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Nu tar Consultec ytterligare ett 
steg för att anpassa programva-
rorna till skarpa BIM-projekt. Fö-
retaget har bland annat gått med i 
det nationella samarbetet Open BIM 
och dessutom har en produktledare 
utsetts för BIM. 

Byggnadsinformationsmodeller, BIM, 
innebär att information hämtas direkt 
från en gemensam, intelligent 3D-mo-
dell. Användaren kan till exempel inte-
grera faktorer som kalkyler och tidpla-
ner i CAD-programmet, vilket gör det 
möjligt att visuellt se hur ett projekt 
framskrider och därigenom undvika 
missförstånd i byggprocessen. Mattias 
Eriksson, Consultecs nye produktledare 
för BIM, berättar: 
–BIM gör att kvaliteten i projekten ökar, 

samtidigt som tid kan sparas. För att sä-
kerställa att våra programvaror anpas-
sas efter marknadens behov och krav 
har vi gått med i den branschgemen-
samma satsningen Open BIM, där vi vill 
vara med och påverka och hålla oss upp-
daterade inom området.

Nu är den här – SiteCon VS. Med 
ett dokumentpaket specialanpassat 
för rörmokare underlättar den nya 
versionen vardagen för Consultecs 
kunder i rörbranschen. 

SiteCon VS är det fjärde utvecklingsste-
get av programmet, som sedan tidigare 
finns i versioner för bygg, el och plåt/
vent/smide. 
– Det känns självklart bra att kunna er-
bjuda ett SiteCon med ett dokument-
paket även för rörmokare, som ju är en 
av våra tre viktiga huvudkundgrupper 

RÖRBRANSCHENS EGET SITECON VS
MED NYTT, TIDSSPARANDE DOKUMENTPAKET

tillsammans med bygg och el, berät-
tar Anders Karlsson, vd för Consultecs 
Byggprogram.  
Dokumentpaketet i SiteCon VS har ta-
gits fram i samarbete med dokument-
specialisterna inom företaget Produkt-
blad Direkt och innehåller ett 60-tal 
färdiga dokumentmallar för bland annat 
kvalitets-, miljö och arbetsmiljöplaner, 
samt checklistor för egenkontroll och 
riskbedömning. 
– SiteCon för bygg och el har fått mycket 
uppskattning från våra kunder inom de 
områdena och vi tror på samma fram-

gång även för SiteCon VS. Med färdiga 
dokumentmallar för allt som de arbetar 
med i sin vardag slipper rörmokarna 
uppfinna hjulet på nytt varje gång och 
kan på så sätt spara en hel del tid, säger 
Anders Karlsson. 

Nu blir det enklare för användare av 
PlanCon att samarbeta och utbyta 
information med aktörer med andra 
program. PlanCon 6.4 stödjer nämli-
gen Microsoft Projects XML-format.

Under våren lanseras PlanCon 6.4, en 
version som ytterligare säkerställer sta-
biliteten i programmet och även under-
lättar för en fortsatt effektiv programut-
veckling. Dessutom innehåller PlanCon 
6.4 en rad intressanta funktioner som 
underlättar och effektiviserar det dag-
liga arbetet. Den nya versionen gör det 
möjligt att både spara PlanCon-projekt i 
Microsoft Projects XML-format och även 

öppna XML-filer i PlanCon. Produktle-
dare Göran Sundkvist berättar:

– Idag är det väldigt vanligt med sam-
arbete över gränserna mellan aktörer 
som använder olika typer av program. 
Tack vare den nya funktionen i PlanCon 
blir arbetet enklare och effektivare ef-
tersom det finns större möjligheter att 
utbyta information, både med andra 
tidplaneprogram och till olika CAD-mo-
deller.

En annan intressant nyhet är att defi-
nitionerna för filter, sortering och grup-
peringar numera kan sparas med res-
pektive projekt, istället för som tidigare 
när det sparades i respektive använda-

res inställningar i programmet. 
– Nu behöver inte definitionerna gö-

ras på nytt utan kan följa med projektet, 
vilket både underlättar och sparar tid 
för en kollega som tar vid, berättar Gö-
ran Sundkvist.

