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Consultec Box 709 931 27 Skellefteå 
Tel 0910-878 00 info@consultec.se  www.consultec.se
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Consultec tillhör den börsnoterade brittiska koncernen Eleco plc.
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Fem nya hos
Consultec
Caroline Wikström är ny 
på Consultec Arkitekter & 
Konstruktörer i Vrigstad. Hon 
kommer att arbeta med vår 
prefabverksamhet, bl a med 
visualisering och bygglovs-
handlingar. Caroline är nyutex-
aminerad från Smart produkt-
utveckling och designteknik på 
Träcentrum i Nässjö. 

Så jobbar du smidigt med SiteCon

Roger Hansson, är ny 
KundCoach på Consultec 
ByggProgram i Skellefteå. 
Han har arbetat i byggbran-
schen i 24 år och huvudsak-
ligen sysslat med affärer, 
inköp och försäljning. Han 
kommer närmast från 
Strängbetong i Skellefteå 
där han var säljare
och projektledare.

Mats Baudin är ny Kund-
Coach för Consultec Bygg-
Program i Göteborg. Han 
kommer närmast från en 
tjänst som entreprenad-
ingenjör på Vägbyggarna 
i Uppsala och har tidigare 
varit projektledare på NCC i 
Göteborg och i Stockholm.

Så bygger de
ditt drömhus
Björklidenhus bygger enligt sina kunders 
önskemål med hjälp av ritprogrammet DDS 
Huspartner.

Amerikanerna
gillar StairCon
StairCon, Consultecs IT-stöd för trapptillverk-
ning, går hem i USA. Det första systemet är 
installerat och fl er affärer är på gång.

Elbranschen blir
effektivare med IT
– IT-stöden har lett till bättre projektuppfölj-
ning i branschen, säger Hans Edström, VD på 
EIO, elteknikföretagens branschorganisation.

VI SES 
PÅ ELFACK
25–29/4

Mässansvarige 
Roland Sollerhed 
hälsar dig välkom-
men till Elfack 2005. 
I monter C02:20 
hittar du fi na mäss-
erbjudanden.

Carlfors El i Solna började använda Consul-
tecs IT-stöd ElWind och PlanCon för tre år 
sedan.
 – Kalkyleringstiden har halverats och det 
är en konkurrensfördel att kunna ha med 
tidplanen redan vid anbuden, säger Åke 
Carlfors, VD på Carlfors El.

Urban Johansson är ny
civilingenjör på Arkitekter & 
Konstruktörer i Skellefteå och 
ska jobba med våra prefab-
kunder. Han kommer närmast 
från fönstertillverkaren Sni-
dex i Burträsk och har även 
jobbat på Alab, Aluminium 
System AB i Trehörningsjö.

Boka in höstens utbildningar!

BidCon Bygg, grundkurs: Malmö, Göteborg, 
Växjö, Linköping, Karlstad, Stockholm,
Borlänge, Sundsvall, Skellefteå.

PlanCon Bygg, grundkurs: Malmö, Växjö, 
Karlstad, Borlänge, Skellefteå.

PlanCon Anläggning, grundkurs: Malmö, 
Karlstad, Skellefteå.

BidCon Anläggning, grundkurs: Göteborg, 
Karlstad, Borlänge. 

ElWind, grundkurs: Malmö, Göteborg, 
Växjö, Linköping, Karlstad, Stockholm, 
Borlänge, Sundsvall, Skellefteå.

FebDok, grundkurs: Malmö, Göteborg, 
Växjö, Linköping, Karlstad, Stockholm, 
Borlänge, Sundsvall, Skellefteå.

FebDok, fortsättning: Malmö, Göteborg, 
Stockholm, Skellefteå.

PlanCon, installation, grundkurs:
Malmö, Karlstad, Skellefteå. 

Under hösten 2005 arrangerar Consultec en rad utbildningar. Datum för kurstillfällena 
kommer att presenteras under våren på www.consultec.se

Samuel Sundström är ny 
KundCoach på Consultec 
System i Skellefteå. Han 
kommer att arbeta inom 
Staircon-gruppen och på 
sikt även med produkt/kund-
grupp StatCon. Samuel är 
civilingenjör inom datateknik 
och har tidigare arbetat som 
forskningsingenjör vid Telia-
Sonera i Luleå.

Hur gör jag i SiteCon för att smidigt 
styra var dokument ska hamna när jag 
använder »Skapa dokument«?

Ett bra knep är att först välja rätt projekt 
och starta modulen »Projektdokument«. 
Sedan öppnar du även den mapp där du 
vill att dokumenten ska hamna. Först där-
efter går du in i dialogen för »Skapa do-

kument«. Då får du med automatik både 
rätt projekt och rätt sökväg. De dokument 
som nu skapas hamnar automatiskt i den 
mapp där du är placerad.
 Samma knep gäller även när du ska-
par rapporter i Excel- eller PDF-format. 
Genom att välja rätt projekt och öppna 
rätt mapp får du direkt önskad sökväg för 
placering av rapporten.

