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JM fokuserar på nyproduktion av bostäder 
med tyngdpunkt på storstadsområden och 
universitetsorter i Sverige, Norge, Danmark, 
Finland och Belgien. Projekten är ofta stora 
och komplexa. Där nya stadsdelar växer fram, 
finns JM ofta med. I centrum för all plane
ring, all produktion och all uppföljning finns 
tidplanen.

– Det vanliga i branschen är att platschefen 
gör en egen plan för projektet, eftersom han 
är ytterst ansvarig. Vår erfarenhet är att det är 
mycket effektivare att utgå från en standardi
serad tidplan och låta 
tiden styra snarare än 
resurserna. Vi vet att 
ett större byggprojekt 
kan kosta uppemot 
100 000 kr/ byggdag 
enbart i fasta kostna
der. Då är det väldigt 
viktigt att säkerställa 
tidplanen, säger Erik 
Kjellman, applikations
ansvarig på JM.

För hela organisationen
Att tidplanen tydligt står i centrum syns också 
i JM:s organisation. Alla nivåer på företaget 
jobbar med samma plan. Från arbetschefer 
till platschefer, arbetsledare till entreprenads
ingenjörer, projekteringsledare, företagets 
mallavdelning och ända ut till den enskilda 
snickaren. Det finns till och med en central 
tidplanegrupp som träffas tre gånger per 
år och går igenom förbättringsförslag och 
avvikelserappor teringar.

Användarvänligheten i centrum när 
JM valde Plancon Powerproject

Erik Kjellman

Säg ordet “tidplan” till  någon 
på JM och personen får något 
 beslutsamt i blicken. Det finns 
inget viktigare. Hos JM börjar 
och slutar allt med rätt tidplan. 
Det är bland annat detta som 
gjort företaget till en av Nordens 
ledande projektutvecklare av 
bostäder och bostadsområden.

Stockholms nya stadsdel växer 
fram. Med bästa tänkbara läge 
vid Liljeholmskajen på söder 
bygger JM 183 lägenheter, med 
ljus, rymd och en underbar 
utsikt. Hela området ska vara 
klart 2019.



Kundtidning från Consultec Context / 3

– Alla 2000 anställda har rätt att komma 
med förbättringsförslag, och det händer ofta. 
Varje gång tidplanegruppen träffas har vi 
15–20 nya förslag att ta ställning till. På andra 
företag kan en snickare möjligen förändra 
en detalj i ”sitt” byggprojekt. Hos oss kan 
snickaren förbättra hela företagets arbetssätt.

Därför var det ett stort och viktigt steg när 
JM under fjolåret tog beslutet att byta pro
gram för sina tidplaner. Tidigare hade JM ett 
egenutvecklat system som i grunden byggde 
på MS Project, men som börjat visa ålders
tecken och inte längre räckte till. Man bjöd 
därför in fyra leverantörer av alternativa plane
ringsprogram som fick presentera sin lösning. 
Dessa applikationer testkördes sedan av Erik 
och hans kollegor i tidplanegruppen under 
några månader.

Användarvänlighet
Huvudkravet var enkelhet. Företaget sökte ett 
kraftfullt program där man har möjligheten att 
koppla på nya funktioner och samverka med 
andra program, men allt detta skulle först och 
främst vara användarvänligt.

– Våra erfarna medarbetare som är 60+ 
måste vara lika trygga i programmet som de 
nyutexaminerade 22åringarna som är sugna 
på de avancerade funktionerna. Ett annat 
krav var utskrifter, eftersom det mesta i tid
planen ska ut på papper och upp på en vägg 
ute på bygget.

Valet föll till slut på Plancon  Powerproject 
från Consultec, som också utformade en 
utbildning för alla användare efter JM:s 
önskemål.
– Utbildningsdelen var en stor fördel när vi 
valde leverantör. Tidigare har det varit någon 
av oss inne på JM som vidareutbildat använ
darna i olika programvaror, men här har vi en 
partner som ger oss kontinuerlig hjälp under 
hela avtalsperioden.

