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Alldeles intill det solglittrande vat-
tenbrynet i Sundbybergs Strandpark 
färdigställs nu Stockholms högsta 
trähus. Åtta våningar lägenheter 
med livskvalitet där naturliga, tid-
lösa material och smart produktion 
kombinerar en unik boendemiljö med 
en miljömässig fullträff.    

Just nya konstruktions- och produktions-
metoder har gett naturens eget byggma-
terial en rejäl renässans när det gäller 
träbyggnader i svenska stadsmiljöer. Med 
de nya bostadsrätterna i Sundbyberg tas 
detta koncept ytterligare ett steg. Fyra 
höghus på vardera åtta våningar där allt 
från stomme och fasad till inredningsde-
taljer byggs helt i trä.

Redan innan alla höghusen står klara 
har superlativen varit många: Det hög-
sta. Det vackraste. Det naturligaste. Och 
mest miljövänliga: 

– Ja, det går åt betydligt mindre en-

ergi vid produktionen när man använder 
trä i byggandet, vilket i sin tur ger lägre 
koldioxidutsläpp. Trähus är också lättare 
än t ex betonghus, och behöver därför 
inte lika mycket grundläggning, berättar 
Arne Olsson, VD för beställaren Folk-
hem.

Att husen dessutom är byggda helt i 
trä skapar också en helt unik inomhus-
miljö. Klimatsmart livskvalitet.

TrepArTSSAmArbeTe
Höghusen i Strandparken är ritade av 
Wingårdhs Arkitekter, konstruerade av 
Martinsons och med produktionshand-
lingar från Consultec. Ett samarbete med 
mersmak:

– Det bästa av två världar. En boende-
miljö som bara ett välritat trähus kan ge, 
och ett smart, industriellt synsätt på pro-
duktionen. Vår fabrik ligger hela tiden sju 
veckor före byggplatsen, för att leverera 
just när det behövs så att projektet ska 

löpa så smidigt som möjligt, berättar 
Thomas Staflund på Martinsons.

punkTligheT i 3D
Denna punktlighet påbörjas redan med 
produktionsritningarna, där Consultec 
med hjälp av DDS-CAD levererar eleva-
tioner – dvs tillverkningsritningar där 
alla skikt är presenterade i ett eget lager 
med måttsatta lösningar och tillhörande 
kap- och styckelistor, inklusive all el- och 
VVS-dragningar.

– Det unika med DDS-CAD är att till-
verkningsritningarna både underlättar 
för produktionen och sparar mycket tid 
om någonting måste förändras. Du slip-
per rita varje vägg, och flyttar du t ex 
ett fönster i ritningen, flyttas reglar och 
annat automatiskt. Programmets BIM-
modell gör att alla förändringar slår 
igenom ända ut i produktionen, berättar 
Peter Boström på Consultec Arkitekter & 
Konstruktörer.

wINGÅRDH, MARTINSONS OCH CONSULTEC SKAPAR 

NyA HöJDREKORD I SUNDByBERG
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RELEASE Av AKTUELLA 
PROGRAMUPPDATERINGAR

 
TIPS & TRIx

nu kan du både tidredovisa och 
arbeta med ordrar var du än 
befinner dig! med SiteCon Web 
öppnar Consultec byggprogram 
nya möjligheter till mobilitet och 
tidsvinster – allt i en webbläsare 
nära dig.

SiteCon är lösningen för alla bollar 
som annars snurrar runt i luften un-
der ett byggprojekt. Detta projekt-
hanteringsprogram ger bästa möjliga 
stöd för projektledare, hantverkare, 
platschefer och arbetsledare i såväl 
stora som små företag. Att det också 
har kopplingar till planerings- och kal-
kylprogram (PlanCon PowerProject 
respektive BidCon) samt ekonomi- 
och redovisningsprogram gör att du 
tjänar både tid och pengar i varje steg 
av projektet. Eftersom SiteCon är mo-
duluppbyggt kan det dessutom växa 
med dina behov och arbetssätt. 

Och nu får SiteCon även premiär 
på webben:  

– Det är en efterlängtad nyhet och 
jag tror att många kommer att bli po-
sitivt överraskade över gränssnittet 
som i vissa avseenden 
gör SiteCon ännu enk-
lare att använda i en 
smartphone eller på en 
läsplatta, förklarar Jo-
han Nilsson, produktle-
dare för SiteCon.