TIPS OCH TRIX
Tips och trix är en ny avdelning i Context där vi tipsar våra läsare om 
tidsbesparande knep i våra olika IT-stöd. Den här gången handlar det om 
SiteCon, programmet som är skräddarsytt för att stödja produktionen ute 
på byggarbetsplatserna.

NYHET!

Ny upplaga av Modellreceptboken
Nu fi nns en ny upplaga av Modellreceptboken 
för ElWind, Consultecs kalkylprogram för el-
branschen. Boken har en ny kapitelindelning 
som följer innehållet i ElWind. Förändringen 
gör det lättare att lägga till nya recept sam- 
tidigt som det blir enklare att hitta i boken. 
Nya recept har tillkommit för golvvärme. 

Brandlarm fi nns nu i två 
versioner, en med Elek-
troskandias apparater 
och en med montage av 
apparaterna. Boken, som kostar 250 
kronor, beställer du genom att mejla 
byggprogram@consultec.se

Ny upplaga av Modellreceptboken
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– Många byggföretag blir förvånade när jag 
redan vid anbudsgivningen skickar med en 
tidplan för hur lång tid el-arbetet kommer 
att ta och hur många »gubbar« det krävs. 
Det har blivit en konkurrensfördel, säger 
Åke Carlfors. 
 Carlfors El startades 1997 i Solna och 
har ett tiotal montörer och en kontorist. 
Uppdragen varierar ofta mellan mindre 
byggprojekt, som om- och nybyggnad av 
kontor, servicejobb på fastigheter och data-
nätsinstallationer.

HALVERAR KALKYLTIDEN

Åke Carlfors har skött företagets kalkyle-
ring sedan starten.
 – Jag använde tidigare ett egentillverkat 
kalkylblad i Excel. Det var ganska omständ-
ligt när jag skulle hämta hem aktuella pri-
ser från återförsäljarna. Jag insåg att jag 
behövde kalkyleringshjälp. I samma veva 
kom en konsult från Consultec på besök och 
sålde in ElWind och PlanCon.
 – Jag köpte »lightversionen« av ElWind. 
Det blev genast lättare att göra kalkyler och 

DIGITALA VERKTYG 
GER KONKURRENS- 
FÖRDELAR
– Halverad kalkyleringstid och anbud med tidplan är en konkurrensfördel, tycker 
Åke Carlfors, VD för Carlfors El. Sedan tre år tillbaka använder han Consultecs 
IT-stöd ElWind och PlanCon i sitt företag med tio anställda.

det gick framförallt snabbare. I dag tar det 
bara halva tiden att räkna på anbud jämfört 
med innan. I programmet finns det nämli-
gen alltid rätt priser och färdiga mallar för 
just de byggprojekt som vi offererar. 

FÄRDIGA MALLAR STOR HJÄLP

Åke Carlfors uppskattar ElWind särskilt för 
att det har färdiga kalkylmallar för kontors-
rum.
 – Om jag har tio kontorsrum som jag ska 
kalkylera på så kan jag lätt gå in i program-
met och få fram rätt antal takarmaturer och 
vägguttag. Sedan jämför jag med byggrit-
ningen om det stämmer. Därefter är det lätt 
att ändra och plocka i kalkylen.
 Beräkningarna konverterar han sedan 
över till planeringsverktyget PlanCon som 
räknar ut hur mycket tid och personal det 
krävs för att genomföra projektet.
 – Sedan jag började använda PlanCon kan 
jag utöver prisuppgift även lämna en tid-
plan som beställaren själv kan lägga in sin 
tidsplanering, vilket är mycket uppskattat, 
säger Åke Carlfors.

– Med ElWind tar det bara halva tiden 
att räkna på anbud jämfört med när 
jag hade ett egentillverkat kalkylblad 
i Excel, berättar Åke Carlfors, VD för 
Carlfors El.

Gigantiskt sjukhus- 
bygge på Malta
Den som behärskar Malta, behärskar Medelhavet. Så 
lyder ett känt talesätt.
 Fenicier, romare, fransmän, araber, sicilianare, 
turkar och britter har alla härskat på Malta genom 
århundradena. Historiska byggnader och monument 
finns överallt på ön, de är äldsta är till och med äldre 
än Egyptens pyramider. Malta var brittisk kronkoloni i 
150 år men blev självständigt 1964 och numera är de 
även med i EU. Malta ligger mellan Sicilien och Nord-
afrika och är inte större än den svenska ön Orust 
med cirka 350.000 innevånare.