Över förväntan
I september 2013 stängde man ner den 
gamla servern. Hela företaget gick över till 
Plancon Powerproject.

– Bytet gick över förväntan. Till och med 
utbildarna var förvånade över med vilken 
entusiasm företaget tog sig an den nya 
programvaran. Kanske för att kravet på för
ändring faktiskt kom från produktionen, inte 
enbart från ledningshåll.

Idag har JM 500 användare och 250 server
licenser av Plancon Powerproject, plus att alla 
anställda har tillgång till en viewer som gör att 
man kan gå in och studera planerna för ett 
byggprojekt.

Utbildningsdelen var 
en stor fördel när vi 
valde leverantör.

LCC-program 
ger rätt  
underlag
Att byta till ett energieffektivare luftbehand
lingsaggregat är ofta den enklaste vägen till 
att använda mindre energi och höja  värdet 
på en fastighet. Ett LCCprogram är en god 
början som pekar ut hur mycket  energi och 
pengar man kan spara.

Svensk Ventilation är en branschförening 
som representerar tillverkare, installatörer, 
serviceföretag, återförsäljare och  konsulter. 
Medlemsföretagen sysselsätter cirka 10 
000 medarbetare. Samtliga  medlemmar 
i Svensk Ventilation har tillgång till ett 
LCCprogram utvecklat av Consultec. 
LCCprogrammet är en specialutvecklad 
mjukvara som beräknar ventilationssystem 
i ett livscykelperspektiv.

– Det är ett alldeles utmärkt verktyg för 
att skapa sig en bild av vilka ekonomiska 
effekter det får att energieffektivisera en 
fastighet, konstaterar Erik Österlund, Miljö 
och teknikchef på Svensk Ventilation.

När man tittar på livscykelkostnaden 
beräknas samtliga kostnader för de 
olika delarna under hela den förväntade 
livslängden, inklusive miljökostnader. Det 
visar sig ofta att man inte alltid ska välja 
det  billigaste alternativet vid en investering 
innan man förvissat sig om driftskostna
derna över hela livscykeln.

– Det program vi har från Consultec ger 
möjlighet till ett väldigt bra underlag för att 
göra en jämförelse innan man fattar sina 
investeringsbeslut, förklarar Erik Österlund.

Ett gigantiskt byggprojekt, allt 
styrt med Plancon Powerproject.
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Fördelar med BIM
• Alltid rätt information

• Alltid tillgänglig information

• Bättre samordning 

•  Färre fel i både projektering 
och produktion 

• Kortare byggtid

• Sänkta kostnader 

• Högre kvalitet

Till vår BIM-lösning använder vi följande program:
Sitecon | Bidcon | Plancon Powerproject

Plancon Planner | DDS-CAD
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Eleco BIM Cloud 
ligger långt fram
Informationen i Eleco BIM Cloud kan laddas upp och ner 
direkt från programvaror som exempelvis Bidcon, Plancon 
Powerproject, Plancon Planner och Sitecon. För att informa
tionen ska vara möjlig att tolka för andra aktörer följer filerna 
IFCstandarden.

Fördel för kalkylatorn och projektledaren
Information från projektet visas i en BIM Viewer  i Bidcon 
 respektive Plancon Powerproject. I viewern visas  projektet  
i en 3Dmodell som bland annat går att rotera och zooma. 
Varje del i modellen är klickbar där mer information  visas 
i detalj. En stor fördel med BIM är att information från alla 
 discipliner inom bygg och installationsbranschen finns med.

Till din kalkyl i Bidcon kan du med hjälp av BIM modulen 
spara tid genom att importera mängdposter via en mängd
avtagning från modellen. När importen är klar ska sedan 
mängdposterna förädlas till kalkylposter med innehåll av 
material, arbete mm. För att importen ska fungera och för att 
underlätta kopplingsarbetet för dig så finns det mängdavtag
ningsmallar i Bidcon som är utvecklade för att kunna sum
mera och sortera informationen från BIMmodellen.

