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VATTENFALL UTÖKAR 
IT-SATSNINGEN  
CONSULTECS pRODUKTER FRÅN NORR TILL SÖDER

FAKTARUTA
Företag: Vattenfall Services  
Nordic AB Heat & Industry 
Antal anställda: 65 st    
Omsättning: 180 mkr   
Verksamhet: Leverans och montage av 
kompletta kraftanläggningar och styr- och 
reglerteknik för vattenkraft, montage-
entreprenader, ledningsnätsbyggnation, 
kabelförläggning och optoinstallationer i 
mark och i luft.   
Consultecprogram som används:  
PlanCon, SiteCon och BidCon.

Den 1 oktober 2008 bildade Vatten-
fall ett gemensamt bolag för all sin 
entreprenadverksamhet – Vattenfall 
Services Nordic AB. Bildandet av 
det nya affärsområdet Heat & Indu-
stry Services inom bolaget innebär 
en kraftigt utökad satsning på Con-
sultecs program. Vattenfalls Hasse 
Nordlander berättar: 

– Efter sammanslagningen kom-
mer det att bli ännu viktigare för 
oss med ett fungerande IT-stöd, inte 
minst för att säkerställa att vi lever 
upp till de kvalitets- och miljökrav vi 
har på oss.

Hasse Nordlander arbetar som anbuds-
ingenjör inom Vattenfall och ansvarar 
för att ta fram kalkyler för såväl ny-
byggnationer som ombyggnationer av 
transformator- och kraftstationer m m. 
Dessutom har han länge varit en av hu-
vudpersonerna inom arbetet med Site-
Con, PlanCon och ElWind för det som 
tidigare var Vattenfalls södra enhet.

– Vi har ju använt SiteCon och Plan-
Con under många år och är oerhört 
nöjda med hur det fungerar. I och med 
sammanslagningen var det därför ett 
naturligt steg att även de enheter som 
tidigare tillhörde Vattenfall Service Nord 

gick över till att använda programmen. 
Dessutom har vi gått över till att använda 
BidCon i kalkylarbetet, vilket känns spän-
nande efter att ha använt ElWind under 
många år, säger Hasse Nordlander.   

ENKLARE ATT SÄKERSTÄLLA  
MILJÖKRAV
Efter sammanslagningen till Vattenfall 
Services Nordic AB är det ungefär 100 
personer i olika yrkeskategorier som på-
verkas av det arbete som görs i SiteCon 
och PlanCon. Hasse Nordlander berättar:  

– För vår organisation är det oerhört 
värdefullt att olika personer kan ta över 
efter varandra i ett projekt, vilket blir 
möjligt eftersom alla dokument finns 
tillgängliga på ett ställe. En ny person 
kan snabbt sätta sig in i vad som är gjort 
och vad som behöver göras. Dessutom 
har ju vi kvalitets- och arbetsmiljökrav 
som vi måste leva upp till och tack vare 
den kontroll- och checklista som vi har 
lagt in i SiteCon, säkerställs att ingen-
ting faller bort. 

ANPASSNING TILL  
VATTENFALLS BEHOV
Efter att ha använt Consultecs IT-stöd 
under flera år har man inom Vattenfall 
byggt upp en plattform som blir använd-

bar i den ombildade organisationen:
– Vi har lagt ner stora resurser i ut-

vecklingsarbetet för att anpassa pro-
grammen till vår organisation och de 
behov vi har. Nu arbetar vi med att lyfta 
över våra moduler och mallar för att 
kunna anpassa dem till de nya enheter-
na, säger Hasse Nordlander. 

Dessutom är han nöjd med stödet 
från Consultec i arbetet med anpass-
ning: 

– Jag kan väl tänka mig att jag inte 
alltid har varit den lättaste kunden att 
ha att göra med, säger Hasse och skrat-
tar. Men de är väldigt lyhörda för mina 
idéer och tar till vara vad jag som kund 
tycker kan förbättras, vilket självklart är 
skönt att veta.
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VATTENFALL KÖR 
ETT KRAFTANpASSAT 
BIDCON

RELEASE AV AKTUELLA 
pROGRAMUppDATERINGAR

ELFACK 4–8 MAJ 2009

Framtiden för Sveriges elektriker är här. 