CONSULTEC PÅ PLATS

För två år sedan fick Consultec i uppdrag av Skanska 
att mängda ritningar för systemdesign. I december 
i fjol fick vi förnyat förtroende från Skanskas elchef 
på projektet, Ted Jadermark. Men den här gången 
gällde det arbetsritningar för det stora sjukhusbyg-
get Mater Dei Hospital på Malta.
  Det var givetvis en utmaning för oss att på kort 
tid gå igenom cirka 2 500 ritningar samt göra vissa 
programändringar i ElWind som vår programmerare 
Mathias Håkansson gjorde för att vi skulle kunna 
lämna ifrån oss alla uppgifter Skanska önskade i 
Excelformat.
    Undertecknad och Patrik Andersson åkte ned till 
Malta under december och januari för att jobba med 
Skanskas trevliga personal. På hemmaplan var det 
tre personer som backade upp oss med att mängda 
alla ritningar vi skickade. 

 850 VÅRDPLATSER

Även om malteserna tycker om sina gamla byggna-
der var det 60 år gamla sjukhuset St Lukes Hospital 
alldeles för nedslitet. Därför gav Foundation for 
Medical Services, motsvarande landstinget i Sverige, 
för tio år sedan i uppdrag till Skanska Malta JV att 
bygga ett mindre sjukhus. Efter en rad politiska turer 
beslutades det att ett större sjukhus skulle byggas.
 Det projekterades för det så kallade Mater Dei 
Hospital som totalt omfattar 230 000 kvadratmeter, 
motsvarande cirka 22 fotbollsplaner, varav cirka 
53 000 kvadratmeter är ett underjordiskt garage. 
Det ska bli ett toppmodernt sjukhus med 850 vård-
platser, 21 operationssalar, forsknings- och 
utbildningssalar, hotell, butiker, apotek, 
restauranger samt ett kapell. Sjuk-
huset ska även inrymma daghem, 
personalutrymmen och rekreations-
avdelning. 
 Maltas regering och Skanska 
Malta JV ingick i höstas ett preli-
minäravtal om att sjukhuset ska 
stå klart sista maj 2007.

Roger Niklasson
Consultec ByggProgram i Göteborg
roger.niklasson@consultec.se

VVS-nyhet:  Nu finns koppling 
mellan TenWin och PlanCon
Nu kan du som har TenWin Kalkyl – Consultecs system för VVS-kalkylering av 
små och stora anbud och projekt – exportera kalkyler direkt till planeringsverkty-
get PlanCon. Du kan själv enkelt välja på vilken detaljnivå du vill föra över. Sedan 
kan du för kunden snabbt visa ett underlag med tidplan, budget och material.
 – Det finns ett behov hos både små och stora VVS-företag att kombinera 
IT-stöden för kalkyl och planering, säger Göran Sundkvist på Consultec Bygg-
Program. Tidplaner för installationssidan har länge varit eftersatt. Men nu inser 
alltfler nyttan av projektplanering, vilket i slutändan gör att man sparar pengar.

KUNDBESÖK
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FRAMGÅNGSRIK
USA-LANSERING

IT-STÖD 
EFFEKTIVISERAR 
ELBRANSCHEN

– Många av våra medlemsföretag har tack vare 
IT-stöd blivit snabbare med löpande projekt-
uppföljning och fakturering och det är givetvis 
bra för lönsamheten, säger Hans Edström, VD 
på EIO, elteknikföretagens bransch- och arbets-
givarorganisation.

– Elbranschen har helt klart blivit ef-
fektivare med hjälp av IT. Den utökade 
användningen av IT-stöd har bland an-
nat lett till bättre projektuppföljning hos 
våra medlemsföretag, vilket på lång sikt 
kommer att leda till bättre lönsamhet.
Det säger Hans Edström, VD för EIO, 
elteknikföretagens bransch- och arbets-
givarorganisation.

Precis som i alla andra branscher så har IT 
blivit en alltmer affärskritisk del i elföreta-
gens verksamhet de senaste åren. Särskilt 
markant är utvecklingen hos de av EIO:s 
medlemsföretag som arbetar mycket med 
exportindustrin.
 – De stora svenska exportföretagen har, 
bland annat tack vare väl utvecklade IT-
system, utvecklat en hög produktivitet och 
ställer också höga krav på sina leverantörer 
när det gäller effektiva affärsrelationer. Våra 
medlemsföretag måste anpassa sig till det. 
Som ett led i detta har vi funderingar på ett 
EIO-projekt kring elektronisk handel som 
då även måste inkludera branschens större 
leverantörer.