Dessutom ger PlanCon 6.4 använda-
ren möjlighet att själv skapa generella 
värdelistor till de 30 fria textkolumner-
na, med till exempel namnregister över 
inblandade i ett projekt eller listor med 
återkommande informationstexter. Med 
hjälp av värdelistorna kan användaren 
med ett enkelt dubbelklick lägga till en 
av de angivna posterna i en aktivitet, 
utan att behöva skriva dem varje gång.

XML-FORMAT I NYA PLANCON 6.4

CONSULTEC SATSAR 
STORT PÅ BIM
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RELEASE AV AKTUELLA 
PROGRAMUPPDATERINGAR

MÄSSOR

BidCon 1.30
Den utveckling som lett fram till BidCon version 

1.30 har i huvudsak handlat om utveckling och 

förbättringar av funktioner som våra användare 

önskat. Därför innehåller version 1.30 bland an-

nat efterlängtade nyheter som ”drag och släpp” 

funktion även inom kalkylarken, förtydligad 

gruppering i dialog Tidlistor och möjlighet att 

söka artiklar med funktionen ”Globalsök”, dvs. 

bland samtliga prislistor som finns inlästa i 

databasen. Systemdatabasen är som vanligt 

uppdaterad och dessutom finns efter instal-

lation/uppdatering ytterligare en kalkylmall 

”Mängdningsmall EL” tillgänglig. Den innehåller 

bland annat en förberedd struktur avseende 

grupper och kalkyldelar i både netto- och 

 offertkalkylarket.

FebDok 5.0.35
FebDok 5.0.35 är både en fullversion för ny-

installation samt användbar som uppgradering 

om man har 4.0.25 eller nyare version instal-

lerad sedan tidigare. Version 5.0.35 innehåller 

bland annat förbättrade utskrifter, uppdaterad 

databas samt några mindre funktionsför-

bättringar. I databasen för skydd så finner du 

skydden från MG & Telemecanic gemensamt 

under Schneider. Läs gärna handledningarna 

för Anläggningsregistret, Versionsnyheter 5.0 

och Backup rutiner innan ni uppdaterar.

SiteCon 2.81
I SiteCon version 2.81 har vi framförallt foku-

serat på användarrättigheter. Man kan numera 

sätta olika åtkomstnivåer för de olika delarna 

i SiteCon. Exempelvis kan man välja att vissa 

användare bara ska ha tillgång till tidsregist-

reringen eller dagboken. Åtkomstnivåerna kan 

sättas med hjälp av användargrupper, där man 

sätter en viss behörighet för flera användare, 

eller på personnivå.

Logga in på www.consultec.se för att läsa  

om nyheterna och ladda ner uppdateringarna.

FAKTARUTA
Företag: Sjölunds VVS AB 
Antal anställda: 3  
Omsättning: 5 mkr   
Verksamhet: VVS inom reparationer och 
nybyggnation. 
Consultecprogram som används:  
TenWin Kalkyl, TenWin Order,  
TenWin Faktura 
TenWin Mobile

NORDBYGG
Träffa oss på Nordbygg 23-26 mars. Vi kommer 

att finnas i monter C16:21 och A18:01 där vi infor-

merar om hur våra programvaror kan underlätta 

vardagen.

Du behöver inte bedriva en gi-
gantisk verksamhet för att tjäna 
på ett effektivt kalkylprogram. 
Tvärtom kan även relativt små 
företag dra stora fördelar - både 
sett till tid och pengar. Se bara på 
Sjölunds VVS i Härnösand.  

