
3 LUBEKONSULT HETT NYFÖRVÄRV
	 Öppnar	för	it-lösningar	och	kalkyltjänster		
	 inom	ventilation.

4 HOLMSTRÖMS ELEKTRISKA
	 Full	koll	på	installationer	tack	vare	it-lösningar.

6 STAIRCON GJORDE SUCCÉ
	 Fullbokad	visning	av	framtidens	trapptillverkning.

7 LINDBÄCKS PRISADE FÖR LEAN
	 Lyckad	storsatsning	tog	hem	byggarnas	Leanpris.		

EN KUNDTIDNING FRÅN CONSULTEC MARS 2011

IT-VERKTYG  
NATURLIGT FÖR UNG 
BYGGENTREPRENÖR 



2

IT-VERKTYG EN SJÄLVKLARHET 
FÖR UNG, SNABBVÄXANDE 
BYGGENTREPRENÖR

För många byggentreprenörer är det 
i dag en självklarhet att använd a it-
lösningar i sitt arbete. Inte minst 
bland de som redan är vana data-
användare. Ett bra exempel på det 
är Daniel Hultengren och hans fram-
gångar med byggföretaget BEVAB.

När Daniel Hultengren startade BEVAB 
2007 tog det inte lång tid innan han be-
stämde sig för att ta tillvara fördelarna 
med it-baserade verktyg. Som redan van 
dataanvändare köpte han 2008 in Con-
sultecs kalkylverktyg BidCon och i takt 
med att företaget växte byggde han på 
med SiteCon och PlanCon. 

– Just nu är vi på gång att kunna 
inte grera programvaran från Consultec 
med Hogias ekonomisystem. När det är 
klart har vi ett helintegrerat projekt- och 
ekonomisystem, vilket känns som ytter-
ligare ett stort steg framåt.

PosItIVA FrAmtIDsutsIktEr
I dag har BEVAB tio anställda snickare 

och en stabil grupp med underentre-
prenörer och inhyrd arbetskraft. Med 
huvud kontor i Stenungsund tar man på 
sig olika typer av byggentreprenader, 
där jobben består av allt ifrån enfamiljs-
villor till nya exploateringsområden. 
Med storstadsintensiva Göteborg bara 
några mil bort har BEVAB haft en bra 
utveckling under sina första år och före-
taget ser ljust på framtiden.

– Målet är att växa vidare. Både ge-
nom att ta på oss fler och större jobb, 
men framför allt genom att rekrytera 
nya duktiga och målinriktade medarbe-
tare, säger Daniel Hultengren. 

mätBArHEt ocH uPPFöljnIng
Daniel Hultengren anser att fördelarna 
med att använda olika it-verktyg är en 
betydelsefull faktor när företaget växer 
i omsättning och antal medarbetare.

– Dels sparar vi tid och ökar trygg-
heten i vårt arbete, dels innebär det att 
vi effektivt kan hantera en större mängd 
information. Vi har ett kraftfullt verk-

tyg, som är både användarvänligt och 
under lättar hela projektledningen. 

Dessutom menar han att it-verktygen 
är viktiga i företagets arbete med mät-
barhet och uppföljning, ett område som 
BEVAB lägger stor vikt vid. 

 – Självklart är det så. Det är ett 
arbet e som ska genomsyra hela företa-
get för att vi ska hålla hög kvalitet och 
leva upp till kundernas krav. Vi ska ligga 
i framkant när det gäller uppföljning och 
svarstider och då är integrerade system 
en förutsättning. 

FAKTARUTA
Företag: BEVAB, Byggentreprenad Väst AB 
Antal anställda: 10 
Verksamhet:  Byggentreprenader 
consultecprogram som används:  
BidCon, PlanCon och SiteCon
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RELEASE AV AKTUELLA 
PROGRAMUPPDATERINGAR

när consultec hösten 2010 för-
värvade lubekonsult var det 
resul tatet av två strategiska 
beslu t. målet var dels att växa in 
på ventilationsmarknaden inom 
it-lösningar för kalkylering, dels 
att utöka erbjudandet inom kal-
kyltjänster. 