Kom och se nya BidCon i Consultecs monter 

på Elfack. Ta även del av en ny version av 

FebDok och andra produktnyheter.

KOMMANDE MÄSSOR  

SITECON 2.70 SP2
I den här versionen har vi lagt till ytterligare 

branschverksamheter. Det är PLR, Plåtslagarnas 

Riksförbund och MVR, Mekaniska verkstäders 

Riksförbund och deras styrande dokument som 

finns med (för att använda dessa dokument krävs 

ett medlemskap i PLR/MVR). SiteCon version 

2.70 SP2 är också utvecklad för att kunna skapa 

nya och öppna befintliga BidCon-kalkyler. Vi har 

även gjort diverse rättningar i programmet.

PLANCON 6.2 SP1
Installationen är nu Vista-anpassad. Även funk-

tionen med pdf-skapande är uppdaterad, så att 

den fungerar mot de senaste versionerna av 

Adobe.

LExCON-BIDCON 6.82 SP1
Vi har hunnit publicera ännu en version av 

LexCon–BidCon samt ett servicepack till denna. 

Det är lite extra fokus på export till PlanCon i 

den nya versionen, men man kan också notera 

att några gamla önskemål äntligen finns med. 

Dessutom så har databasen prisuppdaterats och 

kompletterats med ett antal systemobjekt som 

våra  användare önskat. Servicepacket innehåller 

i  huvudsak några åtgärder med anledning av de 

nya funktioner som införts i version 6.82.

FEBDOK 4.0.25
Nu finns en ny version av FebDok 4.0.25 att ladda 

ned på hemsidan. Under våren släpps också Feb-

Dok 5.0 som har genomgått stora förändringar. 

Bland annat kommer den att bli mer användar-

vänlig, med nya skärmdialoger och du kan även 

använda UPS-beräkning. Vi återkommer med 

mer information så fort den ligger på hemsidan 

för nedladdning.

BIDCON 1.10
Nu är också nästa version av BidCon publicerad, 

med ännu större databas, utvecklade mallar och 

nya ATL. En annan nyhet är integrationen med 

SiteCon (ver. 2.70 SP1), vilket innebär att BidCon-

kalkyler kan skapas, ändras och sparas i den 

projektstruktur som projekten i SiteCon är upp-

byggd av. Det finns också ytterligare en arbetsvy 

i kalkylarken kallad Skikt.

Logga in på www.consultec.se för att läsa  

om nyheterna och ladda ner uppdateringarna.

Vattenfalls anbudsingenjör Hasse 
Nordlander är en rutinerad ElWind-
användare, som sedan en tid tillba-
ka har tagit steget över till BidCon. 
Och han är positiv när han beskriver 
det relativt nya programmet:

– Man kan väl säga att jag med 
BidCon får allt det jag hade med El-
Wind, plus lite till. Framför allt får 
jag ännu större möjligheter att alltid 
räkna på det bästa priset från mina 
underleverantörer, säger han.  
  
När Hasse Nordlander ska beskriva hur 
ett bra kalkylprogram ska vara liknar 
han det lite skämtsamt vid en kaffe-
maskin på jobbet. 

– Jag vill ju inte behöva fundera över 
hur bönorna mals, hur vattnet blir varmt 
och hur allt hamnar i min kopp. Det ska 
bara fungera och jag vill kunna lita på 
att det blir rätt gjort. Precis så ska ett 

kalkylprogram fungera. Jag ska känna 
mig trygg i att de kalkyler som kommer 
ut stämmer överens med verkligheten.

ALLTID BÄSTA PRISET
Efter att ha använt ElWind sedan bör-
jan av 1990-talet var det inte ett särskilt 
stort steg för Hasse Nordlander att gå 
över till BidCon.   

– Genom åren har vi fått bra hjälp 
från Consultec att bygga upp moduler 
i  El Wind, anpassade för kraft industrin, 
och nu har vi lyft över dem till BidCon. 