Sjölunds VVS har funnits i branschen 
sedan tidigt 90-tal och grundaren 
Janne Sjölund själv beskriver sitt fö-
retag kort och gott som ”en gammal-
dags rörfirma”.
– Vi har medvetet valt att inte ni-
scha oss, utan vill vara breda och 
tar på oss det mesta inom både 
nybyggnationer och reparatio-
ner. Sådana behov kommer alltid 
att finnas inom VVS, säger han.    

TVå DAGAR BLeV eN TIMMe

Sjölunds VVS har länge legat på 
3-4 anställda, med kunder från Örn-
sköldsvik i norr till Sundsvall i söder. 
Företaget är med andra ord fort-
farande relativt litet och det är ett 
begränsat antal jobb som man räk-
nar på varje år. Men trots det gjorde 
Janne Sjölund nyligen bedömningen 
att det var värt att satsa på TenWin 
Kalkyl, inte minst eftersom även han 
själv arbetar aktivt på fältet.   
– Jag sparar oerhört mycket tid i kal-
kylarbetet. Tidigare kunde jag ibland 
sitta två dagar med en kalkyl, medan 

jag med TenWin Kalkyl gör samma jobb på 
kanske en timme, berättar Janne Sjölund. 

Förberedda inför expansion
Dessutom uppskattar han den precision 
som TenWin Kalkyl resulterar i:
– Förut var det lätt att glömma bort någon 
detalj i kalkylarbetet, vilket självklart kan 
vara kostsamt om det är ett större projekt 
med 30-40 lägenheter. Med TenWin Kal-
kyl får jag påminnelser om jag har glömt 
något, vilket säkerställer att allting tas 
med i beräkningen, säger Janne Sjölund.  
Förutom fördelarna som Sjölunds VVS drar 
nytta av just nu, ser Janne Sjölund även 
investeringen i TenWin Kalkyl som en bra 
förberedelse inför en eventuell framtida 
expansion. 
– Visst har jag haft det lite i åtanke. Vi har 
stor användning av programmet redan idag 
och om vi växer är vi redan hemmastadda i 
ett effektivt kalkylprogram, berättar Janne 
Sjölund.  

SJÖLUNDS VÄRME
TENWIN KALKYL – STORA FÖRDELAR ÄVEN FÖR DE SMÅ
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sex våningar. Idag ser vi en yngre gene-
ration som bryr sig mycket om miljöfrå-
gorna och dessutom är energisnåla hus 
extra viktiga med tanke på dagens höga 
energikostnader." 

Thomas Staflund, Martinsons ”Vi tror 
stenhårt på vårt byggsystem för bostä-
der och har bestämt oss för en långsik-
tig satsning. Självklart är vi stärkta av 
det ökande intresset för våra lösningar. 
Consultec förser oss med tillverknings-
underlag ritade i DDS-CAD och de har 
haft en viktig roll i utvecklingen av vårt 
byggsystem. Consultec fanns med oss 
redan vid Inre Hamnen i Sundsvall, som 
blev något av ett startskott för det mo-
derna industriella träbyggandet i Sveri-
ge. Sedan dess har de bland annat hjälpt 
oss vid Portvakten i Växjö, två lågener-
gihus med åtta våningar. Portvakten ser 
jag som ett bra exempel på det miljö-
vänliga, energisnåla boende som kom-
mer att bli en viktig del av framtidens 
hållbara samhällen.” 

4

BRANSCHEN HAR SAGT SITT: 

DDS-CAD REGERAR
Utvecklingen inom industriellt 
bygg ande i trä fortsätter att växa 
sig stark över hela Sverige, med bo-
ende som erbjuder både attraktiva 
miljöer och miljösmarta lågenergi-
hus. Samtidigt blir det allt tydligare 
att de viktigaste aktörerna inom in-
dustriellt träbyggande har bestämt 
sig – DDS-CAD är branschens vas-
saste ritprogram. 

