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Mobilt är 
Melodin

– Så har vi överlevt i 30 år

KD El i Göteborg använder IT-stöd medvetet för att öka sin konkurrenskraft. Den senaste 
satsningen är en investering i Consultecs nya mobila system. KD El förväntar sig att tekniken 
ska spara tid och pengar tack vare enklare administration, snabbare fakturering och mindre 
bilkörning.  SID  3

Indisk partner ger snabb utveckling
Consultec ByggProgram spetsar sina egna 
utvecklingsinsatser med tillskott utifrån.  
 SID 3

Rya – ett av Sveriges 
viktigaste miljöprojekt
Rya Kraftvärmeverk har kallats för ett av 
Sveriges största och viktigaste miljöprojekt. 
Anläggningen kommer framöver att täcka 
en tredjedel av Göteborgs hela el- och 
värmebehov. Consultec finns på plats med 
både IT-verktyg och konsulter.  SID 6

Prestigefyllda 
uppdrag för SSC
SSC har de senaste åren levererat special-
snickerier till en rad uppmärksammade byg-
gen, däribland Turning Torso i Malmö och 
Sveriges nya ambassad i Washington. SID 2

Ny produktionslinje fördubblar kapaciteten
Lindbäcks Bygg, en veteran inom industri-
ellt byggande, går för högtryck. SID 4

”DDS Huspartner har bidragit 
starkt till våra framgångar”
Göran Edlund, rit- och konstruktionsansva-
rig på Skidstahus, berättar. SID 7

Mälardalens snabbast växande VVS-företag
Söbergs Rör expanderar med hjälp av 
effektiva IT-stöd. SID 4–5

Styr tiden våra liv?
Tomas Marklund, chef för Consultecs affärs-
område El, reflekterar över tiden.     SID 7

Nytt webbverktyg för trappbyggare
StairCon WEB är ett hjälpmedel för alla som 
säljer, marknadsför och tillverkar trätrappor.

SID 7

 

Consulteckoncernen växer vidare
Möt åtta nya medarbetare som alla jobbar 
för att ge dig mer tidöver! SISTA SIDAN

Äventyret började med en kylskåpsstor minidator 1976...

LÄS KONCERNCHEF MATS LÖVGRENS JUBILEUMSKRÖNIKA PÅ SISTA SIDAN!

Nu behöver Lasse Wallberg, 
montör på KD El i Göteborg, 
inte åka till kontoret för att 
skriva tidrapporter och ar-
betsordrar. Tack vare en ny 
mobil lösning kan han göra 
det direkt i handdatorn ute 
på fältet.
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SpecialSnickeriet 
SoM når nya höJder
SSC är en av Skandinaviens ledande le-
verantörer av snickeriprodukter och spe-
cialsnickerier. Företaget har de senaste 
åren deltagit i en rad uppmärksammade 
projekt, däribland Turning Torso i Malmö 
och Sveriges nya ambassad i Washing-
ton. SSC satsar medvetet på moderna 
IT-stöd i syfte att åstadkomma en både 
effektiv och flexibel produktion.
 – De digitala verktygen gör det möjligt 
för oss att skapa skräddarsydda lösning-
ar åt våra kunder, säger Peter Forsséll, 
VD på SSC.

SSC är ett gemensamt varumärke och säljbo-
lag för 11 fabriker och erbjuder ett komplett 
snickerisortiment i form av dörrar, trappor, in-
redning med mera. Företaget arbetar enbart 
med kundorderstyrd produktion. Verksam-
heten expanderar snabbt och man förväntas 
under 2006 öka omsättningen från 415 till 
450 miljoner kronor. Antalet anställda är idag 
420, att jämföra med 400 under fjolåret.
 Under det senaste året har företaget bland 
annat levererat och monterat alla synliga 
snickeriprodukter i entréplanet och på de 
översta konferensvåningarna i spektakulära 
Malmöbygget Turning Torso.
 – Vi har under lång tid haft förmånen att 
arbeta med prestigefyllda projekt där vi 
utöver att skapa produkterna även monterat 
dem på plats. Efterfrågan på att vi ska leve-
rera färdiga funktioner har ökat den senaste 
tiden. En anledning är att det då är enklare 
för kunden att se exakt vad det kommer att 

kosta och att kvaliteten blir högre när vi 
även står för installationen. 