– I vår ambition att vara hela bygg-
branschens självklara samarbets-
part ner gör förstärkningen på 
 ventilationssidan oss mer kompletta. 
Lubekonsults kompetens bidrar så-
väl till prisvärda kalkyltjänster som 
användarvänliga program, vilket 
kommer alla kundsegment till godo, 
berättar Helena Markgren, vd för 
Consultec Byggprogram AB.  

luBEkonsult PosItIVA  
tIll AFFärEn
Med andra ord passade Lubekonsults 
styrkor som företag bra ihop med 
Consultecs ambitioner att förstärka 
på ventilationssidan. Samtidigt var 
Lubekonsult positivt inställda till att 
förvärvas av Consultec. 

– Consultecs satsning och framför 
allt den kultur som råder på företa-
get gjorde att jag inte tvekade då 
denna lösning blev möjlig att genom-
föra, berättar Lubekonsults grundare 

 Håkan Löfgren som fortsätter med it-
utveckling inom Consultec.

Consultec har sedan drygt ett år 
arbetat med att bygga upp tjänste-
erbjudandet inom kalkyler.

– Vi kan redan nu se att vår idé 
om att leverans av tjänster bidrar 
till att kundoptimera våra program 
stämmer. Detta innebär i sin tur att 
vi genom förbättrade program effek-
tiviserar våra tjänster – vi får en posi-
tiv spin-off som kommer alla kunder 
tillgodo, säger Helena Markgren. 

mED kunDnyttAn I Fokus
För Lubekonsults gamla kunder ska 
förändringen förhoppningsvis vara 
positiv, tack vare Consultecs stora 
organisation och support. Dessutom 
finns ett färdigutvecklat kalkylverk-
tyg som numera erbjuds alla kunder.

– Målet med ett gemensamt, effek-
tivt kalkylprogram för samtliga dis-
cipliner är nära. Då vi numera har it-
lösningar inom alla discipliner har vi 
en bred erfarenhetsbas för nästa ge-
nerations kalkylverktyg. Ett tillväxt-
område är att även bli kompletta på 
tjänstesidan, där vi nu rekryterat på 
rörsidan och sedan planerar liknande 
förstärkningar inom bygg och an-
läggning, berättar Helena Markgren.  

VENTILATION TAR FART  
MED LUBEKONSULT
NYA MÖJLIGHETER INOM IT-LÖSNINGAR OCH KALKYLTJÄNSTER

Det sker en ständig utveckling och för-
bättring av våra programvaror. Nedan 
ser du de senaste versionerna. Dessa 
finns tillgängliga för dig som kund att 
hämta via vår hemsida där du även kan 
läsa om nyheterna i respektive program. 

sItEcon 2.83

BIDcon El 1.41.1

ElWInD 2.80

lExcon/BIDcon 6.85

luBEkAlk 1.9.0.0.

luBEätA 2.1.0.0.

tEnWIn kAlkyl 6.40 sP1

tEnWIn orDEr/FAkturA 6.20 sP1

tEnWIn PrIs 6.20 sP1

FEBDok 5.0.35

PlAncon 6.4.1

DDs-cAD 6.5

stAtcon structurE 2011.1 sP2

stAIrcon 5.60.2

VENTKALKYLER TILL 
LÄGRE PRIS
I och med förvärvet av Lubekonsult 
 erbjuder Consultec numera kalkyltjäns-
ter inom ventilation. Inom ventilation är 
affärsmodellen så kallad flerförsäljning, 
det vill säga att samma kalkyl beställs av 
flera uppdragsgivare.

– Det här gynnar alla parter, då vår 
timkostnad delas på flera olika kunder 
och de får ett lägre pris. Trots att de 
är konkurrenter om samma uppdrag, 
måste de ju tillämpa egna priser och jus-
teringer för att färdigställa en konkur-
renskraftig offert. Och sekretessen runt 
kunderna är givetvis total, säger Consul-
tecs Jan Engblom.

Eftersom modellen är uppskattad är 
ambitionen att implementera flerförsälj-
ning av kalkyler även på elsidan.
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– consultec har bra koll på utveck-
lingen för oss inom elbranschen. 
tack vare det har de möjlighet att 
göra lämpliga uppdateringar i rätt 
läge. 