Idag använder närmare 80 företag DDS 
-CAD, däribland många av de företag 
som går i allra främsta ledet inom indu-
striellt träbyggande. Inom villaproduk-
tion ritar redan Sverigeledande företag 
som eksjöhus, Götenehus, A-Hus och 
LB-Hus i DDS-CAD. Dessutom är det 
ett viktigt hjälpmedel för flera av bran-
schens absolut ledande aktörer inom 
utvecklingen av industriellt tillverkade 
flerbostadshus i trä. Här ger några av de 
främsta företagen sin syn på den spän-
nande utvecklingen: 

Peter Holmgren, Lindbäcks Bygg  ”Se-
dan vi gick över till DDS-CAD 2007 har 

vi byggt 1600 lägenheter. Som exempel 
kan jag nämna projektet Kv Långskep-
pet 2 i Råcksta utanför Stockholm som 
har blivit mycket uppskattat för sina 
arkitektoniska lösningar och student-
bostäderna i Uppsalaområdet Flogsta 
med 390 lägenheter. DDS-CAD är viktigt 
både för möjligheterna att snabbt skapa 
visuella bilder och för de maskinfiler 
som styr hela produktionslinjen. Det har 
definitivt hjälpt oss i våra ambitioner att 
bli ledande i norden inom industriellt 
byggande."

Ulf Haglind, Setra Plusshus ”Vi har 
använt DDS-CAD i 5-6 år nu, både i pro-
jekteringen och för att snabbt kunna ta 
fram de produktionsritningar som styr 
tillverkningen i vår fabrik. Det hade vi 
stor användning för i bland annat Kvar-
teret ekorren i Skellefteå med 32 lä-
genheter, som erbjuder ett boende med 
både extremt låg energiförbrukning och 
en behaglig boendemiljö. Personligen 
är jag övertygad om att trä har stora 
möjligheter att fortsätta ta stora mark-
nadsandelar inom flerfamiljshus upp till 
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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

SMART NYHET:  
HOSTADE LÖSNINGAR

KÖR PROGRAM- 
VARAN FRÅN 
CONSULTECS  
SERVER 
Nu kan Consultec erbjuda sina kunder 
hostade lösningar, en efterfrågad möj-
lighet som kan vara intressant för både 
små och stora företag. All mjukvara 
ligger på Consultecs server och som 
kund behöver du bara tillgång till en 
Internetuppkoppling för att köra pro-
grammen. Med andra ord kan mindre 
företag som kanske inte har en egen 
server undvika en dyr investering. Den 
här lösningen gör att det går lika bra att 
köra programmet från kontoret, arbets-
baracken eller hemmet och alltid ha till-
gång till aktuell information. Dessutom 
kan externa aktörer bjudas in i systemet 
genom en inloggning, vilket gör att alla 
som är inblandade kan ta del av valda 
delar i projektet. Idag kan Consultec 
erbjuda hostade lösningar för SiteCon, 
LexCon, BidCon Bygg/Anläggning och 
PlanCon. Alla nya installationer och 
uppdateringar sköts löpande av Consul-
tec och kunderna erbjuds hög säkerhet, 
eftersom programmen styrs från en 
driftsäker Citrix-server. Tack vare det 
behöver brandbredden på användarens 
uppkoppling inte vara speciellt hög, 
utan det fungerar med till exempel en 
3G-uppkoppling.
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HÅKAN	SIWE
PÅL PÅLSSONS BYGG

Antal anställda: 40   
LexCon/BidCon sedan: 2007   

ULF	SJÖGREN	
ERIK SJÖGRENS BYGG

Antal anställda: 14   
LexCon/BidCon sedan: 1998   

RICKARD	JOHANSSON	
TRÄSSBERGS BYGG

Antal anställda: 11   
LexCon/BidCon sedan: 2005   

INGE	TALLBERG	
RYDBERGS BYGG

Antal anställda: 58   
LexCon/BidCon sedan: 2004   

MAGNUS	LARSSON
NYVEST BYGG

Antal anställda: 44   
LexCon/BidCon sedan: 1998   

PER-ANDERS	JOHANSSON
PER-ANDERS BYGG OCH RENOVERING

Antal anställda: 1  
LexCon/BidCon sedan: 1999   

1. Vi behövde ett nytt kalkyl-/plane-
rings- och administrativt program, 
som även ska fungera ihop med andra 
affärssytem.