DELTAR I UTVECKLINGEN 

StairCon, Consultecs IT-stöd för trappbyg-
gare, är ett centralt verktyg för SSC. Företa-
get använder systemet för allt från design 
och priskalkylering till produktionsstyrning 
kopplad mot CNC-maskiner. 
 – StairCon har varit en förutsättning för 
vår starka tillväxt på trappområdet. Pro-
grammet har många funktioner som un-
derlättar vårt arbete. Till exempel så finns 
ju alla regelverk som vi måste ta hänsyn till 
inbakade. Trappans funktionsmått och bär-
förmåga kontrolleras automatiskt. 3 D-vyn 
gör det enkelt att rotera och betrakta trap-
pan ur valfri punkt och det är värdefullt att 
i säljprocessen kunna visa kunden hur trap-
pan kommer att se ut när den är färdig.
 SSC har ända sedan StairCon föddes del-
tagit aktivt i utvecklingsarbetet. 
 – Vi har ett nära samarbete med Consul-
tec och det är givande för båda parter. Vi 
kan trappor och kommer med input kring 
hur till exempel styrning av CNC, beredning 
och kalkyler kan förbättras ytterligare. Con-
sultec är lyhörda och det är värdefullt för 
oss att få vara med och påverka program-
mets utveckling.

15 000 KUNDDOKUMENT PER ÅR

SSC använder även tre andra IT-stöd från 
Consultec: AmaConda (genererar professio-
nella dokument för byggbranschen), BidCon 
(kalkyler) och PlanCon (planering).
 – Vi hanterar runt 15 000 kunddokument 
varje år, tack vare AmaConda kan vi både 
kvalitetssäkra och effektivisera den hante-

ringen. Programmet är också integrerat med 
vårt CRM-system
 – BidCon är till stor hjälp i vårt kalkylarbete 
och PlanCon blir allt viktigare i takt med att vi 
kommer in på större och större entreprenader. 
Genom PlanCon får vi en bra överblick över 
antal timmar som läggs ner i varje uppdrag. En 
noggrann projektplanering skapar effektivare 
produktioner med allt vad det innebär 
i form av tids- och kostnadsvinster.
 Utöver funktionaliteten i programmen och 
den nära relationen i StairCon-utvecklingen, 
så finns det en hel del annat som Peter Fors-
séll och SSC uppskattar med Consultec.
 – Det är viktigt att vi kan använda stan-
dardprogramvaror, att ägaren till produkterna 
ansvarar för utvecklingen, anpassar dem till 
nya behov i vår bransch och hänger med i IT-
utvecklingen så att nya versioner av program-
men anpassas till gällande operativsystem. 

FAKTA:
Företag: SSC Skellefteå AB
Verksamhet: Leverantör av snickeri-
produkter och specialsnickerier
Antal producentföretag: 11
Antal anställda: 420
Omsättning: 450 miljoner kronor
Exportmarknader: Norge, Danmark, 
Tyskland, Ryssland, Japan
Consultecprogram som används: StairCon, 
AmaConda, BidCon och PlanCon.
Webbplats: www.sscskelleftea.se
Kundcoachens kommentar: 
”Consultec och SSC har en nära relation 
som är värdefull för båda parter. Att vi finns 
i samma stad ger oss extra goda möjligheter 
att testa nya idéer i skarp tillämpning.” 
(Anders Karlsson)

SSC har till den spektakulära byggnaden Turning Torso i Malmö bland annat levererat och monterat snickerierna till konferensvåningen som ligger på 
plan 54. Alla snickerier på våningen, tak- och väggpanelen, ribbväggen mot husets kärna och inklädnaden runt fönstren, är i päronträ.