 
Orden kommer från Greger Lundmark, 
vd för Holmströms Elektriska i Skellefte å 
med runt 13 anställda. Uppdragen varie-
rar i storlek, med allt ifrån små, snabba 
installationer till stora projekt för flera 
miljoner. När han tog över företaget 
för ungefär ett år sedan hade han re-
dan hunnit vara anställd på företaget i 
26 år. Det är med andra ord en erfaren 
man som ger sin syn på Consultecs för-
måga att erbjuda program anpassade 
för elinstallatörer som honom själv. 
Sedan ett par år använder Holmströms 
Elektriska BidCon EL i kalkylarbetet och 
SiteCon för projekthanteringen. 

tIDsBEsPArIngEn En själVklAr 
FörDEl
– Framför allt sparar jag en massa tid 
genom att använda programmen. Och 
eftersom jag sköter både kalkylering 
och arbetsledning själv blir det mycket 

lättare att hålla ordning på projekten. 
Greger Lundmark berättar att han 

tidigare satt med listor och Excel-doku-
ment, vilket självfallet blir bra mycket 
omständligare.

– Nu tar jag snabbt fram en kalkyl i 
BidCon med både pris och arbetstid 
noggrant definierade, samtidigt som jag 
har bra ordning på varje projekts doku-
ment i mappstrukturen i SiteCon. 

ProgrAmmEn kräVEr IngEt
DAtAsnIllE
Enligt Greger Lundmark är programva-
ran uppbyggd på ett enkelt och logiskt 
sätt, vilket underlättar oavsett hur 
mycket datavana användaren har. 

– Att till och med en dumskalle som 
jag klarar av dem säger väl egentligen 
det mesta, säger han och skrattar. 

I själva verket hade Greger redan gan-
ska bra datavana sedan tidigare, men 
han menar att den användarvänliga upp-
byggnaden ändå är en stor fördel. 

EFFEktIV suPPort
Egentligen ser han bara ett utvecklings-
område för programmen från Consultec 

– även om det inte är direkt allvarligt 
menat: 

– Det skulle väl vara att de klarar av 
att utföra själva jobbet åt oss också, 
men det kanske blir nästa sak för Con-
sultec att utveckla! 

Greger Lundmark är riktigt nöjd med 
hur Consultec bemöter honom som 
kund, både vad gäller support och konti-
nuerlig utveckling av produkterna:

– De är alltid lätta att ha att göra med 
och deras supportfunktion fungerar 
väldigt bra. Dessutom har de koll på 
förändringar i elbranschen och anpas-
sar sina uppgraderingar för att möta de 
behov jag som kund har.  
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FAKTARUTA
Företag: Holmströms Elektriska  
som ingår i Svenska Elkedjan AB 
Antal anställda: 13–15  
omsättning: ~20 000 000 kr 
Verksamhet:  Elinstallationer 
consultecprogram som används:  
BidCon EL och SiteCon

HOLMSTRÖMS ELEKTRISKA
IT-LÖSNINGAR FÖR FULL KOLL PÅ ELINSTALLATIONER 



5

scAnBygg 8–11 mArs 2011

Träffa oss i  monter B01:40. I montern 
visar vi hur våra program kan hjälpa dig 
med projekthantering, kalkylering och 
projektplanering.

ElFAck 9–13 mAj 2011

Kom till vår monter C01:07. Vi berättar 
om hur våra programvaror utveck-
lats för att ytterligare underlätta din  
vardag.
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NOTISER

HostIng – kör ProgrAmmEn 
FrÅn consultEcs sErVEr 

Hosting är en smart lösning som allt 
fler får upp ögonen för. Genom att ha all 
mjukvara på Consultecs server räcker 
det för användaren att ha tillgång till 
exempelvis en enkel 3G-uppkoppling. 
Med andra ord behövs ingen egen ser-
ver och programmen kan köras lika bra 
från både byggarbetsplatsen, kontoret 
eller hemmet. Dessutom kan externa 
samarbetspartners få tillgång till aktuell 
information, genom att logga in i systemet. 
Consultec sköter alla uppdateringar och 
eftersom programmen styrs från en 
driftsäker Citrix-server är säkerheten 
hög. Kontakta gärna Consultec för mer 
information, om du är intresserad av 
hostingtjänsten.

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

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

Hantera samfakturering och 
á contofakturering av många ordrar.

PROJEKTHANTERING

Projektplaneringsprogrammet som 
skapar överblick över alla resurser.

Ett komplett CAD-verktyg för 
projektering samt styrning av pro- 
duktionen för industriella byggare.

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

PROJEKTPLANERING

KONSTRUKTION/ PRODUKTION

Hjälper dig att skriva 
korrekta avtal.

Verktyget för dimensionering av 
kablar och skydd.

ÖVRIGA

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. 

Kalkylverktyget för alla bygg- och 
anläggningsföretag.