2. Alla jobbar likadant och med 
samma metoder, då är det lättare att 
lära av varandra. Sen kan vi komma 
åt alla projekt smidigt.

1. Det var för att vi ville modernisera 
kalkylarbetet.

2. Det ger framförallt ordning och 
reda och minskar dessutom risken för 
manuella fel.

1. Från början var det ett test för att 
se om det skulle förenkla vårt arbete.

2. Att kunna jobba med byggdelstyper 
där allt ingående material finns med. 
Att UV-värden finns angivet är också 
viktigt. 

1. Vi gjorde helt enkelt en utvärdering 
och fastnade för Consultecs program. 
Idag har vi alla program i portföljen.

2. Det går snabbare och blir bättre 
precision. Vi köpte rätt mycket utbild-
ningar, vilket idag innebär att vi kan 
utnyttja programmen till fullo.

1. Det är lätthanterligt och prisvärt

2. Det är ett mycket snabbt system 
tack vare att det är så enkelt och 
flexibelt.

1. Jag söker alltid nya vägar att gå 
och när jag först såg LexCon/BidCon 
så upplevde jag det väldigt modernt. 

2. Bra uppdateringar, suverän  
support.

EN LITEN INVESTERING MED STOR BETYDELSE
TOLV RÖSTER I BRANSCHEN OM LEXCON-BIDCON

1.	 Varför	valde	ni	LexCon/BidCon?	
2.	Vilka	är	de	viktigast	fördelarna	för	er?

FRÅGOR

FRÅGOR
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EN LITEN INVESTERING MED STOR BETYDELSE
TOLV RÖSTER I BRANSCHEN OM LEXCON-BIDCON

STEN-TORE	BYLUND
BYGG-TORE

Antal anställda: 4   
LexCon/BidCon sedan: 1995   

MARTIN	WIDLUND
SÖDERTÖRNS MARKTJÄNST

Antal anställda: 38   
LexCon/BidCon sedan: 2008   

CARL-ERIK	BÄCK
BDX-FÖRETAGEN

Antal anställda: 130   
LexCon/BidCon sedan: 2000   

KJELL	BERGLUND
BERGLUND BYGG

Antal anställda: 20   
LexCon/BidCon sedan: 1997   

MIKAEL	AXELSSON
ENEBO MARK & BYGG

Antal anställda: 8   
LexCon/BidCon sedan: 2000   

EMMA	JOHANSSON
ED BYGG

Antal anställda: 30   
LexCon/BidCon sedan: Vet ej   

1. Jag tittade på några olika system 
och föll till slut för detta.

2. Det är ordning och reda, man 
slipper lösa papper. Längtar efter 
webblösningen så jag kan räkna på 
jobb var jag än befinner mig.

1. Vi lyssnade runt lite bland våra 
kollegor och blev rekommenderade 
detta.

2. Det är främst integrationen mot 
övriga programvaror i Consultec-
portföljen.

1. Vi hade en licens liggande. Jag  
började kolla upp programmet och  
på den vägen är det.

2. Det är enkelt och snabbt att arbeta 
med. Bra support.

1. Vi behövde helt enkelt ett kalkyl-
program då vi kalkylerade manuellt 
tidigare.

2. Man får hela paketet och kan bygga 
objekt med byggdelar och då vara sä-
ker på att få med alla arbetsmoment 
och material.

1. Vi hade ett kalkylprogram som 
var lite begränsat så vi behövde ett 
bredare. 

2. Vi använder det till allt, även när 
vi mängdar manuellt. Det fungerar 
mycket bra och har även mycket bra 
support.

1. Jag var inte med då, tyvärr.

2. Det är framförallt att det finns 
olika byggdelstyper, det underlättar 
mycket. Och en serviceminded sup-
port. Sedan är det en stor fördel att 
man kan jobba platsoberoende.