KUNDBESÖK
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elföretag SatSar 
Mobilt och Sparar tid

Samarbete med indiskt företag ger snabb utveckling
Consultec ByggProgram har under det 
senaste året spetsat sina egna utvecklings-
insatser med resurstillskott utifrån. 
 – Vid arbetet med framtidens lösning för 
våra kalkylkunder har vi kompletterat med 
extern hjälp från Indien för att snabbare 
komma framåt, berättar Anders Karlsson, 
VD på Consultec ByggProgram.
 Under 2006 har djupa förstudier ge-
nomförts i syfte att förbereda en massiv 

utvecklingsinsats för att skapa framtidens 
kalkylverktyg. Dessa förstudier har genomförts 
tillsammans med en kompetent samarbetspart-
ner från Indien – ett CMM nivå 4-företag (CMM 
är en en femgradig skala för att mäta mogen-
heten hos ett företags utvecklingsprocess) som 
under många år framgångsrikt fungerat som 
offshore-lösning åt europeiska och amerikan-
ska företag.
 – Vi arbetar nu vidare med kravarbetet för 

kalkylplattformen med samma samarbetspart-
ner. De erbjuder duktiga och erfarna tekniker 
som har gott renommé när det gäller kvalitet 
och leveranssäkerhet. Deras kunskaper kom-
binerar vi sedan med vår egen starka utveck-
lingsavdelning.
 – Går kravarbetet lika bra som förstudiear-
betet följer en massiv utvecklingsinsats med 
samma samarbetspartner och då kan denna 
kalkyllösning se dagens ljus redan nästa år.

KD El i Göteborg har under flera år 
satsat hårt på att effektivisera sin 
verksamhet med hjälp av IT-stöd. Nu 
tar man nästa steg i utvecklingen. 
Detta genom Consultecs nya mobila 
lösning som gör det möjligt att rap-
portera tid och ta emot arbetsorder 
direkt i handdatorn ute på arbets-
platsen. 
 – Mycket av administrationen kan 
nu skötas på fältet och det sparar 
tid, säger Fredrik Hoffmann, VD på 
företaget.

Elinstallatören KD El har sin bas i Frö-
lunda. Kunderna finns i området Göte-
borg-Uddevalla och runt 90 procent är 
företag. Elbranschen är inte känd för att 
gå i bräschen när det gäller att använda 
IT-stöd. Men KD El är ett undantag. Före-
taget har under många år medvetet sat-
sat på IT för att vässa verksamheten.
 – Om det finns digitala verktyg som 
kan effektivisera företaget, så ska man 
självklart använda dem, säger Fredrik 
Hoffmann.

FÄRRE FELKÄLLOR

Därför är KD El också på hugget när Con-
sultec nu lanserar en ny mobil lösning 
som innebär att man kan använda delar 
av arbetsplatsverktyget SiteCon i hand-
datorn.
 – Vi använder redan SiteCon som den 
sammanhållande länken i det dagliga 
arbetet, berättar Fredrik Hoffmann. Den 
stora fördelen är att vi genom program-
met kan samla all viktig information på 
ett ställe. Med den mobila lösningen tar 
vi detta ett steg ytterligare. Genom att 

sköta tidrapporter och arbetsorder direkt ute 
på fältet får vi ett bättre informationsflöde 
med mindre papper och färre felkällor.
 KD El använder sedan tidigare handdatorer 
för servicearbeten, men den lösningen är inte 
anpassad för projekt.
 – Eftersom 17 av våra 19 anställda är mon-
törer som arbetar på fältet hela dagarna har 
vi stor nytta av en mobil lösning där vi kan 
köra SiteCon. Nu slipper montörerna åka in 
till kontoret för att rapportera. Så det blir 
mindre bilkörning för dem. Den effektivare 
rapporteringen innebär också att vi kan fak-
turera snabbare, vilket givetvis också är en 
fördel.

KAMERA OCH DAGBOK KOMMER

Den nya mobila lösningen kommer att instal-
leras hos KD El under september. Från början 
är det fyra personer som ska testa tekniken, 
men senare räknar Fredrik Hoffmann med 
att ett tiotal medarbetare på företaget ska 
använda den.
 – Det känns bra att få vara med från start, 
nu har vi stora chanser att delta i utveck-
lingsarbetet och komma med önskemål om 

funktioner som passar oss. Jag vet att Con-
sultec funderar på att man även ska kunna 
skriva dagbok via handdatorn. Då kan man 
också tänka sig att kunna ta bilder med 
handdatorns inbyggda kamera och lägga in 
i dagboken. Båda funktionerna skulle vara 
nyttiga för att dokumentera projekt direkt 
ute på arbetsplatsen.

– Genom att koppla 
den mobila lösningen 
till SiteCon kan vi 
samla all information 
på ett ställe, då blir 
den lättöverskådlig 
och enkel att hantera, 
säger Fredrik Hoff-
mann, VD på KD El AB 
i Göteborg.