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

Nya generationens kalkylverktyg för 
dig i elbranschen.

KALKYLERING

 Kalkyl

Kalkylverktyget för dig i elbranschen.

Kalkylprogram för ventilations-
branschen utvecklat av 
ventilationskalkylatorer.

LubeKalk

Program för prissättning av 
ÄTA-arbeten enligt ventilations-
branschens à-prislistemall.

LubeÄTA
®

ETT KOMPLETT PRODUKTPROGRAM

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

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

Hantera samfakturering och 
á contofakturering av många ordrar.

PROJEKTHANTERING

Projektplaneringsprogrammet som 
skapar överblick över alla resurser.

Ett komplett CAD-verktyg för 
projektering samt styrning av pro- 
duktionen för industriella byggare.

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

PROJEKTPLANERING

KONSTRUKTION/ PRODUKTION

Hjälper dig att skriva 
korrekta avtal.

Verktyget för dimensionering av 
kablar och skydd.

ÖVRIGA

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. 

Kalkylverktyget för alla bygg- och 
anläggningsföretag.

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

Nya generationens kalkylverktyg för 
dig i elbranschen.

KALKYLERING

 Kalkyl

Kalkylverktyget för dig i elbranschen.

Kalkylprogram för ventilations-
branschen utvecklat av 
ventilationskalkylatorer.

LubeKalk

Program för prissättning av 
ÄTA-arbeten enligt ventilations-
branschens à-prislistemall.

LubeÄTA
®

MÄSSOR
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SUCCÉ FÖR STAIRCON 
OCH HOMAG

StairCons Trappdag hos Thomas Frick 
AB blev en stor framgång. Dagen 
 arrangerades på Träcentrum i Nässj ö 
i ett samarbete mellan Consultec och 
Thomas Frick AB som distribuerar 
Homag s CNC maskiner i Sverige .

På programmet stod bland annat en 
visning av hur en trappa designas och ri-
tas med StairCon, för att sedan tillverkas 
med den senaste tekniken inom CNC.

– Att kunna kombinera fördelarn a 
hos StairCon och en 5-axlig CNC som till 

FULLBOKAD VISNING AV FRAMTIDENS TRAPPTILLVERKNING

”Det var positivt att få se en presentation av StairCon – att  
verkligen få se hur det gick direkt från ritbordet till CNC och  
sedan bli en färdig trappa.”

Per sundqvist, knätte träprodukter AB, ulrIcehamn, använder inte staircon i dag

"Det är intressant för oss trapptillverkare att se att det fungerar  
hur bra som helst att köra StairCon till Homag. Designen kommer  
att styra i framtiden, men vi måste även tänka produktions- 
mässigt och det är därför vi är här i dag."

tord olsson, olssons trappor AB, Färilla, staircon-användare

exempel Homag, skapar helt nya möjlig-
heter inom trapptillverkning runt om i 
världen och intresset var väldigt stort 
redan på förhand, berättar Consultecs 
Tom Verta, försäljning StairCon.

Med tanke på de positiva reaktio-
nerna från de cirka 35 deltagarna under 
Trappdagen råder ingen tvekan om att 
de är redo för framtidens trapptillverk-
ning. Här ger några av deltagarna sin 
syn på både StairCon och hur de upp-
levde dagen:  

"Intresset för specialtrappor ökar hela tiden och kunderna  
efterfrågar egna lösningar. Där har vi redan sett att det finns  
en marknad som ökar. Det var positivt att se hur trappan ritas  

upp i StairCon och sedan körs direkt i CNC-maskinen."

sven Wikström, lindsdals Bygg och Designsnickeri AB, kalmar, staircon-användare 
 

”Det var ett mycket bra upplägg att få se nya lösningar och  
möjligheter inom trapptillverkningen. Kraven från kunderna  
ökar och det gäller att vara i framkant hela tiden. En viktig fördel  
med StairCon är visualiseringen av trapporna och att jag som  

kund kan påverka programmets utveckling.”

jan stenman, trätrappor AB, norsjö, staircon-användare

"Jag fick många nya idéer i dag, till exempel att köra dxf-filer  
direkt till glasmästaren och att köra stolpar på speciella sätt.  
Med hjälp av 5-axlig maskin och StairCon kan företaget  

utvecklas i rätt riktning."

kalle nilenfors, nilenfors trappindustri AB, Anderstorp, staircon-användare 
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CONSULTEC 
RITAR UNIKT 
LÅGENERGIHUS

7

consultec blir allt oftare tillfrågade 
att hjälpa kunder med att leva upp 
till satta mål för energiförbruk-
ning. Ett bra exempel på det är en 
ny förskola som ska byggas på morö 
Backe i skellefteå. 