Hasse Nordlander berättar att den 
största skillnaden jämfört med det gamla 
kalkylverktyget är att han med BidCon 
automatiskt får fram det billigaste priset 
på varje produkt från de grossister som 
är inlagda i systemet. 

INGA DETALJER GLÖMS BORT
– Jag ska alltid kunna veta att kalkylerna 
stämmer när jag lämnar dem vidare och 
med BidCon kan jag känna mig säker 
på att ingenting är glömt. Vare sig det 
handlar om material eller tid. Dessutom 
är det värdefullt att mina kollegor som 
arbetar i PlanCon och SiteCon enkelt får 
tillgång till mina BidCon-kalkyler på den 
gemensamma servern, säger han. 

 



44

EFFEKTIVT IT-STÖD  
FÖR BORÅS STAD  
BIDCON SKApAR FÖRDELAR pÅ TUFF MARKNAD

Uppenbarligen är det inte alla som 
känner av lågkonjunkturen. Det är 
Hogia ett bra exempel på. Företaget 
fortsätter att skörda framgångar 
och 2008 års resultat landade på 
32 miljoner kr. Nu utvecklar ett av 
Hogia-gruppens bolag, Hogia Bygg-
system AB, samarbetet med Con-
sultec Byggprogram ytterligare.   

Hogia Byggsystem ingår i Hogia-grup-
pen och säljer och utvecklar ekonomi-

system för bland annat löner och admi-
nistration för byggbranschen. Företaget 
har bland annat fått mycket beröm av 
sina kunder för de möjligheter som ges 
till bra projektredovisning. Sedan star-
ten 2005 har man varit med om en stän-
digt stigande utvecklingskurva och i dag 
omsätter företaget 12 miljoner kronor. 
Ungefär hälften av Hogia Byggsystems 
1 000 kunder är byggentreprenörer och 
det är en av anledningarna till att man 
vill utöka samarbetet med Consultec. 

Mia Gustafsson, bolagschef för Hogia 
Byggsystem, förklarar:

– Med sina program för projektstyr-
ning och tidsplanering är Consultec 
starka på entreprenadsidan och vi vill ge 
våra kunder ännu större möjlighet att 
synka deras program med våra. En av 
våra viktigaste ambitioner är att kunna 
erbjuda kunderna bra helhetslösningar 
och därför har jag stora förhoppningar 
på arbetet med att utveckla kopplingen 
mellan våra olika program. 

FRAMGÅNGARNA FORTSÄTTER FÖR HOGIA 
UTVECKLAR SAMARBETET MED CONSULTEC

Tuffa tider ökar kraven på ett kvali-
tetssäkert kalkylarbete. På Borås 
Stads Servicekontor använder man 
BidCon Anläggning för att säker-
ställa att kalkylerna håller. Kalkyl-
ingenjören Jan Kansanen berättar:

– Visserligen är det någon som 
har sagt att vi har ”ständigt hög 
lågkonjunktur” i Borås. Men visst 
känner vi av en hårdare situation på 
marknaden just nu och då är BidCon 
ett bra stöd för att ta fram träffsäk-
ra kalkyler.

Servicekontoret i Borås Stad anlägger 
och underhåller gator och vägar, VA-
system, parker och idrottsanläggningar, 
samt ansvarar för fastighetsskötsel. 
Förvaltningen arbetar under företags-
liknande former i konkurrens med det 
privata näringslivet. Tillsammans med 
en kollega räknar Jan Kansanen på för-
valtningens samtliga arbeten för både 
kommunen och på den privata markna-
den, vilket vanligtvis innefattar projekt 
på allt ifrån några tiotusen kronor till ett 

par miljoner. Sedan 2001 utförs kalkyl-
arbetet i BidCon Anläggning.  

LÄTTARBETAT OCH BRA ÖVERBLICK
– Då bestämdes det att avdelningen 
skulle börja använda IT-stöd på kalkyl-
sidan och valet föll på BidCon, vilket 
blev en lyckad satsning. Vi fick snabbt 
ett samlat grepp om varje enskilt pro-
jekt och kunde känna oss säkra på att 
vi tog fram träffsäkra kalkyler, berättar 
Jan Kansanen. Han menar att BidCon är 
ett väldigt lättarbetat program som ger 
en bra överblick och gör det lätt att gå 
in och styra på detaljnivå. 