Eftersom SiteCon Web 
har ett responsivt använ-
dargränssnitt, innebär det 
att det automatiskt anpas-
sar designen till den aktuella 
skärmstorleken. Du väljer själv 
om du föredrar en stor laptop 
eller en liten smartphone. 

SynkAT oCh SäkerT
Den nya Webapplikationen jobbar 
mot samma databas som det or-
dinarie programmet vilket innebär 
att du registrerar uppgifter direkt in 
i systemet utan att behöva VPN-tun-

nel eller andra tekniskt avancerade 
uppkopplingar. Utan att för den skull 
tumma en millimeter på säkerheten.

Funktionaliteten i SiteCon Web 
kommer att utökas efter hand. I detta 
första steg har Consultec valt de två 
mest efterfrågade modulerna:

– Att föra tid direkt på plats och 
snabbt kunna arbeta med ordrar på 
nya uppdrag eliminerar dubbelarbete 
och gör att all tid och allt registrerat 
material finns med redan när du kom-
mer tillbaka till kontoret. Användaren 
kan själv ställa in hur ofta Webappli-
kationen ska synka med databasen, 
förklarar Therese Wikström projekt-
koordinator för SiteCon.  

 

För mer information om SiteCon 
Web: Kontakta Johan Nilsson 
på johan.nilsson@consultec.se 
eller läs mer på 
http://www.consultec.se/ 
products.aspx

PREMIäR FöR SITECON wEB: 

PROJEKTHANTERING 
I MOBILEN

liknAnDe reSurSer i biDCon el
I BidCon´s Sammanställning får du en 
sammanställning av kalkylens samtliga re-
surser, och kan på ett enkelt sätt justera 
enhetspriser på dessa resurser. Du får 
också en bra överblick på vilka resurser 
som ger stora kostnader. 

Finns det flera ”identiska” resurser i 
listan som troligen motsvarar samma sak 
i kalkylen; använd knappen  ”Slå ihop lik-
nande resurser” för att hålla nere antalet 
materialrader. Så här gör du:
1) Markera de resurser som ska slås ihop 
(alternativt filtrera ut resurserna).
2) Den rad där pilen finns blir den benäm-
ning som kommer att gälla efter samman-
slagningen (dvs den resurs som sist mar-
kerades).
3) Klicka på knappen ”Slå ihop liknande 
resurser”. Välj något av alternativen ”Slå 
ihop filtrerade rader” eller ”Slå ihop mar-
kerade rader”.

Efter detta får du en kontrollfråga, 
var efter kalkylen analyseras och de ak-
tuella resurser byts ut i hela kalkylen, vil-
ket resulterar i en enda resurs med en ny 
mängd.

OBS: Om du enbart ersätter en resurs 
med en annan resurs, förändras inte pro-
duktionsresultatets benämning.

hAr Du räTT verSion?
Consultecs program kommer regelbundet 
ut med nya versioner som innehåller både 
viktiga och nyttiga uppdateringar. Allt du 
som avtalskund behöver göra för att få 
del av dessa nyheter är att ladda hem den 
senaste versionen. Hur är det med ditt 
Consultec-program? Här har du en genväg 
till rätt version: http://korta.nu/consultec

Smartphone, läsplatta eller 
laptop, nu kan du välja det 

som passar dig bäst
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” vI SöKTE EN LöSNING SOM GER 
OSS EN KRAFTFULL vERKTyGSLÅDA 
ävEN OM FEM ÅR”

nu har yiT valt ett nytt, gemensamt kalkylprogram. Det handlar om ett 
gemensamt verktyg för 90 kontor från kiruna i norr till ystad i söder. 

en noggrann genomgång av marknadens olika kalkylprogram och en tuff 
finalomgång med utvärdering av de hetaste kandidaterna gjorde att proces-
sen tog nästan två år.

yiT’s val? bidCon från Consultec.

YIT Sverige AB är idag en av Sveriges 
ledande leverantörer av installation och 
service av fastighetsteknik och är verk-
samt inom både el, ventilation och rör. 
Företaget har under en längre tid känt 
behov av att hitta en kalkyllösning som 
tillgodoser behovet av en helhetslösning 
för alla dessa discipliner. Detta var en 
viktig faktor då de letade nästa genera-
tions kalkylsystem.