Beställaren Skellefteå kommun har som 
mål att nybyggda fastigheter ska upp-
föras med miljöaspekten i åtanke. Rolf 
Andersson, projektledare på Skellefteå 
kommun, berättar:

– Eftersom vi vill vara en drivande 
kraft i miljöutvecklingen bestämde vi 
att den nya förskolan skulle byggas som 
ett lågenergihus. Vi vill föregå med gott 
exempel genom att visa att det går att 
bygga så här, berättar Rolf Andersson, 
som är Skellefteå kommuns ansvarige i 
projektet. 

sAmArBEtE mED EnErgIkonsult
Den nya förskolan beräknas ha en årlig 
energiförbrukning på 58 kWh/m2, vilke t 
är långt under den gällande gränsen 
210 kWh. Förklaringen är en extremt tät 
byggnad och speciell hänsyn har tagits 
till faktorer som isolering, väggar, föns-
ter och dörrar. 

– Consultec är precis rätt samarbets-
partner för det här projektet, med tanke 
på den kompetens de besitter på om-
rådet. Dessutom har Consultec arbetat 
tillsammans med en energikonsult från 
Tyréns för att säkerställa våra ambitio-
ner, säger Rolf Andersson.  

mIljömÅl Ett VIktIgt 
utVEcklIngsomrÅDE
Tack vare riksdagens och EU:s miljö-
mål kommer vi att få se fler liknande 
lågenergihus i framtiden. Myndigheter, 
byggherrar, entreprenörer och konsul-
ter kommer att behöva beräkna både 
energiförbrukning och koldioxidutsläpp, 
varför det är ett viktigt utvecklingsom-
råde inom Consultecs it-verktyg och de 
tjänster som erbjuds.

– För oss handlar lEAn om att 
sätta kundnyttan i första rummet. 
Vi ser det som en förutsättning 
för att fortsätta utvecklas som 
företag, berättar stefan lindbäck, 
fabrikschef på lindbäcks.

 
Lindbäcks i Piteå inledde sin satsning 
på LEAN för två år sedan och vann 
i höstas byggarnas Leanpris för sitt 
arbete. Lindbäcks har skördat stora 
framgångar med sitt industriella 
byggsystem för flerbostadshus och 
är i dag Sverigeledande på området.

– Vi har byggt ut fabriken i flera 
omgångar, men till slut kom vi fram 
till att det måste till en annan lösning. 
Kunderna efterfrågar helt enkelt mer 
än vi klarar av att producera, berättar 
Stefan Lindbäck. 

ökA omsättnIngEn mED 30 %
Därför beslutade man att satsa på 
en implementering av LEAN-tänket i 
alla delar av organisationen, allt ifrån 
fabriksproduktionen och administra-
tion till byggarbetsplatserna. 

– Grundtanken är att allt arbete vi 
utför ska skapa ett värde för kunden. 
Genom att sätta fokus på kundvärdet 
höjer vi hela företagets kvalitets-
nivå och blir dessutom effektivare 
som organisation. Vårt mål är att 
kunna öka omsättningen med 30 % 
de närmast e tre åren, säger Stefan 
Lindbäck. 

lEAn mED HjälP AV DDs-cAD 
I LEAN-arbetet används bland annat 
ett system för att hantera avvikel-
ser och se till att erfarenheterna tas 
tillvara. Dessutom ligger man i start-
groparna för att börja använda DDS-
CAD mot sina underleverantörer: 

– Målet är att använda mer fär-
digkapade produkter från sågverken. 
Tanken är att den information de be-
höver ska föras över direkt från vår 
DDS-CAD till deras kaputrustning. Vi 
hoppas att Consultec kommer att ut-
veckla sin mjukvara efter våra behov, 
vilket då förhoppningsvis skapar en 
win-win-situation för oss båda, säger 
Stefan Lindbäck. 

FRAMGÅNGAR FÖR  
LINDBÄCKS LEAN-SATSNING
PRISBELÖNT SATSNING MED POSITIVA UTSIKTER

Ritat	av	arkitekterna		
Johanna	Larsen	och	Rolf	Marklund



Byggbranschen ställs inför utmaningar i form av både kostnadseffek-
tivisering och skärpta miljökrav. Här ger Helena markgren, consultec 
Byggprograms nya vd, sin syn på utvecklingen. 