– Dessutom är det en fördel att vi kan 
bygga våra egna recept och snabbt kan 
byta ut resurser. Inför en offertgivning 
får vi en bra överblick på allt som är 
med i respektive post och kan snabbt 
prisjustera för att komma fram till en 
säker kalkyl.

STARK TRO PÅ FRAMTIDEN
Jan Kansanen berättar att någon har 
beskrivit Borås som en stad med ”stän-

digt hög lågkonjunktur”, men att de 
självklart känner av den hårdare kon-
kurrensen på marknaden. Han anser 
dock att användandet av BidCon kan 
vara extra fördelaktigt när läget är som 
det är just nu: 

– Precis som så många andra ser vi 
över vår prisbild och justerar den efter vad 
vi kan prestera. BidCon gör det möjligt för 
oss att arbeta på en hårdare marknad och 
ständigt ha kontroll på våra kalkyler. Det 
gör oss övertygade att vi kan möta både 
lågkonjunktur och hårdare 
konkurrens med preci-
sion och stark fram-
tidssyn.

 
FAKTARUTA
Företag: Service-
kontoret Borås Stad 
Antal anställda: 250 st 
Omsättning: 300 mkr 
Verksamhet: Anläggning/Park/Fritid 
Consultecprogram som används:  
BidCon och PlanCon

Jan Kansanen
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Projektplaneringsprogrammet som 
skapar överblick över alla resurser.

Verktyget som hjälper dig att hålla 
ordning på alla typer av projekt.

Verktyget för VVS-branschen som 
tillgodoser både montörens, 
kundens, leverantörens och 
företagets rapportkrav.

Hantera samfakturering, omvänd 
skattskyldighet och a contofaktu-
rering av många ordrar, speciellt för 
VVS-branschen.

Hjälper dig att skriva 
korrekta avtal.

Verktyget för dimensionering av 
kablar och skydd.

Ett komplett CAD-verktyg för 
projektering och styrning av 
industriellt byggande.

Konstruktionsprogrammet för de 
som arbetar med bärande 
konstruktioner i trä, limträ och 
stål.

Kalkylverktyget för alla bygg- och 
anläggningsföretag.

Ett komplett system för kalkylering 
av större anbud och projekt, 
speciellt för VVS-branschen.

PROJEKTPLANERING

Elbranschens nya kalkylverktyg.

KALKYLERING

ÖVRIGA

KONSTRUKTION/ PRODUKTION

PROJEKTHANTERING

Prislistor för VVS-branschen med 
de vanligaste artiklarna.

Kataloger för VVS-branschen med 
de vanligaste artiklarna.

Verktyg för trapptillverkare med 3D 
visualisering, priskalkylering, 
dimensionering och produktions-
styrning.

 Kalkyl

ETT KOMpLETT pRODUKTpROGRAM

Projektplaneringsprogrammet som 
skapar överblick över alla resurser.

Verktyget som hjälper dig att hålla 
ordning på alla typer av projekt.

Verktyget för VVS-branschen som 
tillgodoser både montörens, 
kundens, leverantörens och 
företagets rapportkrav.

Hantera samfakturering och 
á contofakturering av många ordrar.

Hjälper dig att skriva 
korrekta avtal.

Verktyget för dimensionering av 
kablar och skydd.

Ett komplett CAD-verktyg för 
projektering av småhus.

Konstruktionsprogrammet för de 
som arbetar med bärande 
konstruktioner i trä, limträ och 
stål.

Kalkylverktyget för alla bygg- och 
anläggningsföretag.

VVS-branschens system för 
kalkylering, fakturering och 
ekonomisk uppföljning av projekt.

PROJEKTPLANERING

Elbranschens nya kalkylverktyg.

KALKYLERING

ÖVRIGA

KONSTRUKTION/ PRODUKTION

PROJEKTHANTERING

Prislistor för VVS-branschen med 
de vanligaste artiklarna.

Kataloger för VVS-branschen med 
de vanligaste artiklarna.