Att anpassa byggprocessen enligt BIM har flera stora 
fördelar. Den största är kanske att alla inblandade aktörer alltid 

har relevant information tillgänglig genom hela byggnadens 
livscykel. Det betyder lika mycket för projektören och för kal
kylatorn som för den som ska förvalta byggnaden långt efter 
att projektet är färdigbyggt.

Samordningen i både projektering och produktion blir 
också mycket effektivare med en BIMmodell. Genom att man 
enkelt kan göra kollisionskontroller går det att undvika många 
 ändrings och tilläggsarbeten, vilket givetvis minskar  kostnaden 
och höjer kvaliteten. Det blir helt enkelt färre fel med en aktiv 
uppföljning under hela processen.

Ytterligare en viktig fördel är att byggtiden kan förkortas 
 väsentligt. Visserligen kan projekteringstiden bli aningen 
längre än i en traditionell byggprocess, men det kompenseras 
av kortare produktionstid. Och att tid är pengar gäller i högsta 
grad inom byggbranschen.

Consultecs BIM-lösning heter Eleco BIM Cloud. I den kan information om ett projekt 
lagras i en databas där samtliga aktörer får tillgång till relevant och aktuell information. 

BIM = 
Building Information Modeling

BIM skapar nya möjligheter
Byggnadsinformationsmodellering, BIM, eller på engelska 
Building Information Modeling är på god väg att i grunden 
förändra bygg och installationsbranschens arbetsprocess. 
BIM är i sig ingen programvara utan en arbetsmetodik där 
man använder olika datorapplikationer för att utbyta informa
tion.  Nu ökar kraven från beställarna på att leverantörerna ska 
kunna arbeta enligt BIMmodellen.

De senaste åren har byggindustrins processtänkande för
ändrats radikalt. Istället för att byggprocessens olika aktörer 
arbetar var för sig som små öar ska nu alla aktörer samverka 
och utbyta relevant information. Med BIM kan exempelvis 
arkitekter, projektörer och byggkonstruktörer effektivt dela, 
utbyta och förädla information.

Med BIM skapas en digital modell som innehåller all 
relevant information om byggprojektet. Modellen visualiserar 
exempelvis design och funktionalitet, visar kostnader, kolli
sioner och analyser av byggprojektet när det gäller klimat och 
prestanda. I en BIMmodell kan man simulera resultat som 
gör det möjligt att ta viktiga beslut tidigt i processen och säkra 
ett kostnads och energieffektivt byggande.

BIM är även ett sätt att planera ett projekt i livscykelper
spektiv genom att inte bara hantera information som skapas 
och tas fram under design och konstruktionsprocessen, 
utan även information som är viktig för förvaltningen och en 
framtida rivning.
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• Bidconkalkylen exporteras till IVL 
• IVL gör en manuell analys
• Fast pris per miljöberäkning
•  På sikt en helautomatisk funktion i Bidcon

Med en tillväxt på 140 procent det senaste året är Nyanläggarna 
i Luleå AB, eller NYAB som de numera heter, ett snabbt växande 
markentreprenadföretag som verkar i Norrbotten och Västerbotten. 

– Vi använder program som hjälper oss att 
vara mer effektiva och hålla en hög kvalitet i 
våra jobb, säger Fredrik Karkiainen arbets
chef på NYAB.

NYAB är en markentreprenör och utför de 
flesta typer av markarbeten som till  exempel 
VAarbeten, vägbyggnation, planer och 
ytskiktsarbeten. Förutom markarbeten 
utför NYAB även de flesta typer av rivning 
och stängselsättning, framförallt vilt och 
renstängsel. Kunderna finns i ett brett spektra 
från kommuner och landsting till byggföretag, 
större fastighetsföretag och industrin.