– Våra uppdrag ser väldigt olika ut. Ef-
tersom vi har lokala kontor på så många 
orter handlar det ofta om många mindre 
uppdrag där det enbart är en disciplin in-
blandad. Men dessutom arbetar vi med 
stora, komplexa projekt där samtliga 
kompetensområden är inblandade. Vårt 
krav var att kalkyllösningen skulle vara 
flexibel nog att klara alla typer av upp-
drag och kunna summera upp flera disci-

pliners kalkyler som ingår i samma objekt 
till en totalkalkyl, säger Göran Schröder 
affärsutveckling YIT Sverige AB. 

Ingen enkel kravlista med andra ord:
– Nej, det här var en 

lång process som dess-
utom fick pausas under 
nästan ett års tid. Ska jag 
vara helt ärlig så låg inte 
Consultec bäst till efter 
den första delen av ut-
värderingen, men vi fick 
se ett helt annat företag 
i ”slutspelet”.

mjuk övergÅng
YIT har varit kund till Consultec i många 
år och använder idag kalkylprogram-
men ElWind, TenWin och LubeKalk samt 
planeringsprogrammet PlanCon. En av 

många bidragande orsaker till att Con-
sultec seglade upp som favorit var att 
man kunde garantera en ”mjuk” över-
gång till den nya lösningen. Istället för 
att alla YIT-bolagen var tvungen att byta 
kalkyllösning samtidigt, kan nu varje ort 
själv välja tidpunkt och takt för uppgra-
deringen till den nya generationens kal-
kylprogram.

En annan fördel var engagemanget:
– Vi har haft Consultec som leveran-

tör i många år, och de 
är erkänt duktiga på att 
supportera oss, och jag 
uppskattar särskilt hur 
närvarande Tomas Mark-
lund och hans kollegor 
varit i våra funderingar, i 
utbildning och i att finnas 
på plats och lösa tekniska 
problem som dykt upp 
under denna process.

krAfTfull verkTygSlÅDA 
En tredje bidragande faktor har varit 
Consultecs internationella perspektiv. En 
stark ställning på den svenska markna-

Göran Schröder
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den, en ägare (Eleco) med en uttalad in-
ternationell målsättning och utveckling 
i flera olika länder skapar förutsättning 
för en fortsatt och långsiktig utveckling 
av kalkyllösningen.

Hur ser framtidens kalkylprogram ut 
då? 

SpeCiAlreCepT
Förutom att program för kalkylering, 
planering och projektledning ska kunna 
prata med varandra och 
på så sätt underlätta 
i projekten, ser Göran 
Schröder en stor utveck-
lingspotential i det han 
kallar ”recept”. Istället 
för att ständigt uppfinna 
hjulet på nytt genom att 
bygga nya kalkyler för en 
lång rad liknande jobb 
tror Göran att det går 
att skapa stora tidsvin-
ster med att kalkylprogrammet erbjuder 
redan färdiga recept att bygga vidare på 
samt att vi tillsammans med Consultec 
utvecklar nya mer högnivå recept.:

– Ett konferensrum på 50 m2 för 25 
personer med en given tekniknivå, skulle 
kunna vara ett sådan standardrecept. Då 
behöver varken bolaget eller beställaren 
fundera på hur många meter kabel, hur 
många kontakter osv som borde ingå. 
Den erfarenheten finns då redan i BidCon.

En sådan receptsamling kan sedan de-
las med alla bolag i samma bransch.

– Absolut, jag tror att det kommer att 
finnas både standardrecept som utveck-

las gemensamt och spe-
cialrecept som är unika 
för t ex YIT. På så sätt får 
vi både en snabbare ut-
veckling och kan dela på 
denna utvecklingskost-
nad. Alla vinner på det, 
påpekar Göran Schröder.

Tomas Marklund, an-
svarig för Consultec Bygg-
programs internationella 
expansion håller med: 

– Vårt mål är alltid att erbjuda hel-
täckande support och tjänster för våra 
program som både är tekniskt moderna 
och användarvänliga. I BidCon har vi nu 

ett program med flera olika systemdata-
baser för byggsektorns discipliner vilket 
ger stora fördelar i form av effektivare 
utveckling och support. Dessutom byg-
ger vi en flexibel lösning som enkelt kan 
anpassas både för individer och för fö-
retag utifrån deras verksamhet, säger 
Tomas Marklund.