Verktyg för trapptillverkare med 3D 
visualisering, priskalkylering, 
dimensionering och produktions-
styrning.

Kanske märklig rubrik i dessa tider, men vi ska 
nog inte bara förlita oss på dagstidningar och 
tv. Verkligheten är kanske en bättre referens!?

Naturligtvis märker vi på Consultec också av lågkon-
junkturen och att vissa beslut om investeringar och 
inköp tar längre tid än innan. Att många i branschen 
måste varsla/permittera är ju ett faktum som vi inte 
kan blunda för. Men det märks också en tydlig fram-
tidstro hos många av våra kunder inom Consultec. 
Före tagen har ju faktiskt gått bra under ett antal år. 
Nu vill många av företagen använda dessa medel till 
att investera för framtiden. Nu har man också tid. 
Speciellt gäller detta investeringar i programvaror. 
I högkonjunktur är det kanske inte pengar som fat-
tas, utan tid för engagemang i att byta och utveckla 
sina system och rutiner. Nu är det rätta tillfället. 
Detta har vi också sett genom att vår försäljning av 
programvaror och tjänster snarare ökat än minskat 
de senaste tre månaderna jämfört med tidigare år 
samma period.

Som jag ser det har vi i byggbranschen definitivt en 
ljus framtid. Så det är med gott samvetet och tillför-
sikt man kan rekommendera ungdomar med intres-
se för byggbranschen att satsa på den. När vinden 
vänder kommer behovet att var stort av ny personal 
i hela branschen. Dessutom ska den minskning av 
byggandet som nu sker kompenseras. Vi vet också 
att vi redan i dag har viss brist på erfaret yrkesfolk, 
från byggare till ingenjörer. Dessutom, ålderssam-
mansättningen i dag i branschen gör att det kom-
mer att vara stor brist på kompetent perso-
nal inom 5–10 år, om inte vi ganska snart 
lyckas få in fler nya. 

Så, låt oss tillsammans kämpa på med gott 
mod och ta vara på alla möjligheter 
som finns i form av skarpa projekt 
och förbereda oss för nästa hög-
konjunktur. Den kommer, var så 
säker!!

 

BYGGBRANSCHENS 
FRAMTID ÄR LJUS

LEDARE:

ALLAN	FORSLUND
VD ARKITEKTER & KONSTRUKTÖRER AB
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NORSKT SAMARBETE ETT LYFT 
FÖR STATCON pOST&BEAMS 

SITECON IN AUSTRALIA?
"NO WORRIES MATE!"

Consultecs internationella satsning 
på att introducera projekthanterings-
verktyget SiteCon, fortsätter att ge 
positiva resultat.  Arbetet påbörjades 
med en lansering i England i slutet av 
2008, vilket har gett tydliga indika-
tioner på att det finns ett intresse för 
SiteCon på den marknaden. Under 
våren 2009 är ambitionen att fort-
sätta den internationella satsningen 
i länder som Holland, Australien och 
Tyskland, ett arbete som ses som en 
möjlighet att ta sig in på hittills oprö-
vade marknader för Consultec. I Aus-
tralien genomfördes redan i början 
av februari en visning av SiteCon för 
en samling företag, något som gav 
resultat med en gång genom att ett 
byggföretag köpte fyra licenser di-
rekt på plats.  

Om den internationella satsning-
en fortsätter att bära frukt finns 
det planer på att lansera ytterligare 
språkversioner av SiteCon även i 
länder som Norge, Dubai och Nya 
Zeeland. Anders Karlson, vd på Con-
sultec ByggProgram, är nöjd med hur 
SiteCon har mottagits i både England 
och Australien och han ser mycket 
positivt på framtiden:

– Vi kommer att försöka fortsätta 
vara offensiva och våga satsa. Det 
känns roligare att försöka trampa 
lite hårdare i uppförsbacken än att ta 
den enkla vägen och kliva av och bara 
skjuta på lite försiktigt, berättar han.

TREBYGGERIETS IDéER VIKTIGA FÖR NYA VERSIONEN

StatCon Post&Beams 2009 finns 
nu ute och den innehåller framför 
allt en viktig förändring jämfört 
med den tidigare versionen. 