Senaste tillskottet hos Consultec 
Arkitekter & Konstruktörer AB är 
arkitekten Johanna Larsen. Hon 
började hos oss 18 januari 2010. 
Johanna kommer närmast från 
Link Arkitekter i Skellefteå och 
dessförinnan jobbade hon hos 

Respons Arkitekter i Stockholm. 

SYTSE LEENDERS

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.

KRÖNIKA:

Vi har sett en trend sista tiden med ökad efterfrågan på olika tjänster. Det är 
svårt att dra några slutsatser kring vad det kan bero på. Det kan vara resulta-
tet av försiktighet i lågkonjunkturens kölvatten där företag väljer att köpa en 
tjänst istället för att investera i verktyg för att utföra tjänsten själv (istället för 
att köpa en hemmabioanläggning köper man en biobiljett).  Det kan även vara 
resultatet av högre grad av fokus på kärnverksamhet (bygg/installation) där 
många andra arbetsuppgifter rationaliseras bort och läggs på/köps av annan 
part, av både kompetens och resursmässiga skäl.

Consultec-bolagen har sina rötter i ett bolag som hette UTEC Consulting (ut-
veckling/teknik). Grundkonceptet var att hjälpa andra bolag, på konsultbasis, 
inom byggbranschen. Bolaget bytte namn till Consultec, vilket är en samman-
smältning av tidigare namnet, och specialiseringarna på de olika inriktning-
arna blev tydligare. Med tiden utvecklades stödsystem som användes och ste-
get därefter var att implementera dessa system hos uppdragsgivare så dessa 
kunde hjälpa sig själva. Hjälp till självhjälp. Det är det IT-utveckling handlar 
om. Men grunden är densamma, branschfolk med förståelse för branschernas 
utmaningar.

Trenden med ökad efterfrågan på tjänster innebär inte på något sätt minskat 
fokus på hjälp till självhjälp, utveckling och implementation av stödsystem. 
Tvärtom. Vår styrka och kompetens som produktleverantör ökar i takt med att 
vår tjänsteverksamhet ökar. Vi ser också att behovet av produkter/tjänster är 
cyklisk och i viss mån kompletterar varandra, det jämnar ut sig i långa loppet. 
Det gör att vi kommer med bibehållet fokus, på utveckling och implementa-
tion, också öka vår möjlighet att erbjuda tjänster inom våra egna produkter. Vi 
vill säkerställa att vi är en part att räkna med oavsett i vilken fas vår partner 
befinner sig i.

Sytse Leenders har anställts som 
ansvarig för marknadsföring och 
försäljning av StairCon i Benelux 
regionen. Han är första kuggen 
i Consultec Systems nystartade 
avdelning i Antwerpen, Belgien.

TIPS & TRIX
PLANCON – LäGGA IN LeDIG HeTeR  
I KALeNDeRN

1. Gå via menyn Projekt och välj Kalender.  

 Dialogen Kalender öppnas.

2. Markera Bas-kalendern och klicka  

 på knappen Definiera. Beroende  

 på vilken mall som är vald, så finns  

 det eventuellt också en kalender 

 för arbete 7	dagar/vecka och  

 en kalender för Dygnet	

	 runt-arbete fördefinierat.

3. Markera de dagar eller veckonummer som ska  

 innefattas av ledighet och klicka på knappen  

 Ledig. Valda veckor eller dagar har nu fått en  

 grön färg i kalendern. Alternativt kan man  

 dubbelklicka direkt på ett veckonummer eller  

 på en dag för att ange en ledighet.

4. Klicka på OK och klicka på Stäng för att avsluta  

 dialogen. I ganttdiagrammet syns nu den inlagda  

 ledigheten.

JOHANNA LARSEN

UTVECKLING AV TJÄNSTER

JAN	ENGBLOM
CHEF AO TJÄNSTER 

CONSULTEC BYGGPROGRAM