Fredrik Karkiainen arbetar dagligen med 
programmen Bidcon, Sitecon och Plancon.

– Det är faktiskt helt ovärderliga program 
för oss. Utan dem skulle vi inte kunna vara 
lika effektiva i vårt arbete och vi använder 
programmen till alla våra jobb, stora som 
små, konstaterar han.

NYAB använder Bidcon bland annat för 
att räkna på jobb och med Plancon styr de 
exempelvis tidsplaneringen, bemanning 
och resursfördelning. Sitecon använder 

de för all dokumenthantering samt för 
avvikelsehantering.

– Avvikelsehanteringen är viktig för oss efter
som vi ser avvikelser som ett underlag för att 
bli bättre och effektivare. Då är det nödvändigt 
att det är enkelt att registrera avvikelser och att 
kunna samla allt på ett ställe oavsett var man 
befinner sig, berättar Fredrik Karkiainen.

Han ser stora samordningsfördelar med att 
ha program från samma leverantör. 

– Det finns många smarta kopplingar 
 mellan programmen. Det finns exempelvis en 
koppling mellan Bidcon och Plancon som gör 
det enkelt att tidsätta projekt, säger han. 

Fredrik Karkiainen har använt sig av andra 
program tidigare. 

– Jag tycket att de här programmen är 
väldigt användarvänliga och att de har ett 
gränssnitt som gör de enkla att använda, 
förklarar han.

Supporten är en annan fördel som han 
spontant lyfter fram.

– Tid är pengar, konstaterar Fredrik 
Karkiainen.  

NYAB växer med  
effektiva program

Behovet av att kunna beräkna en byggnads miljöpåverkan i ett 
livscykelperspektiv blir allt större. Men dagens miljöberäkningar är 
komplexa, omfattande och inte minst dyra. Nu öppnas en ny möj-
lighet att på ett kostnadseffektivt sätt genomföra miljöberäkningar 
i ett livscykelperspektiv. 

Miljöberäkningar till alla

Miljöberäkning  
i Bidcon
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NYAB:s program

Bidcon är ett kalkylprogram som 
snabbt hittar de mest kostnads
effektiva lösningarna som uppfyller 
ställda krav i anbud, produktions
kalkyler eller förvaltningsprocesser. 

Plancon skapar enkelt profes
sionella tidplaner som styr projekt. 
Fördelar resurser och tillgångar på 
ett effektivt sätt. 

Sitecon är ett stöd för projekt
ledare, hantverkare, platschefer och 
arbetsledare i såväl små som stora 
företag. Programmet hjälper till med 
allt från att hålla koll på projektet till 
att snabbare få iväg fakturor. 

Detaljerade miljöberäkningar av nya byggprojekt 
har de senaste åren blivit ett allt vanligare krav från 
beställare inom byggbranschen.

Den bästa metoden för att göra miljöberäkningar 
är att använda livscykelanalys. Problemet är att livs
cykelanalyser kräver stora mängder indata och mycket 
analysarbete, vilket ofta medför stora kostnader som 
är svåra att rymma inom ett vanligt byggprojekt. 

När man använder livscykelperspektivet i miljö
beräkningen innebär det att man beräknar den totala 
miljöbelastningen av alla kända miljödata från ett 
byggnadsverks livslängd, inkluderat produktion, drift 
och underhåll samt rivning.

För att göra det möjligt för fler att göra miljöberäk
ningar har Consultec tillsammans med IVL, Svenska 
Miljöinstitutet, utvecklat ett nytt verktyg för miljö
beräkning i bygg och fastighetsprojekt. 

– Tanken är att öka tillgängligheten och att göra det 
så enkelt att alla ska kunna använda miljöberäkningar, 
säger Andreas Forsfjäll på Consultec.