– Nu beräknas lastöverföringen 
mellan konstruktioner med au-
tomatik och som betatestare har 
Trebygg eriet tillfört värdefull in-
formation, berättar Consultecs 
Tomas Sundström.      

Med 2009 års version av StatCon 
Post&Beams sparar användarna vär-
defull tid genom att beräkningen av 
lastöverföring sker betydligt enklare 
än tidigare. Förut har de karakteris-
tiska lasterna vad gäller till exempel 
snölast, vindlast och egenlast be-
räknats separat för varje balk, något 
som nu alltså kommer att göras med 
 automatik för den som har behov av 
de uppgifterna.

NORSKA SPECIALISTER PÅ  
LASTÖVERFÖRING
Norska Trebyggeriet har använt Stat-
Con Post&Beams sedan 2006 och har 
haft en viktig roll för utvecklingen av 
den nya versionen av programmet. 
Företaget har sedan tidigare uttryckt 
önskemål om förändringar vad gäl-
ler beräkningen av lastöverföring och 
har i vinter hjälpt Consultec genom att 
fungera som betatestare av den nya 
versionen. Trebyggeriet är specialise-
rat på konstruktioner i trä och levere-
rar både hela stomsystem och färdiga 
byggelement som ytter väggar och in-
nertak till framför allt större byggpro-
jekt. Morten Aasland berättar. 

– Eftersom de flesta av våra bygg-
projekt har flera våningar är det vik-
tigt att arbetet med att beräkna de 
karaktäristiska lasterna för varje balk 
är så enkelt som möjligt. Annars kos-
tar det oss både tid och mycket extra 
pappersarbete.  

SKICKLIG SAMARBETSPARTNER
I rollen som betatestare av StatCon 
Post&Beams 2009, har Trebyggeriet 
testat programmet i sin verksamhet 
innan det lanseras på marknaden och 
de var mycket nöjda med de nya möj-
ligheter som erbjuds. 

– Programmet fungerar fantastiskt 
bra och vi var faktiskt överraskade 
hur långt Consultec hade kommit i ut-
vecklingen inom lastöverföring, säger 
Holge r Halstedt på Trebyggeriet, som 
har varit deras huvudperson i arbetet 
som betatestare. Även inom Consultec 
är man nöjda med hur samarbetet har 
fungerat. 

– Vi vet sedan tidigare att Trebyg-
geriet är skickliga i sitt arbete och det 
har varit värdefullt att kunna ta tillvara 
deras synpunkter i vårt utvecklingsar-
bete, säger Tomas Sundström.  

FAKTARUTA
Företag: Trebyggeriet 
Antal anställda: 20 st 
Omsättning: 50 miljoner NOK 
Verksamhet: Produktion av stomsystem, 
byggmoduler och färdiga byggelement 
Consultecprogram som används:  
StatCon Post&Beams
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Lägesbaserad eller linjär planering? 
Flowline eller Line of Balance? Ja, 
begreppet på mångas läppar nuför-
tiden har onekligen många namn. 
Och PlanCon + är IT-verktyget som 
gör det möjligt. 

Allt fler i byggbranschen har fått upp 
ögonen för den linjära planering som är 
en av funktionerna som erbjuds i Plan-
Con +. Programmet har samma funk-
tioner för projektplanering som stan-
dardversionen av PlanCon, men ger 
dessutom möjlighet att visa utvalda ak-
tiviteter i ett projekt linjärt i en tidsaxel. 
Tack vare det kan man enkelt jämföra 
framåtskridandet och få en bild av var 
problem kan uppstå. Det kan handla om 

allt ifrån olika etapper av ett husbygge 
som måste ske i en viss ordning, eller 
ett väg- eller broprojekt som styrs av 
liknande villkor. Tack vare den överblick 
som ges med linjär planering kan man på 
ett enklare sätt undvika kollisioner och 
därigenom skapa ett optimalt produk-
tionsflöde.