REDO FÖR KONJUNKTURUPPGÅNGEN

Hans Edström konstaterar att datormogna-
den är relativt hög i elbranschen, något som 
bland annat syns på den höga andelen hem-
datorer bland elektrikerna.
 – Datormognaden innebär att vi har 

goda möjligheter att sprida information 
om till exempel förändringar i avtal och 
myndighetskrav samt att växla över mer 
till distansutbildning. Anpassningsförmå-
gan är givetvis också en stor tillgång nu 
när byggkonjunkturen vänder och våra 
medlemsföretag får mer jobb. Genom att 
arbeta effektivt med IT-stöd och spara tid 
på administrativa sysslor utökas företagens 
möjligheter att klara av större beställnings-
volymer med mindre personal. 
 – Samtidigt finns det naturligtvis mycket 
som kan bli bättre. Vi står inför en genera-
tionsväxling i elbranschen. När de yngre tar 
över så kommer IT-användandet att acce-
lerera. Den yngre generationen har ett mer 
naturligt förhållningssätt till datorer och 
det kommer slå igenom, inte minst kommer 
vi att få se fler som arbetar med datorer 
ute på byggena.

BRA TILLGÅNG PÅ PROGRAMVAROR

Vad har då den förbättrade projektuppfölj-
ningen i IT-stödens spår lett till i branschen?
 – Många företag har blivit snabbare med 
löpande projektuppföljning och fakturering 
och det är givetvis bra för lönsamheten, 
säger Hans Edström.
 Han konstaterar att det inte är några pro-
blem för elföretagen att hitta programvaror 
som är specialanpassade för branschen.
 – Det finns bra program för kalkylering 
projektuppföljning och administration. En 
av orsakerna är att EIO tidigare ägde ett 
företag som utvecklade programvaror. 
Elbranschen har också ett väletablerat sam-
arbete med dagens programvaruleverantö-
rer. Därigenom har vi kunnat lyfta fram och 
visa branschens behov i IT-sammanhang.
 IT-verktygen finns alltså, däremot efterly-
ser Hans Edström mer IT-samordning mel-
lan de olika branscherna som är inblandade 
i ett projekt.
 – I ett byggprojekt är det ju alltid många 
parter inblandade och jag är övertygad om 
att det finns stora kvalitets- och produktivi-
tetsvinster att göra genom att bättre sam-
ordna projektplaneringen mellan byggher-
rar, byggföretag, el- och VVS-installatörer 
och konsulter.

USA-lanseringen av StairCon, Consul-
tecs IT-stöd för trapptillverkning, går 
enligt planerna. Samarbetet med en stor 
distributör rullar på, programmet har an-
passats för den amerikanska marknaden, 
första installationen hos kund är genom-
förd och fler affärer nära förestående.
 – Vi har fått en bra start och tror 
mycket på USA-marknaden där det finns 
över 1 500 större trapptillverkare, säger 
Leif Nilsson, marknadsansvarig på Con-
sultec System. 

Consultec System tecknade avtal med den 
amerikanska distributören StairVision i sam-
band med IWF, den största mässan för ame-
rikansk träindustri, i Atlanta 26–29 augusti 
2004. Sedan dess har en nära dialog mellan 
parterna förts. Bland annat har två repre-
sentanter från StairVision besökt Consultec 
i Skellefteå för att få mer djupgående kun-
skaper i StairCons styrning mot olika typer 
av CNC-maskiner. Mötet resulterade i vissa 
justeringar i den version av IT-stödet som helt 
nyligen installerats hos den första amerikan-
ska kunden, NAC/Cooper Stairworks, utanför 
Boston.
 – Det stora arbetet med att utveckla en 
amerikansk version av StairCon är genom-
fört, berättar Leif Nilsson. Det innebär att 
programmet nu även hanterar amerikanska 
måttenheter och är anpassat till amerikaner-
nas sätt att designa och tillverka trappor. Där-
igenom kan StairCon nu användas av en stor 
del av trapptillverkarna i USA. Sedan kommer 
det att krävas vissa justeringar för varje ny 
kund, men fundamentet är lagt.

FÄRDIGMONTERADE TRAPPOR

Leif Nilsson och Consultec fick snabbt lära 
sig att sättet att tillverka och sälja trappor i 
USA skiljer sig från det europeiska.
 – I USA är merparten av all business i 
trappbranschen local business, företagen har 
sina kunder inom en radie på 3–4 timmars 
bilavstånd. Och trapporna levereras oftast 
färdigmonterade, inte i delar som är mer 
vanligt i Europa. Amerikanerna arbetar också 
i högre utsträckning manuellt. Den maski-
nella tillverkningen med hjälp av IT-stöd är i 
sin linda, något som gör marknaden mycket 
intressant för oss.
 – Givetvis är det också viktigt att vara smi-
dig och ödmjuk på en ny marknad. Det går 
inte att sätta sig på höga hästar och peka 
med hela handen och berätta för amerika-
nerna hur de bäst ska tillverka trappor. 