Consultecs nya verktyg är kopplat till kalkylplattfor
men Bidcon och datan för miljöberäkningen hämtas 
direkt från Consultecs systemdatabas. Bidconkalky
len för ett projekt skickas till IVL där den analyseras 
mot IVL:s miljödatabas. Det resulterar i en miljö
beräkning som sedan återkopplas till Bidconkalkylen. 
I alla delar av miljöberäkningen kan man även göra en 
jämförelse med ett referensobjekt.

– Bidcons verktyg är ett enkelt sätt för bland annat 
byggentreprenörer att i ett tidigt skede och på ett 
kostnadseffektivt sätt bedöma en byggnads miljö
belastning, förklarar Andreas Forsfjäll.

Att snabbt få tillgång till support 
är oerhört värdefullt för oss.

Miljöberäkningar till alla
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Vår ambition är att  
successivt växa inom detta 
segment.

Management  
för byggbranschen

Management Bygg är Consultecs senaste affärsområde inom 
tjänster för bygg och installationsbranschen. Ett av de pågående 
uppdragen är projektledning för bygget av kvarteret Forsete som 
är ett av Umeås största byggprojekt.

Det nya affärsområdet Management Bygg innehåller tjänster 
som exempelvis projektledning, projekteringsledning och 
besiktning vid byggprojekt. Chef för affärsområdet är Göran 
Isacson som är civilingenjör med lång erfarenhet som projekt
ledare, projekteringsledare och Aprojektör. Redan nu har 
Consultec flera intressanta uppdrag inom Management Bygg.

Ett av dem handlar om projekteringsledning för  kvarteret 
Forsete i Umeå som innehåller ytor för handel, hotell och 
konferens samt kontor och bostäder. Det är ett projekt 
som byggs av Balticgruppen och ett av de större projekten 
i Umeå just nu. Consultec är även engagerade i ett antal 

medicintekniskt avancerade byggprojekt på Norrlands 
 Universitetssjukhus.

– Vår ambition är att successivt växa inom detta segment. 
Det vill vi göra i nära samarbete med den traditionella projek
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Göran Isacson, chef 
för Management Bygg

Ökat tjänste-
utbud inom  
installation
Consultecs tjänstesida har sedan förvärvet 
av Elanalys 2001 och Lubekonsult 
2010 på allvar satsat på att leverera 
kalkyltjänster till installationsbranschen. 

Fram till 2013 har tjänstesidan inom Consultec varit störst på 
ventilationsuppdrag inom storStockholmsområdet, detta på 
grund av Håkan Löfgrens gedigna arbete inom ventilations
branschen under sin tid som ägare av Lubekonsult.

Efter rekryteringen av en ny affärs
områdeschef för installationstjänster 
2013, Geir Haugen tidigare YIT, har 
verksamheten vuxit starkt framförallt 
i Mälardalen. Det traditionella kalkyl
arbetet på el och ventilation har fått 
sällskap av både styr och övervakning 
samt VS. 

Utveckling av tjänstesidan har skett 
genom nyckelrekryteringar och en stor 
kännedom om installationsbranschens 
förutsättningar att snabbt kunna serva 
installatörernas arbete i kalkylskedet. 
Tjänstesidan inom Consultec kan idag även leverera ritnings
tjänster och konstruktionstjänster i CAD vilket gör att det 
skapas ett mervärde i anbudsjobbet. Att kunna leverera kom
plett underlag digitalt på EL, SÖ och VE redan i anbuds skedet 
borgar för en bra start i de  kommande projekten.

Consultec levererar förutom kalkylarbeten i anbuds skedet 
även kalkyl och konstruktionstjänster under pågående pro
jekt. Större projekt som pågår under ett eller flera år hanterar 
en stor mängd PM och andra förändringar som  Consultecs 
kalkylprogram hjälper till att hålla ordning på. Efter avslutade 
projekt finns också möjlighet till efterkalkyler för att följa upp 
det verkliga utfallet av den utförda insatsen. Vill installatören 
eller byggherren dessutom ha hjälp med besiktningar eller sak
kunnig rådgivning finns såklart denna kompetens att tillgå. 