FAKTA:
Företag: KD El AB
Antal anställda: 19
Omsättning: 12 miljoner (2005)
Verksamhet: Allt inom el, tele, data och 
larm.
Consultecprogram som används: SiteCon, 
FebDok och ElWind
Hemsida: www.kdel.se
Kundcoachens kommentar: ”KD El är en 
spännande kund som har hög datormog-
nad och medvetet använder IT för att öka 
sin konkurrenskraft. De är också bra på att 
komma med konstruktiv kritik – något vi 
efterfrågar.” (Patrick Andersson)
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Byggsektorns bredaste IT-produktsortiment – se www.consultec.se

KUNDBESÖK

Industriellt byggande är hett. Lind-
bäcks Bygg AB i Piteå är en av ve-
teranerna inom området och deras 
verksamhet går på högvarv. Under 
hösten bygger företaget en ny pro-
duktionslinje som fördubblar kapaci-
teten. Som CAD-system för den nya 
linjen har man valt DDS Huspartner.

Industriellt byggande, att man bygger 
bostäder enligt en i förväg etablerad stan-
dard, har kommit starkt de senaste åren i 
Sverige. Det som driver på utvecklingen är 
den samlade konkurrensen från markna-
den. Genom att använda och återanvända 
färdiga lösningar så långt det är möjligt 
och minska tiden på plats vid bygget går 
det att spara stora pengar.
 – Vi har arbetat med och missionerat för 
industriellt byggande i tio år, nu har det 
tagit fart i hela branschen, säger Stefan 
Lindbäck, fabrikschef på Lindbäcks Bygg, 
som tillverkar bostads- och hyresrätter 
och studentbostäder i trä. Kunderna finns 
främst i Mälardalen och norra Sverige.

FÖRDUBBLA OMSÄTTNINGEN

Medvinden för industriellt byggande drar 
Lindbäcks Bygg, med sina långa erfaren-
het på området, stora fördelar av. Före-
taget har slagit i taket för produktionen 
de senaste tre åren och har en högt satt 
målsättning för de kommande åren:
 – Ambitionen är att fördubbla omsätt-
ningen de närmaste åren, berättar Stefan 
Lindbäck.

pigg veteran i piteå 
fördubblar kapaciteten

FAKTA:
Företag: Lindbäcks Bygg AB
Verksamhet: Totalentreprenör av trähus 
– samordnar samtliga resurser som 
krävs för att genomföra ett projekt, från 
projektering till nyckelfärdiga hus.
Antal anställda: 110
Omsättning: 240 miljoner kronor
Consultecprogram som används: 
DDS Huspartner
www.lindbacksbygg.se

Lindbäcks Bygg monterar volymerna i sin fabrik för ett torrt och effektivt byggande.

Som ett led i den ambitionen investerar 
företaget nu i en ny produktionslinje som 
rationaliserar tillverkningen.  
 – Vi går ner från två linjer till en dator-
styrd och kan tack vare detta fördubbla 
produktionskapaciteten utan att öka perso-
nalstyrkan, förklarar Stefan Lindbäck.

EFFEKTIV STyRNING VIA DDS

För att kunna styra den nya linjen på bästa 
möjliga sätt behöver företaget ett effektivt 
CAD-system.  Och där har Lindbäcks Bygg 
valt DDS Huspartner – ett CAD-verktyg för 
projektering som tar hand om allt från skis-
ser till bygglovshandlingar, arbetsritningar, 
produktionshandlingar och materialspecifi-
kationer.
 – DDS Huspartner var det verktyg som 
bäst svarade upp mot våra behov, säger Ste-
fan Lindbäck.
 Den nya linjen byggs under hösten för 
att vara i skarp drift vid årsskiftet. Under 
uppbyggnaden så anpassas DDS Huspartner 
till linjen.
 – När allt är klart ökar vi vår konkurrens-
kraft avsevärt, säger Stefan Lindbäck.

Branschanpassade IT-stöd kan ge ett 
lyft. Det vet Stefan Söberg, VD för 
snabbväxande VVS-företaget Söberg Rör 
i Södertälje.
 – Vi har fördubblat vår omsättning det 
senaste året med bibehållen lönsamhet. 
Det hade vi inte klarat utan våra nya di-
gitala verktyg.