– BidCon är ett bra program redan 
idag, men i takt med att Consultec ex-
panderar kommer nya kunder och nya 
marknadskrav tvinga dem att fortsätta 
denna utveckling. Jag tror att BidCon om 
fem år är en ännu kraftfullare verktygslå-
da av möjligheter, säger Göran Schröder.

Installationen av BidCon hos YIT på-
börjades under januari månad och kom-
mer att vara slutförd under Q4 2013. YIT 
Sverige AB har cirka 4000 anställda 
i Sverige och verksamhet på cirka 90 
orter runt om i landet. YIT-koncernen 
erbjuder dessutom tjänster i Norden, 
Baltikum, Ryssland och Centraleuropa. 
Företagets historia (och namn) går till-
baka till 1912 då Yleinen Insinööritoimisto 
(Allmänna ingenjörsbyrån) startade sin 
verksamhet i Finland.

Tomas Marklund
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NyA MöJLIGHETER 
MED RäTT PROJEKT- 

PLANERINGSPROGRAM

en av hörnstenarna i Consultecs programutbud är projektplanering, plan-
Con. eftersom Consultec är återförsäljare av projektplaneringsprogram-
men och därför inte själva håller i utvecklingen har delaktighet varit av 
yttersta vikt för att kunna påverka utvecklingen efter kundernas behov. 
kundens behov måste vara i centrum och programmen behöver anpassas 
för att möta kundens behov både idag och imorgon. Detta har lett till att 
Consultec letat och hittat nya möjligheter och samarbetspartners.

Under 2012 förvärvades Novator Pro-
jektstyrning och därmed blev Consul-
tec återförsäljare av Powerproject och 
Powerproject Enterprise, projektplane-
ringsprogram utvecklade av Consultecs 
systerbolag Asta. 

När nu den nya versionen av Power-
project och Powerproject Enterprise 
släpps är de Consultec-anpassade vilket 
bland annat innebär att de kommunice-
rar med SiteCon, BidCon och PlanCon. 
Samarbetet mellan systerbolagen för-
stärks vilket är bra och lovande för all 
utveckling inom koncernen.

Powerproject är ett kraftfullt och 
lättarbetat system som skapar nya möj-
ligheter för användaren. PowerProject 
Enterprise är det mest omfattande pla-
neringsprogrammet i Consultects pro-
gramportfölj. Det är anpassat för större, 
tyngre projekt i fleranvändarmiljö där 
flera olika discipliner ska samordnas och 
olika tidplaner ska synkas med varandra. 

Här finns också tilläggsmoduler för en 
mängd olika analys- och presentations-
verktyg till stöd för styrning, ledning och 
beslutsfattande.

vilkeT SkA jAg väljA?
Att programmet är anpassat till de ty-
per av projekt man arbetar med, samt 
har förmågan att kommunicera med 
andra program i projektkedjan är två 
avgörande egenskaper när det gäller att 
välja rätt planeringsstöd påpekar Mats 
Abrahamsson, erfaren produktledare för 
Consultecs projektplaneringsprogram. 
Rätt funktionalitet är A och O:

– Det finns program på marknaden 
som är bra på att hantera riktigt stora, 
tunga uppdrag. Men det är inte varje 
vecka som det ska byggas en Öresunds-
bro, och för de vanliga projekten blir 
dessa för komplexa. I det andra diket 
finns enklare planeringsmoduler till an-
dra program som på ytan ser helt okej ut 

men som fort känns begränsande, och 
där det blir riktigt krångligt om man vill 
att det ska prata med andra applikatio-
ner eller system.

Även supporten är en avgörande skill-
nad mellan Consultecs planeringsstöd 
och mer allmänna planeringsprogram:

– Vår supportpersonal förstår bran-
schen. De berättar inte bara var knappen 
sitter utan också varför. Det är byggpro-
jektet som ska stå i centrum – inte verk-
tyget. Därför envisas vi också med att 
våra program ska prata med varandra, 
berättar Mats Abrahamsson. 

plAnCon plAnner i höST
När Consultec 1994 blev återförsäljare 
av PlanCon inleddes ett bra samarbete 
med PlanMan Oy som för ett par år sedan 
sålde programmet till amerikanska Ver-
sata. Idag har utvecklarna på PlanMan 
Oy tagit fram ett nytt planeringsverktyg 
och ett nytt samarbete har inletts. Con-
sultec är återförsäljare av programmet 
PlanCon Planner som i höst kommer i en 
ny, svensk version som kommunicerar 
med övriga Consultec-program.