OMSÄTTER 50 MILJONER DOLLAR

Consultecs första kund i USA, Cooper Stair-
works, är inte speciell bara för att det är den 
första, det är också en strategiskt viktig kund.
 – De ägs av North Atlantic Corporation 
(NAC), som har en omfattande snickeriverk-
samhet och omsätter över 50 miljoner dollar 
per år, förklarar Leif Nilsson. Det innebär att 
Cooper Stairworks är en utmärkt referens 
som kan ge många ringar på vattnet.
 Av de 1 500 största trapptillverkarna i USA 
uppskattar Leif Nilsson att 2/3 kan vara in-
tresserade av StairCon.
 – Vi har redan identifierat ett 30-tal bra 
affärsmöjligheter trots att vi bara är i början 
av lanseringen. 

David Cooper och 
J.R Tubb från Stair-
Vision besökte Skel-
lefteå 10–14 januari 
för att lära sig mer 
om StairCon, Con-
sultecs IT-stöd för 
trapptillverkning. 

– Intresset för StairCon är stort i USA. 
Det finns inga andra färdiga CAD/CAM-
programvaror för komplicerad trapp-
tillverkning i landet, berättar Mattias 
Markström, utvecklare på Consultec 
System. Han har precis kommit tillbaka 
från en USA-resa där han installerade 
StairCon hos en kund och träffade sam-
arbetspartners och tänkbara kunder.

Det var fjärde gången Mattias Markström 
besökte USA i StairCon-sammanhang. Och 
han kan snart sitta på planet över Atlanten 
igen. Närmare bestämt i maj, då SMA, den 
nordamerikanska branschorganisationen för 
trapptillverkare, har ett möte i Charleston.
 – USA är en högintressant marknad för 
oss och responsen för StairCon är mycket 
positiv. Programmet fyller ett tomrum, det 
finns inga andra färdigutvecklade system 
i landet som stödjer CNC-maskiner. Många 
trapptillverkare är också beredda att inves-

LYCKAD STAIRCONTURNE I STATERNA
tera i ett kraftfullt IT-stöd eftersom det un-
derlättar deras produktion av komplicerade 
och dyra trappor, som det är stor efterfrå-
gan på i landet.

BOSTON, EN MILSTOLPE

Mattias Markströms första stopp vid den 
senaste USA-resan var Somerset utanför 
Boston där han installerade StairCon hos 
NAC/Cooper Stairworks, som nu kan till-
verka stora delar av sitt sortiment snabbare 
och effektivare med hjälp av StairCon.
 – NAC/Cooper är vår första USA-kund 
som är igång i skarp drift med StairCon, och 
därför en milstolpe för oss. De har tidigare 
använt en annan CAM-programvara för sin 
CNC-produktion, var missnöjda med den 
och bytte därför till StairCon. 

KOMPLICERADE TRAPPOR

Efter Boston fortsatte Mattias Markström 
till Philadelphia. Därefter blev det besök i 

Wilmington (North Carolina) och New York 
hos kunder, partners och tänkbara kunder.
 – Vår distributör StairVision har iden-
tifierat en rad spännande prospekts, jag 
besökte några av dem och stärktes i min 
uppfattning om det stora StairCon-intresset. 
Det var också viktigt för mig som program-
utvecklare att få se produktionen på nära 
håll hos olika företag. Många amerikanska 
tillverkare producerar svängda trappor som 
är komplicerade att göra. Det handlar om 
andra trapptyper än i Europa och StairCon 
måste anpassas en del.
 Utöver att hitta tänkbara kunder har 
StairVision också inlett ett samarbete med 
företaget CAI som bland annat utvecklar 
och säljer affärssystemet Ponderosa. Sam-
arbetet innebär att StairCon nu kan säljas 
i paket i USA tillsammans med affärssyste-
met.
 – De prospekts som jag träffade var posi-
tiva till att kunna köpa en paketlösning. 

Philadelphia var en av de städer som
Mattias Markström på Consultec System 
besökte vid sitt senaste USA-besök.



Framåtanda och 
optimism i Kina
I slutet av 2004 ingick jag i en trädelega-
tion från Västerbotten som besökte Peking, 
Suzhou och Shanghai. Resan arrangerades 
av IUC Västerbotten, som ägs av träindustrin 
i länet.
 Vilken framåtanda och optimism det var 
överallt! Trevliga människor, som var pigga 
på att samtala och utbyta erfarenheter. Vi 
besökte flera företag, bland annat exploatö-
rer och arkitektbyråer, och ett nybyggt bo-
stadsområde i skandinavisk stil för cirka 30 
000 människor. Även servicebyggnader och 
butiker stod klara. Det märkliga var att områ-
det var tomt. Först nu när den nya »staden« 
är klar börjar inflyttningen... Vilket drömläge, 
att få bygga helt utan störande faktorer som 
befintlig bebyggelse och hyresgäster.
 Kina växer så det knakar. Tillväxten är ca 
8 procent per år och i Shanghai till och med 
upp emot 13 procent. Det ekonomiska upp-
svinget tar sig bland annat uttryck i ett flitigt 
bytande av mobiltelefoner. I Shanghai byter 
man varje halvår. Det gäller förstås de rika. 
Arbetarnas löner är ca 5 kr/timme och räcker 
inte till en mobil. Klasskillnaderna är enorma. 