SNABB OCH ÖVERSKÅDLIG  
KONTROLL
I PlanCon + får användaren snabbt ett 
begrepp om hur ett projekt ligger till 
tidsmässigt med hjälp av funktionen 

OpTIMALT FLYT MED 
pLANCON +

Det industriella byggandet är på 
stark frammarsch i Sverige, något 
som bland annat har resulterat i 
ett växande intresse för Consultecs 
CAD-program DDS CAD. Ett av före-
tagen som har valt DDS CAD är anri-
ka A-hus, som styr sin nya vägglinje 
med programmet.

– Med DDS-CAD fick vi en bra helhets-
lösning, som ingen annan riktigt kunde 
erbjuda oss. Dessutom känns det skönt 
att Consultec pratar samma språk som 
vi. Det märks att de är byggfolk i grun-
den som verkligen vet vad de pratar om 
och inte bara IT-konsulter, säger Anders 
Carlsson, teknisk chef på Derome Hus 
där A-hus ingår. Kungsbackaföretaget 
har varit i branschen under drygt 60 år 
och ingår sedan 1981 i Deromegruppen, 
Sveriges största privatägda träindustri.

 
FRÅN A-RITNINGAR TILL  
FÄRDIGA STYRFILER
Inom A-hus står enfamiljshus för unge-
fär 70 procent av omsättningen, men 
de arbetar även med objektsförsäljning 
till stora byggföretag och exporterar till 

framför allt Danmark och Holland. När 
man häromåret bestämde sig för att 
satsa på en ny vägglinje uppstod beho-
vet av ett nytt CAD-program och valet 
föll alltså på DDS CAD. Anders Carlsson 
berättar:

– Vi tyckte att det var det enda pro-
gram där vi erbjöds hela kedjan, från 
 A-ritningar till färdiga styrfiler för pro-
duktionen, vilket var viktigt för oss.      
 
SATSNING PÅ MILJÖVÄNLIGA 
FLERVÅNINGSHUS
Framåt sommaren är det tänkt att DDS 
CAD även ska användas i framtagan-
det av mellanbjälklag och gavelspetsar. 
Dessutom kommer programmet att bli 
ett viktigt verktyg i företagets plane-
rade satsning på flervåningshus i trä, 
som ska genomföras tillsammans med 
Derome Mark & Bostad. 

– I våra kontakter med bland annat 
kommuner märker vi att det finns en 
stor efterfrågan inom det området, som 
ett miljövänligt alternativ till att bygga i 
betong. Vi arbetar nu för att utveckla ett 
rationellt byggsystem, berättar  Anders 
Carlsson.   

INDUSTRIELLT BYGGANDE   
MED DDS CAD
Enligt Consultecs Peter Boström får 
det industriella byggandet en allt vikti-
gare roll på den svenska marknaden och 
det är många företag som har valt att 
använda DDS CAD i sina satsningar på 
bland annat flervåningshus.

– Vi har märkt ett kraftigt ökat intres-
se för DDS CAD den senaste perio den 
och A-hus är ett bra exempel på hur pro-
grammets fördelar kan användas inom 
industriellt byggande. Det ska bli spän-
nande att följa deras 
utveckling,  säger 
Peter Boström.

 

A-HUS TAR HÖJD MED DDS CAD  

FAKTARUTA
Företag: A-Hus AB 
Antal anställda: 121 st 
Omsättning: 332 mkr 
Verksamhet: Tillverkning av  
monteringsfärdiga trähus. 
Consultecprogram som används:  
DDS CAD, StatCon och BidCon

Anders Carlsson

”Aktuell matris” som på ett överskådligt 
sätt visar upp nuvarande status för de 
aktiviteter som är av intresse. Detta kan 
till exempel vara ett bra hjälpmedel vid 
byggmöten eller andra tillfällen när det 
är viktigt att snabbt få insyn i det rå-
dande läget. Dessutom ger PlanCon + 
tillgång till utökat stöd för inköps- och 
leveransplanering, genom att planerade 
inköp läggs upp i en inköpskatalog som 
kan kopplas till en fördefinierad händel-
sekedja. PlanCon + finns tillgänglig både 
för nya användare och som uppgrade-
ring från PlanCon.



En datorintresserad elektriker 
med erfarenhet från både 

installation- och industri sidan. 
Anställd på Consultec Bygg-
Program AO Tjänster för att 

arbeta med elkalkylering,  
främst med BidCon El  

som verktyg. 