Söberg Rör är ett av Mälardalens största och 
snabbast växande VVS-företag. Företaget 
har expanderat kraftigt det senaste året och 
har i dag 25 anställda. Söbergs arbetar med 
både service och entreprenader, mestadels i 
Södertälje, och på kundlistan finns bland an-
nat ett flertal kommunala bolag som man har 
ramavtal med.
 – För ett år sedan styrdes våra möjligheter 
att växa av att jag skulle hinna med allt pap-
persarbete, berättar Stefan Söberg. Nu har 
jag alla order, avslut, kalkyler, fakturor och 
den typen av verksamhetskritisk information i 
min dator. Jag kan enkelt följa verksamhetens 
utveckling och har en helt annan överblick. 
Tidigare har vi arbetat med ett års överblick, i 
dag kan jag se hur företaget utvecklas, månad 
för månad. Det är en kick! 

OINTRESSERAD AV IT

Stefan Söberg beskriver sig själv som oin-
tresserad av IT, men när han fick Consultecs 
IT-stöd TenWin, som är anpassat speciellt för 
VVS-branschen, presenterat för sig fastnade 
han direkt.
 – Det tog fem minuter innan jag insåg att 
det här var programmet för oss. Och det för-
sta intrycket består. Systemet är lättanvänt 

4



TRÄHUS- 
BYGGARE 

BYGGARE 
ANLÄGGARE 

EL- 
INSTALLATÖR 

VVS- 
INSTALLATÖR 

TRAPP- 
BYGGARE 

LexCon BidCon PlanCon SiteCon ElWind FebDok Kataloger TenWin StairCon AMAconda 

 

StatCon DDS 
Huspartner

 Pris- 
listor 

Consultecs kunder finns i 
en rad olika branscher – ex-
emplen här intill visar bara 
några av alla yrkesgrupper. 
Produktsortimentet är Sve-
riges bredaste och med tung 
branschkompetens erbjuder 
Consultec även en rad nyt-
tiga tjänster. För mer infor-
mation ring 0910-878 00 
eller gå in på 
www.consultec.se. 

digitala verktyg 
Stöttar vvS-expanSion

Byggsektorns bredaste IT-produktsortiment – se www.consultec.se

även för mig som inte har så stor datorva-
na. Det känns som om det är en rörmokare 
som har utvecklat det.
 – Vi ser redan positiva effekter på vårt 
resultat. Programmet har helt klart bidragit 
till att öka vår lönsamhet.

UPPDATERADE PRISLISTOR

På företaget är det i dag sju personer som 
använder TenWin för kalkylering, redovis-
ning och order och fakturahantering. Alla är 

mycket nöjda med hur programmet under-
lättar deras arbete. En av många populära 
funktioner är den automatiska uppdatering-
en av VVS-leverantörernas prislistor.
 – Leverantörerna justerar sina prislistor 
fyra gånger per år och innan vi hade Ten-
Win tog det lång tid att få in alla nya priser, 
vilket ledde till att vi förlorade pengar. Nu 
tar det fem minuter, sedan har vi alla nya 
priser. Det är en funktion som sparar myck-
et tid och pengar.

FAKTA:
Företag: Söberg rör AB
Verksamhet: VVS
Antal anställda: 25
Omsättning: 24 miljoner kronor
Consultecprogram som används: TenWin 
Kalkyl och TenWin Faktura/kundreskontra. 
Dessutom kör man redovisningsprogram-
met Xor Compact som har en koppling till 
TenWin.
www.sobergsror.se
Kundcoachens kommentar: ”Med ett 
branschanpassat IT-system från Consultec 
får S & A Söberg Rör full kontroll över 
projektets intäkter och kostnader.” 
(Marie Letell)

Nästa steg i företagets IT-utveckling är att 
sköta projektredovisningen på entreprenad-
sidan digitalt. Söbergs för också kontinu-
erligt en dialog med Consultec och framför 
synpunkter på funktioner som skulle kunna 
förbättra programmet ytterligare.
 – E-fakturering är en funktion som vi 
skulle ha stor nytta av och där kan det 
komma ett förslag redan under hösten. Vi 
uppfattar Consultec som mycket lyhörda för 
våra synpunkter.

