 
 Under de senaste 15 åren som jag varit 
med, har en smärre revolution skett inom 
data- och tryckeribranscherna. En utveck-
ling som har inneburit fantastiska möjlighe-
ter att förvalta arvet och utveckla kataloger 
och prislistor vidare.
 Många byggfel och felleveranser kan 
man undvika med korrekt lättillgänglig pro-
duktinformation. Här ser vi på Consultecs 
Katalogtjänst en viktig 
branschfunktion, som med 
vår långa erfarenhet och 
avancerade datasystem 
kan fyllas. Att då få 
vara med om att 
utveckla kataloger 
och prislistor med ny 
teknik, gör att det blir 
roligare hela tiden.

Bert Rehnberg,  
ansvarig för Consultecs 
Katalogtjänst
 

Michael Barchéus är en av Norrbottens ledande trappbyggare och främst tack vare investeringen 
i IT-stöd så har han kunnat tredubbla sin produktion.
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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

Fredrik Nilsson är ny 
KundCoach på affärsom-
råde VVS. Nu senast har 
Fredrik under ett par års 
tid drivit egen verksam-
het med inriktning mot 
VVS-installationer och 
VVS-kalkylering. Tidigare 
har han bland annat ar-
betat med VVS på NVS, 
YIT och Bravida. 

Nya Consultec-
ansikten

Tomas Marklund är nyrek-
ryterad som chef för affärs-
område El. Han kommer 
närmast från Hager Elektro 
AB där han varit distriktschef 
i drygt tio år. Tomas har även 
lång erfarenhet som idrottsle-
dare och har coachat Skellef-
teå Baseboll till fl era SM-guld. 

3. Prissatsen sparas och kan hämtas in i valfria 
kalkyler genom att trycka på

  
(hämta pris-

sats). Markera önskad prissats, ange antal och 
Pdel. Tryck sedan infoga och allt är klart.

Spara prissatser 
i TenWin Kalkyl
1. Funktionerna med markeringskolumnen 
(X) används normalt till att samtidigt mar-
kera fl era rader som ska kopieras, klippas ut 
eller tas bort. Vid ”kopiera” lagras de mar-
kerade raderna tillfälligt i klippbordet och 
byts ut när nästa kopiering görs. Vad som 
många kanske missat är att markerade ra-
der även kan sparas som prissatser. Markera 
de rader som ska ingå i prissatsen och klicka 
på

  
(gör prissats). 

2. Nu öppnas dialogen ”Spara pris-
sats”. Man kan enkelt skapa en egen 
mappstruktur för till exempel tvättställ 
badkar, wc etc. Ange namnet på din 
prissats och skriv en anteckning med 
ytterligare beskrivning och tryck OK.

Här ger vi goda råd om hur du jobbar ännu effektivare 
med Consultecs IT-verktyg. Denna gång handlar det 
om att spara prissatser i TenWin Kalkyl.

Boka dina utbildningar direkt på www.consultec.se

Inom kort kan du hantera arbetsordrar 
och tidrapporter direkt i din handdator. 
Ändrings- och tilläggshantering med 
mera kommer i nästa steg. Consultec 
har inlett ett epokgörande samarbete 
med Malmöbaserade AddMobile, en 
uppstickare inom mobila lösningar. 

– Jätteroligt, det här kan bli en ny stor nisch 
för oss och det ligger rätt i tiden för våra 
befi ntliga kunder, säger Anders Karlsson, 
VD för Consultec ByggProgram.  
 Det strategiska samarbetet innebär att 
AddMobile levererar mobila lösningar för 
Consultecs IT-stöd SiteCon och TenWin. 
Samarbetet inleds omedelbart och redan på 
Nordbygg 24–27 januari får branschen en 
smygtitt på det nya mobila konceptet, som 
lanseras under våren. Hårdvara kommer 
både vara en handdator, en telefon och en 
kamera, vilket gör verktyget fl exibelt och 
användbart i många olika sammanhang.
 – Fördelarna för användarna är många, 

det här förstärker verkligen vår devis ”ger 
dig tidöver” säger Anders Karlsson.

FÖRDELAR FÖR ANVÄNDAREN

Han pekar på några av det mobila syste-
mets fördelar:
 • Mindre och enklare administration. 
Det blir ingen ”dubbelstansning” – det 
som skrivits in från början följer med 
hela vägen – och det blir läsbara rapporter!
 • Du får plusränta, tack vare snabbare 
fakturering. Dessutom koll på material och 
underentreprenörer.
 • Du kan minska på onödig bilkörning 
eftersom du får ut uppdragen direkt på 
arbetsplatsen.
 – Jag är övertygad om att denna typ av 
lösningar blir allt viktigare i en bransch där 
hög effektivitet och tidsbesparande proces-
ser allt mer kommer på agendan, säger 
Anders Karlsson. 
 – Jag är mycket nöjd med samarbetet 
med Consultec, säger Lars Kandefelt, Add-

Mobiles VD. Personkemin 
stämmer bra och vi är två 

företag som kompletterar 
varandra väl. Båda har stor 

kompetens inom bygg- och 
installationssektorn, men med 

olika inriktningar, vilket gör att 
synergieffekterna kommer att 

bli stora.

MOBILA SPECIALISTER

AddMobile är ett Malmöbaserat företag 
som specialiserat sig på mobila lösningar 
för hantverkare, snickare och servicetekni-
ker. Man har nått stora framgångar och har 
företag som Peab, Skanska, Bravida Prenad, 
Anticimex och Golvkedjan bland kunderna.    
 Lars Kandefelt  märker idag att intresset 
för mobila lösningar är mycket stort inom 
alla typer av företag: 
 – Jag är övertygad om att det kommer 
att ta fart ordentligt under 2006. 

SNART HAR DU CONSULTECS IT-STÖD I FICKAN

Det blir ingen ”dubbelstansning” – det 

SNART HAR DU CONSULTECS IT-STÖD I FICKAN