Det känns otroligt spännande att komma till ett välrenommerat it-företag, vars 
affärsidé är att underlätta för och bidra till effektivisering i byggbranschen. 

Speciellt med tanke på min bakgrund som beställare, entreprenör och leve-
rantör inom såväl bygg- som fastighetsbranschen. En av mina ledstjärnor har 
alltid varit att hitta förbättringsmöjligheter genom brett samarbete. Allt för ofta 
får vi inom byggbranschen höra att vi är dåliga på systematiska förbättringar 
och många är de exempel som visar vår branschs alltjämt ökade produktions-
kostnader över tid. Projektbaserade organisationer med många aktörer nämns 
som en huvudorsak.

Kostnadseffektivisering är en av byggbranschens största utmaningar fram-
över och i det arbetet vill vi på Consultec vara er självklara partner. Undersök-
ningar visar att bättre kommunikation mellan aktörerna kan leda till 20 procent 
lägre byggkostnader. Elektroniska affärer, elektronisk dokumenthantering och 
byggnadsinformationsmodeller visar alla på stora fördelar för de som nyttjar 
dem. Redan i dag kan våra it-produkter och våra tjänster hjälpa er i branschen 
att effektivisera era processer. Dessutom har vi höga ambitioner att fortsätta 
leda utvecklingen inom området och anta alla dess utmaningar.

Ett annat sådant exempel är branschens behov av såväl energi besparingar 
som minskade koldioxidutsläpp för en långsiktigt hållbar livsmiljö. 

Tyvärr leder skillnaden mellan olika svenska myndigheters och EU:s energi-
mål, både i nivå och tid, till en osäkerhet inom byggbranschen. Hur ambitiösa 
kommer de framtida effektiviseringsmålen att vara? Är de bindande eller inte? 
Hur snabbt ska vi leva upp till dem?

I väntan på definitivt besked gör många precis just det – väntar. Även om vi 
alla vet att inom några få år kommer byggreglerna att skärpas för att ta oss 
mot "nära noll" i energiförbrukning. Kompetensen på hur vi når dit finns, men 
det kommer att krävas en  ordentlig kraftsamling mellan branschens alla parter. 
Att Consulte c redan har börjat kan ni läsa i artikeln om lågenergihus. Men vi 
vet också att utmaningen kräver it-program för att beräkna livscykelkostnader, 
metod- och materialval samt kanske framför allt uppföljningar. För hur ska vi 
kunna ta tillvara erfarenheterna om vi inte systematiskt följer upp, analyserar 
och förbättrar? 

Vi tänker inte vänta. Vill ni anta utmaningarna tillsammans med oss?

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.

w
w

w
.k

ru
x.

se

TILLSAMMANS KLARAR VI UTMANINGARNA
KRÖNIKA:

NYANSTÄLLDA

HELENA	MARKGREN 
VD CONSULTEC BYGGPROGRAM

HELENA MARKGREN 
Vd, Consultec Byggprogram, 

Skellefteå

BARNABAS BAKOS
Systemutvecklare, Consultec 
Byggprogram, Stockholm

MIKAEL BJÖRNLUND 
Kalkylator, Vent Consultec 
Byggprogram, Stockholm

ALEXANDER BORG 
Kalkylator, Vent Consultec 
Byggprogram, Stockholm

HÅKAN LÖFGREN 
It-consulting, Vent Consultec 

Byggprogram, Stockholm

KENNETH BORG 
Kalkylator, Vent Consultec 
Byggprogram, Stockholm

MAGNUS ROSENDAHL 
Systemutvecklare Consultec 

Byggprogram, Stockholm

JÖRGEN STENBERG 
Byggnadskonstruktör,  
Consultec A&K, Skellefteå

MATTIAS PEGESTAM 
A-ingenjör,  

Consultec A&K, Skellefteå

PATRIK ELARDT 
Sälj/support, Consultec A&K,  
Linköping

ANN-CHRISTIN PERSSON 
VVS-ingenjör, Consultec  

Byggprogram, Växjö

TOM VERTA Säljare,  
Consultec System, Skellefteå

MATTIAS MARKSTRÖM Kundcoach/systemutvecklare,  
Consultec System, Skellefteå