Med tre nya projektplaneringspro-
gram i sitt utbud är Consultec rustade 
att möta framtiden.
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NOTISER

höginTreSSAnT 
för högSpänning
Ett nytt kalkylprogram ser snart dagens 
ljus. Det handlar om en helt ny version 
av Consultecs BidCon som förses med en 
databas för linje- och ställverksindustrin. 
Programmet är en vidareutveckling av två 
kundspecifika projekt som tillsammans 
öppnar för ett branschanpassat, kommer-
siellt program:

– Det finns inget liknande på marknaden 
idag. Från att enbart haft verksamhets-
stöd för budgetkalkyler får energibolag 
och linjebyggare ett fullödigt program för 
produktionskalkyler med hjälp av BidCons 
kraftfulla kalkylmotor och en dedikerad 
kraftdatabas, berättar Tomas Marklund, 
produktledare på Consultec.

Precis som det vanliga BidCon kommer 
kalkylkprogrammet för Elkraft även att 
innehålla mallar och dynamiska rapporter 
som snabbt hjälper användaren att hitta 
de mest kostnadseffektiva lösningarna. En 
förhandsvisning av BidCon Elkraft väntas 
till sommaren 2013.

– ett sånt här program har vi 
letat efter i flera år! 

orden kommer från en av 
norges största trapptillverkare, 
Trappe ringen, och gäller StairCon 
Showroom, en komplett trappka-
talog som ger tillverkare världen 
över möjlighet att visa alternativ 
och tillval för sina kunder,  vända 
och vrida på slutresultatet och se 
exakt vad det kostar – i realtid!

StairCon Showroom som utvecklats 
i nära samarbete med Trapperingen, 
har en databas med kundanpassade 
trappmodeller och kan enkelt utökas 
med nya modeller. 

Nu finns det tillgängligt för alla 
trapp- som hustillverkare som vill ha 
ett modernt sätt att presentera olika 
trappalternativ och konfigurationer. 
Pappersutskrifter och platta PDF-filer 
kan nu ersättas med detta interaktiva, 
webbaserade säljhjälpmedel.

– Det finns inget annat system som 
ens kommer i närheten, varken i tek-
niknivå eller i användarvänlighet, sä-
ger Tom Verta, försäljning StairCon.

– Fördelarna är många. Eftersom 

du ser alla ändringar direkt på skär-
men och kan zooma in på detaljer, 
panorera och rotera trappan kan slut-
kunden se trappan från alla håll. Det 
är lättare att välja en annan trappa än 
standardvalet, du kan enkelt göra per-
sonliga tillval och antalet reklamatio-
ner blir i stort sett obefintliga efter-
som kunden redan sett slutresultatet!

Till AllA mÅlgrupper
Själva systemet är också byggt så att 
samma trapptillverkare kan ha flera 
inloggningar med olika konfiguratio-
ner, vilket gör det möjligt att anpassa 
sin ”webbkatalog” till olika målgrup-
per och kundsegment. Med eller utan 
priser.

– Det här är det bästa säljverktyget 
som finns för oss trapptillverkare. Det 
är enkelt att använda och det faktum 
att slutkunden kan se och välja mel-
lan olika modeller och tillval innan vi 
producerar ger en trygghet som vi 
letat efter i flera år, konstaterar Per-
Gunnar Rønningen, försäljnings- och 
marknadschef på Trapperingen.

wwwäRLDSPREMIäR FöR 

TRAPPKATALOG I 3D ConSulTeC nominerAT 
Till ArkiTekTurpriS
Övre Norrlands Arkitekturpris som i tio år 
verkat för att lyfta fram goda förebilder 
har i år nominerat Consultec Arkitekter 
för Restaurang Bryggargatan i Skellefteå 
som ett av sju nominerade bidrag. 

”Ett högvärdigt detaljarbete och om-
sorg om material, som limträpanel och 
detaljer” lyder motiveringen.