Geir Haugen

teringen inom arkitektur och konstruktion som vi är etable
rade inom sedan lång tid tillbaka, säger Göran Isacson.

Även om Management Bygg är ett nytt tillskott i tjänste
utbudet har Consultec snart 40 års erfarenhet av tjänster 
som arkitektur, byggprojektering, konstruktion, kalkylering 
och mjukvaruutveckling.

Idag jobbar Consultec lika ofta med små som stora företag. 
Ibland som experter på en del i ett större sammanhang, andra 
gånger genom att våra uppdragsgivare vill ha hjälp med kalky
lering, konstruktion, systemutveckling eller projektledning för 
att frigöra tid och resurser till sin kärnverksamhet.
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Framtiden 
byggs på 
höjden
I framtidens städer blir bebyg-
gelsen tätare och den trenden 
i byggandet har redan börjat. 
I tillväxtregionen Umeå deltar 
Consultec Arkitekter i flera 
spännande byggprojekt.

– Vi tycker att det är bra att vi kommer med i 
ett tidigt skede så vi kan bidra med vår kom
petens, säger arkitekt Ove Nilsson.

Även om det inte byggs tillräckligt mycket 
i Sverige så byggs det en hel del framförallt 
i tillväxtregionerna. Umeå är en av dem och 
där är Consultec Arkitekter delaktiga i flera 
spännande projekt.

– Med den nya översiktsplanen som Umeå 
antagit har det öppnats nya möjligheter att 
utveckla bostadsbyggandet i de centrala 
delarna av staden, bland annat genom att det 
tillåts högre våningshöjder i många delar av 
centrum, säger Ove Nilsson.

Många av byggprojekten där Consultec är 
inblandade handlar om bostäder, som exem
pelvis parhus på Grisbacka och flerbostads
hus på Haga, Teg och Öst på stan.

Ett högaktuellt projekt som Consultec 

Arkitekter arbetar med drivs av Ekström 
Fastigheter/NNJ Fastigheter. Det handlar om 
utvecklingen av ett nytt stadsdelscentrum på 
Haga. Där ska det byggas två hus, ett med 
fyra våningar längst Östra Kyrkogatan och ett 
niovåningshus i länk in på gården. Samman
lagt blir det 28 bostadsrättslägenheter samt 
500 kvm butiksytor i gatuplan. 

– Det kommer att få stark profil och blir 
nog lite av ett landmärke. Tanken är att husen 
ska markera ut platsen som ett stadsdels
centrum, berättar Ove Nilsson.

Att förtäta staden genom att hitta nya 
möjligheter för bostadsbyggande är ett sätt 
att göra innerstäderna levande.

– Vi tycker det är viktigt att det som byggs 
har ett samtida uttryck samtidigt som det har 
en fast förankring i platsen och omgivningen, 
förklarar Ove Nilsson.
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Consultec Arkitekter

Projekterar kontor, bostäder, 
skolor, hotell, restauranger, han
del, industri, muséer, samlings
lokaler, broar mm. Arbetar med 
tomt och etableringsutredningar, 
stadsutveckling, lokalutredningar, 
detaljprojektering, projektledning, 
byggledning, kontrollansvarig, 
BasP.

Staircon ledande  
i Europa
Förra året inleddes ett samarbete mellan 
Consultec och tyska Wagemeyer Soft-
ware GmbH när det gäller Staircon. Nu 
har flera av Wagemeyers användare gått 
över och blivit nöjda Staircon-användare. 
En av dem är  Trappenfabriek Vermeulen i 
Holland.

– Med Staircon har vi fått en komplett programvara som vi 
använder från försäljning till produktion, säger Harry Sep, VD 
Trappenfabriek Vermeulen. 

Den holländska trapptillverkaren Trappenfabriek Vermeulen 
har länge använt sig av Wagemeyers programvara. Redan 
2010 utvärderade de Staircon och med det nya samarbetet 
med Wagemeyer blev valet av Staircon enkelt. 