SÄLJA TRÄPRODUKTER I KINA

Flera av våra kunder är i dag aktiva i Kina. 
Bland annat så öppnade nyligen »Nord Built 
& Interior« ett försäljningskontor utanför 
Shanghai. Några av dem som ingår i sats-
ningen är våra kunder Martinsons Trä, Zetra 
och Nordic Light. Projektet är treårigt och ett 
sätt att testa den kinesiska marknaden. Målet 
är att sälja träprodukter, som till exempel im-
pregnerat virke och limträ. På sikt kan även 
huskomponenter bli aktuella. Jag tror att den 
starkt växande trenden med prefabricerade 
träbyggnader även kan bli aktuell för export. 
Varför inte göra som Ikea, leverera »platta 
paket«, men nu i form av bostadskomponen-
ter? På detta område kan Consultec bistå 
med allt från rittjänster till kalkyl- och CAD-
verktyg. 
 På tal om Ikea så är företaget populärt i 
Kina. Vi besökte deras asiatiska hu-
vudkontor i Shanghai. Ikea köper 
in/låter tillverka stora mängder 
varor i landet samtidigt som de 
öppnar nya butiker. Svenskar 
som vill göra affärer med 
Kina har en stor fördel i 
att Ikea är känt och har bra 
rykte. 

 

Allan Forslund
VD, Consultec Arkitekter 
& Konstruktörer AB
allan.forslund@consultec.se

En ny bevisregel har införts i konsu-
menttjänstlagen som ger konsumenten 
mer rätt än tidigare gentemot entre-
prenör. Byggbranschen har därför tagit 
fram ABS 05, Allmänna bestämmelser 
för Småhusentreprenader, för att möta 
förändringarna.

– Ändringarna i konsumenttjänstlagen 
ställer högre krav på entreprenörerna i 
småhusbranschen från och med årsskiftet, 
vad gäller ansvar, information och kvalitet 
gentemot kund, säger Christina Andersson, 
KundCoach på Consultec ByggProgram.
 Den viktigaste nyheten sedan årsskiftet 

STÄRKT KONSUMENTSKYDD KRÄVER 
SKÄRPTA ENTREPRENÖRER

är den bevisregel som säger att vad konsu-
menten påstår om pris, arbetets omfattning 
och tidplan för betalning och genomförande 
gäller om det inte finns ett skriftligt avtal 
med entreprenören. Det blir därför extra 
viktigt för entreprenören att reglera dessa 
poster i ett skriftligt avtal. 
 Andra nyheter i lagen är att slutbesiktning 
ska hållas om någon av parterna begär det. 
Konsumenten får rätt att hålla inne tio pro-
cent tills entreprenaden har godkänts, eller 
om slutbesiktningen inte har gjorts, inom två 
år efter det att arbetet avslutats.

VIKTIGT ATT DOKUMENTERA

– De flesta större byggföretag känner till de 
nya reglerna i konsumenttjänstlagen och 
har iakttagit åtgärder för att möta föränd-
ringarna. Det är viktigt att de entreprenörer, 
som arbetar mot privatkunder, tar del av de 
nya bestämmelserna och ser till att doku-

mentera och bekräfta alla överenskommel-
ser med kund skriftligen, säger Christina 

Andersson.
 Consultec har vidareutbildat sin 

personal i de nya bestämmelserna 
hos Sveriges Byggindustrier. 
Företagets programvaror an-

passas just nu också gentemot de nya be-
stämmelserna för att underlätta och säkra 
entreprenörens arbete.
 I SiteCon har nya dokumentmallar som 
följer ABS 05 skapats, bland annat ett En-
treprenadkontrakt. I kalkylverktyget BidCon 
kan man, förutom att göra sin kompletta 
anbudskalkyl, också skriva ut en kundkalkyl 
som i detalj beskriver vad som ska utföras. 
Man ser också vilket material som ska an-
vändas, utan att för den del behöva visa vad 
varje sak kostar, om man nu inte vill det. I 
planeringsverktyget PlanCon finns det
mallar för att enkelt ta fram den tidplan 
som ett projekt kräver.

NYA REGLER FÖR SMÅHUS

De nya reglerna i konsumenttjänstlagen 
och ABS05 gäller vid nybyggnad och till-
byggnad av en- och tvåfamiljshus och för 
fritidshus där enskild konsument är bestäl-
lare. De nya bestämmelserna gäller från 
årsskiftet och bara entreprenader som har 
upphandlats i år. 
 ABS 05 är framtagen av Sveriges Bygg-
industrier, Konsumentverket, Villaägarna, 
Bostadsgaranti GAR-Bo och Svensk Trähus-
industri. 
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Enligt en ny lag är det 
konsumentens ord om 
pris, omfattning, tidplan 
och genomförande som 
gäller om det inte finns 
ett skriftligt avtal med 
entreprenören.