– Vi har försökt forma en träbyggnad 
med maximal älvutsikt för restaurang-
gästerna som dessutom speglar Bryggar-
gatans restaurangfilosofi, säger arkitekt 
Ove Nilsson som nu nominerats för tredje 
gången i rad. 
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NyANSTäLLDA

PER HANSSON
systemutvecklare
Consultec ByggProgram 
Umeå

THOMAS CARLSSON
Kalkyl Elkraft

Consultec ByggProgram 
Stockholm

TONy KARLSTRöM
KundCoach Anläggning

Consultec ByggProgram
Stockholm

THOMAS ERIKSSON
Kalkyl Ventilation

Consultec ByggProgram
Stockholm

MARIA LUNDSTRöM
Inredningsarkitekt

Consultec Arkitekter 
& Konstruktörer 

Skellefteå

MAGNUS ADOLFSSON
systemutvecklare

Consultec ByggProgram 
Umeå

ARNE DANIELSSON
KundCoach El

Consultec ByggProgram 
Skellefteå

JOHAN SKARP
KundCoach Bygg
Consultec ByggProgram
Göteborg

KENNETH ANDERSSON
Kalkyl VS
Consultec ByggProgram
Eskilstuna

JöRGEN LARSSON
Kalkyl Ventilation
Consultec ByggProgram
Eskilstuna

DAvID BURMAN
DDS CAD
Consultec Arkitekter 
& Konstruktörer
Skellefteå

öSTEN LUNDAHL
systemutvecklare
Consultec System 
Skellefteå

Om vi angivit fel kontaktperson, vänligen meddela rätt namn, tack.

KRöNIKA:

BLIR SNö TyNGRE NäR DEN SMäLTER?
Man behöver inte vara ingenjör för att intressera sig för byggnadsfysik. Hål-
ler taket, eller måste jag skotta? Olika personer gör olika bedömningar. Avgö-
rande faktorer kan vara risk- eller träningsvilja men en del sitter lugnt kvar i 
TV-soffan för ”så länge snön inte smälter så är det ingen fara”. Effekterna av 
tyngdlagen bedöms olika. En brygga över grunt vatten FÅR svikta, trampoli-
nen i badhuset SKA svikta, golvet i vardagsrummet får svikta LITE osv. Grund-
regeln är att det ska BÄRA och INTE BRISTA.

Under 80-talet skrotades Consultecs första och enda minidator. Med sina 512 
kb RAM, delat på fem terminaler, hade den under en kort period gjort banbry-
tande tjänst och blivit omodern. Våra programmerare tog entusiastiskt den nya 
generationens dator i bruk. Varje PC hade lika mycket RAM och hårddisk som 
rymde 10 ggr mer än minidatorn. Arbetet blev nu ännu enklare och roligare!

För de två flyttkarlar som åtagit sig att bära ut den gamla trotjänaren från Tex-
as Instruments var det däremot varken enkelt eller roligt. Med yttermått som 
ett kylskåp och en vikt på 300 kg krävdes snus, starkt kaffe och andra seriösa 
förberedelser. ”Håller trappan?”, frågade männen efter en lång tystnad. Vi 
tolkade det som ett uppenbart försök att backa ur med hedern i behåll. Svaret 
blev därför ett reflexmässigt ”jadå”. Vi var ju dessutom färdiga med datorn. 
Trappan höll, men det framgick tydligt av ljuden på väg ner att totalvikten blev 
lite för mycket.

Inom Consultec skapades tidigt konstruktionsprogrammet StatCon. Byggnor-
mer och konstruktionsregler utvecklas ständigt utifrån forskningsrön, nya 
material och metoder mm. Det kräver en ständig vidareutveckling av våra da-
taprogram. Eurocode heter rättesnöret som Europas konstruktörer numera 
har att hålla sig till. Den innehåller en mängd parametrar och sofistikerade 
beräkningsmetoder. StatCon ger snabbt och korrekt svar för stål- och träkon-
struktioner. Eurocode är i praktiken omöjlig att hantera utan dator. Med hjälp 
av StatCon blir det både enkelt och roligt! 

Till sist: tänk på att snötyngden minskar stadigt fram mot sommaren och OM 
bryggan brister – njut av badet!
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