– Vi är jättenöjda. Support, service och maskininstallationer 
sker direkt från Stairconkontoret i Belgien. Det ger oss en 
trygghet för framtiden, förklarar Harry Sep.

Wagemeyer Software GmbH är ett tyskt bolag som varit 
verksamma inom trappindustrin sedan 1984. Företaget är 
väletablerat på den tyska marknaden.

Staircon är en programvara för design och produktion av 
trätrappor med användare i ett flertal länder. Consultec har 
sedan 1998 arbetat i hela Europa med stor framgång. 

– Framgångarna med Staircon har redan visat att program
varan har alla förutsättningar för att etablera sig brett på den 
 europeiska marknaden. Samarbetet med Wagemeyer GmbH 
innebär en förstärkning av våra möjligheter till försäljning i 
Tyskland och Frankrike. Den tyska trappmarknaden är särskilt 
intressant eftersom den är Europas största, säger Tomas 
Sundström, ansvarig för Consultec System.  

Tanken är att husen ska 
markera ut platsen som 
ett stadsdelscentrum. Den holländska trappfabriken 

Trappenfabriek Vermeulen har 
börjat använda Staircon i allt från 
försäljning till produktion.



Statcon säkrar konstruktioner
Många nöjda användare har upptäckt Statcon. Ett snabbt och säkert sätt 
att dimensionera och kontrollera balkar, pelare och träförband. Vi har frågat 
några av dem vad som gör Statcon till ett bra hjälpmedel.

Roy Grønvold är projekteringsledare på Ringsaker 
Takelementer AS i Brumunddal, Norge. De projek
terar, producerar och monterar byggelement i trä, och 
använder Statcon till att beräkna dimensionering av 
balkar och pelare.

– Jag tycker det är enkelt att använda och utskrif
terna är bra med mycket nödvändig tilläggsdata.

Björn Svensson är konstruktör på Byggkonstruk
tioner i Jönköping/Vätterstad. De använder Statcon 
bland annat till att göra beräkningar av trä och stål
konstruktioner.

– Jag är jättenöjd. Lastöverföringen från exempelvis 
balk till pelare och att man kan ha alla beräkningar i 
en fil är två smarta funktioner som jag uppskattar med 
Statcon, säger han.

Mittuniversitetet i Östersund använder Statcon i 
samband med konstruktionskurser i högskoleingen
jörsutbildning inom byggnadsteknik. I vissa projekt
uppgifter och laborationer har studenterna möjlighet 
att utföra beräkningar i Statcon för olika typer av 
material.

Fredrik Johansson är adjunkt i byggnadskonstruktion 
vid avdelningen för Ekoteknik och hållbart byggande.
Han menar att Statcon har ett modernt användar

gränssnitt där programmets funktioner är logiskt 
uppbyggda vilket gör att det går snabbt att lära sig 
programmet. 

– Studenterna får en ökad kunskap när det grafiskt 
är möjligt att se hur konstruktionerna påverkas vid 
ändrade förutsättningar, byte av material osv. Sedan 
är Consultec väldigt tillmötesgående vid frågor och 
stöd vilket gör att det känns som en bra lösning, 
berättar han.

Wiwood är en grossist och leverantör av träbase
rade skivmaterial och balkar till bygg och tillverk
ningsindustrin.

Som en tilläggstjänst erbjuder de enkla hållfasthets
beräkningar.

– Vi är ingen proffsanvändare, men jag tycker att 
det är väldigt enkelt att använda. För oss är det ett 
bra säljverktyg att kunna erbjuda kunderna enkla 
beräkningar, förklarar Bertil Waldau, säljare.

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

Bertil Waldau

Fredrik Johansson

Studenterna får en 
ökad kunskap.

Box 709  931 27 Skellefteå, 0910878 00
info@consultec.se  www.consultec.se