BYGGER HUS ENLIGT
KUNDERNAS ÖNSKEMÅL

– Det är viktigt att entre-
prenörer som arbetar mot 
privatkunder tar del av 
de nya bestämmelserna 
och skriftligen bekräftar 
alla överenskommel-
ser med kund, säger 
Christina Andersson, 
på Consultec Bygg-
Program.

I gamla Siggesta sågverk huserar 
Björklidenhus, en liten husfabrik som 
har gått från några få anställda till 
sexton på två år. 
 Med ritprogrammet DDS Huspart-
ner tar de fram hus helt enligt kun-
dens önskemål.

– Vi bygger det kunderna vill ha och ritar 
specialhus nästan varje dag. I fjol tillver-
kade vi omkring 40 hus, säger Jan-Olof 
Blomster, VD för Björklidenhus.
 Björklidenhus startade som ett familje-
företag på 1970-talet, men har sedan dess 
bytt  affärsinriktning. I dag tillverkar de 
enbart småhus och har 16 anställda. 
Årsomsättningen 2002 var sex miljoner 
kronor och två år senare hade den ökat till 
34 miljoner kronor.
 – Jag tog över familjeföretaget 1996. 
Jag tyckte det var skoj med småhus och 
ville syssla med det, eftersom jag hade 
jobbat inom byggbranschen sedan mitten 
av 80-talet.

NYTT HUS PÅ EN DAG

Den första tiden ritade Jan-Olof Blomster 
det flesta husen själv med Autocad, men 
för tre år sedan gick företaget över till att 
använda ritprogrammet DDS Huspartner 
från Consultec Arkitekter & Konstruktörer.

– Det är stor skillnad. Autocad var som att 
rita med en penna på datorn. Med DDS 
Huspartner får vi fram färdiga 3D-mallar 
som är uppbyggt på ett modulsystem samt 
planritningar. Vi kan ta fram ritningar till ett 
nytt enkelt hus på en dag och ha det färdigt 
för tillverkning på en vecka. Sedan har vi 
underleverantörer som monterar husen. 
 Med DDS Huspartner kan kunden få se 
sitt blivande hus 3D-animerat, byta färg på 
fasaden, kliva över tröskeln och gå inne i 
huset, välja tapeter och golv efter tycke 
och smak. Till och med utsikten kan bytas 
ut om så önskas!
 – Det blir en helt annan grej när kunden 
direkt kan se hur huset kommer att se ut.

SOMMARTORPET – EN SPECIALITET

En av Björklidenshus specialitéer är små 
blockhus kallade Sommartorpet, som lätt 
kan bäras på plats av två personer,  vilket 
underlättar byggandet i till exempel en 
svårtillgänglig skärgårds- eller fjällmiljö. 
Företaget tillverkar även takstolar och 
råspontsluckor till tak för bygghandeln 
och riksbyggare som Skanska och Peab. 
Sedan 2002 är företaget inrymt i Siggesta 
sågverk som byggdes 1902 och som även 
har gett namn åt den lilla orten på den 
sörmländska landsbygden inte långt från 
Enköping.

Tack vare DDS Huspartner kan Björklidenhus kunder få se sitt blivande hus 
3D-animerat, byta färg på fasaden, kliva över tröskeln och gå inne i huset, 
välja tapeter och golv efter tycke och smak.
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Consultec Box 709 931 27 Skellefteå 
Tel 0910-878 00 info@consultec.se  www.consultec.se
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Consultec tillhör den börsnoterade brittiska koncernen Eleco plc.
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KONSTEN ATT KALKYLERA
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Fem nya hos
Consultec
Caroline Wikström är ny 
på Consultec Arkitekter & 
Konstruktörer i Vrigstad. Hon 
kommer att arbeta med vår 
prefabverksamhet, bl a med 
visualisering och bygglovs-
handlingar. Caroline är nyutex-
aminerad från Smart produkt-
utveckling och designteknik på 
Träcentrum i Nässjö. 

Så jobbar du smidigt med SiteCon

Roger Hansson, är ny 
KundCoach på Consultec 
ByggProgram i Skellefteå. 
Han har arbetat i byggbran-
schen i 24 år och huvudsak-
ligen sysslat med affärer, 
inköp och försäljning. Han 
kommer närmast från 
Strängbetong i Skellefteå 
där han var säljare
och projektledare.

Mats Baudin är ny Kund-
Coach för Consultec Bygg-
Program i Göteborg. Han 
kommer närmast från en 
tjänst som entreprenad-
ingenjör på Vägbyggarna 
i Uppsala och har tidigare 
varit projektledare på NCC i 
Göteborg och i Stockholm.