MATS JONSSON

EMELIE JONSSON

JOSEFINE LINDAHL

JAN ENGBLOM

ULF BÄCKSTRÖM

EVA SANDBERG BOOTH

NYANSTÄLLDA

SVERIGE

PORTO	BETALT

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

Om vi angivit fel kontaktperson, vänligen meddela rätt namn, tack.
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EN DATOR MED KÄNSLOR
KRÖNIKA:

Läste just en artikel i tidningen Byggindustrin om den tragiska olyckan på bygg-
arbetsplatsen i Kistagallerian förra året. En feldimensionering av en stålbalk 
orsakade ett ras med en så tragisk utgång att en arbetare på bygget omkom 
och två skadades allvarligt. Enligt utredningen så hade man till en början lagt 
in simulerade värden, eller låtsasvärden, i dataprogrammet för att senare lägga 
in verkliga parametrar. 

Dessa låga låtsasvärden resulterade i att en bärande balk blev kraftigt under-
dimensionerad (gav en ståltjocklek på 7 mm i stället för 25 mm som det skulle 
vara). Efter som de rätta värdena av någon anledning aldrig lades in i konstruk-
tionsprogrammet, så tillverkades balken efter fel mått och resulterade i att 
denna tragiska olycka inträffade. Mannen som omkom påtalade dessutom att 
balken var för klen, men fick inget gehör.

Frågan man ställer sig är givetvis: Hur kan det bli så här allvarliga fel? Ett dator-
program ska väl ändå vara bergsäkert? 

Vi på Consultec påstår ju att våra program kan hjälpa dig att bli effektivare, 
säkrare m m i ditt jobb. Stämmer då inte det? Kan man inte lita på dataprogram-
men? Jo, det påstår jag å det bestämdaste. Ett dataprogram är många gånger 
ett ovärderligt hjälpmedel, men är till 100 % beroende av vad du som använ-
dare ger för förutsättningar. Jag brukar alltid påtala för mina kursdeltagare, då 
jag håller utbildning i BidCon, ”att de inte får lämna huvudet hemma bara för 
att de har skaffat sig ett bra dataprogram”.  

I exemplet ovan så blir det tydligt, ”någon har glömt något”, och utgången blir 
katastrofal. Den mänskliga faktorn var i detta fall boven i dramat. 

Och det kan inte nog ofta påpekas: Er erfarenhet och kunnande är alltid nöd-
vändigt för att bedöma om det resultat du fått fram verkligen är rimligt. Glöm 
inte att människan är en fantastisk ”dator” med sina känslor.

 
  

CHRISTINA ANDERSSON 
AFFÄRSOMRÅDESCHEF  
BYGG & ANLÄGGNING 
CONSULTEC BYGGPROGRAM  

Med en bakgrund som tele-
ingenjör under många år 
inom Ericsson har Ewa nu 
börjat på Consultec System. 
Hon kommer främst att 
arbeta med marknadsföring 
och försäljning av våra  
StatCon produkter. 

Har direkt efter avslutad  
utbildning börjat på marknads-
avdelningen på Consultec Bygg-
Program för att främst boka in 
besök åt våra kundcoacher.  
För många av er blir Emelie  
den första kontakten med  
oss på Consultec. 

Har även hon direkt efter avslutad 
utbildning börjat på Consultec 

ByggProgram AO Marknad för att 
boka in besök. Jossan kommer att 

vara en av medarbetarna på  
marknadssidan som ger  
våra kunder det viktiga  

första intrycket.

Jannes erfarenhet som ledare 
samt hans bakgrund som system-
vetare har vi bakat ihop i en roll 
som affärsutvecklare. Janne ska 
försöka fånga några av alla bollar 
som ständigt kastas upp i  
luften och göra något  
riktigt bra av några 
av dem.

Med lång erfarenhet som konsult 
och utvecklare inom mjukvaru-

branschen så kommer Ulf att 
stärka upp på installationssidan 

inom Consultec ByggProgram, 
både utvecklingsmässigt  

och med avseende på  
vår kundsupport. 