Så bygger de
ditt drömhus
Björklidenhus bygger enligt sina kunders 
önskemål med hjälp av ritprogrammet DDS 
Huspartner.

Amerikanerna
gillar StairCon
StairCon, Consultecs IT-stöd för trapptillverk-
ning, går hem i USA. Det första systemet är 
installerat och fl er affärer är på gång.

Elbranschen blir
effektivare med IT
– IT-stöden har lett till bättre projektuppfölj-
ning i branschen, säger Hans Edström, VD på 
EIO, elteknikföretagens branschorganisation.

VI SES 
PÅ ELFACK
25–29/4

Mässansvarige 
Roland Sollerhed 
hälsar dig välkom-
men till Elfack 2005. 
I monter C02:20 
hittar du fi na mäss-
erbjudanden.

Carlfors El i Solna började använda Consul-
tecs IT-stöd ElWind och PlanCon för tre år 
sedan.
 – Kalkyleringstiden har halverats och det 
är en konkurrensfördel att kunna ha med 
tidplanen redan vid anbuden, säger Åke 
Carlfors, VD på Carlfors El.

Urban Johansson är ny
civilingenjör på Arkitekter & 
Konstruktörer i Skellefteå och 
ska jobba med våra prefab-
kunder. Han kommer närmast 
från fönstertillverkaren Sni-
dex i Burträsk och har även 
jobbat på Alab, Aluminium 
System AB i Trehörningsjö.

Boka in höstens utbildningar!

BidCon Bygg, grundkurs: Malmö, Göteborg, 
Växjö, Linköping, Karlstad, Stockholm,
Borlänge, Sundsvall, Skellefteå.

PlanCon Bygg, grundkurs: Malmö, Växjö, 
Karlstad, Borlänge, Skellefteå.

PlanCon Anläggning, grundkurs: Malmö, 
Karlstad, Skellefteå.

BidCon Anläggning, grundkurs: Göteborg, 
Karlstad, Borlänge. 

ElWind, grundkurs: Malmö, Göteborg, 
Växjö, Linköping, Karlstad, Stockholm, 
Borlänge, Sundsvall, Skellefteå.

FebDok, grundkurs: Malmö, Göteborg, 
Växjö, Linköping, Karlstad, Stockholm, 
Borlänge, Sundsvall, Skellefteå.

FebDok, fortsättning: Malmö, Göteborg, 
Stockholm, Skellefteå.

PlanCon, installation, grundkurs:
Malmö, Karlstad, Skellefteå. 

Under hösten 2005 arrangerar Consultec en rad utbildningar. Datum för kurstillfällena 
kommer att presenteras under våren på www.consultec.se

Samuel Sundström är ny 
KundCoach på Consultec 
System i Skellefteå. Han 
kommer att arbeta inom 
Staircon-gruppen och på 
sikt även med produkt/kund-
grupp StatCon. Samuel är 
civilingenjör inom datateknik 
och har tidigare arbetat som 
forskningsingenjör vid Telia-
Sonera i Luleå.

Hur gör jag i SiteCon för att smidigt 
styra var dokument ska hamna när jag 
använder »Skapa dokument«?

Ett bra knep är att först välja rätt projekt 
och starta modulen »Projektdokument«. 
Sedan öppnar du även den mapp där du 
vill att dokumenten ska hamna. Först där-
efter går du in i dialogen för »Skapa do-

kument«. Då får du med automatik både 
rätt projekt och rätt sökväg. De dokument 
som nu skapas hamnar automatiskt i den 
mapp där du är placerad.
 Samma knep gäller även när du ska-
par rapporter i Excel- eller PDF-format. 
Genom att välja rätt projekt och öppna 
rätt mapp får du direkt önskad sökväg för 
placering av rapporten.

TIPS OCH TRIX
Tips och trix är en ny avdelning i Context där vi tipsar våra läsare om 
tidsbesparande knep i våra olika IT-stöd. Den här gången handlar det om 
SiteCon, programmet som är skräddarsytt för att stödja produktionen ute 
på byggarbetsplatserna.

NYHET!

Ny upplaga av Modellreceptboken
Nu fi nns en ny upplaga av Modellreceptboken 
för ElWind, Consultecs kalkylprogram för el-
branschen. Boken har en ny kapitelindelning 
som följer innehållet i ElWind. Förändringen 
gör det lättare att lägga till nya recept sam- 
tidigt som det blir enklare att hitta i boken. 
Nya recept har tillkommit för golvvärme. 

Brandlarm fi nns nu i två 
versioner, en med Elek-
troskandias apparater 
och en med montage av 
apparaterna. Boken, som kostar 250 
kronor, beställer du genom att mejla 
byggprogram@consultec.se

Ny upplaga av Modellreceptboken