5

– Tidigare har vi arbetat 
med ett års överblick, i 
dag kan jag se hur före-
taget utvecklas, månad 
för månad. Det är en kick, 
tycker Stefan Söberg 
– VVS-företagare med 
god tillväxt.
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göteborg SaMlar kraft

Rya Kraftvärmeverk har kallats för 
ett av Sveriges största och viktigaste 
miljöprojekt. Anläggningen kommer 
framöver att täcka en tredjedel av Gö-
teborgs hela el- och värmebehov. Con-
sultec Byggprogram finns på plats med 
både IT-verktyg och konsulter.

När det står klart kommer Ryaverkets ef-
fekt att ligga på 600 MW, vilket motsvarar 
de första kärnkraftverken i Sverige. Men till 
skillnad från kärnkraftverken kommer den 
el och värme som produceras i Ryaverket 
att vara av betydligt miljövänligare – och 
säkrare – slag. 

OVANLIGT KRAFTVERK

Ryaverket är ett så kallat kombikraftverk, 
som utvinner både el och värme ur na-
turgas från danska Nordsjön. I Sverige är 
denna typ av kraftverk än så länge ganska 
ovanlig. Huvudansvaret för uppförandet av 
anläggningen har Siemens Industrial Tur-
bomachinery AB, som också ansvarar för 
anläggningens underhåll. Consultec Bygg-
Program AB har kunnat tillföra kompetens 
i byggprocessen, både när det gäller kun-
nande och IT-verktyg. Consultecs Thomas 
Jansson har jobbat med projektet som elec-

trical advisor och ställföreträdande elchef 
på plats i Göteborg sedan ett år tillbaka. 
 – Det har varit oerhört intressant att få 
vara med under den här processen. Vi har 
assisterat Siemens i allt ifrån projektering 
av elkanalisation, kabeldimensionering och 
processjordning till teknisk och ekonomisk 
kontroll med färdiga handlingar som un-
derlag. 
 Ett bygge av det här slaget är naturligtvis 
komplicerat. Omkring 25 mil kraft- och styr-

kabel, en mil kabelstegar och 6000 inkopp-
lingspunkter kräver noggranna beräkningar 
för att allt ska fungera optimalt, både med 
avseende på prestanda och ur säkerhets-
synpunkt. Särskilt som anläggningen ligger 
i en oljehamn och hanterar stora mängder 
gas dagligen. 
 Projektering och dimensionering av ka-
blar och elledningar kunde göras i Consul-
tecs egna program FebDok och materialet 
har sedan fungerat som ett pålitligt under-
lag för kvalitetssäkring under hela produk-
tionsskedet. Att FebDok varit ett oumbärligt 
verktyg i projektets samtliga stadier be-
kräftar Ronald Andersson som är electrical 
manager på Siemens.
 För kostnadsberäkning av elanläggningar-
na inom projektet har även Consultecs 
kalkylprogram Elwind använts med stor 
framgång.
 – Programmen är mer heltäckande och 
avancerade samt ger fler möjligheter än 
andra program vi använt. 

MILJÖMÄSSIG HÖGVINST

I takt med att anläggningens olika delar 
blir färdiga gör Siemens och Consultecs 
konsulter fortlöpande inspektioner och 
besiktningar tillsammans med Göteborgs 
Energi för att se till att allt fungerar pro-
blemfritt. Den 15 december ska projektet 
slutgiltigt lämnas över till Göteborgs Energi 
och Ryaverket ska vara klart för drift. Redan 
nu pågår intrimningsfasen så det finns inget 
utrymme för förseningar. För Siemens har 
miljöprojektet gett mersmak.
 – Naturgasverken är en högvinst både 
miljömässigt och ekonomiskt, säger Ro-
nald Andersson. De har en mycket hög 
verkningsgrad och kan utnyttja omkring 92 
procent av gasen för energiutvinning. Och 
eftersom utsläppen är små minskar också 
kostnaderna för utsläppsrätter. 
 Naturgasen har många miljömässiga 
fördelar. Den innehåller praktiskt taget inget 
svavel eller miljöfarliga tungmetaller och 
ger mycket låga utsläpp av koldioxid och 
kväveoxider. Eftersom gasen distribueras 
i ledningar under marken snarare än i båt 
eller bil blir den negativa miljöpåverkan un-
der transporten mindre. De totala utsläppen 
minskar med 510 000 ton koldioxid, 1 450 
ton kväveoxid och 1 650 ton svaveldioxid 
per år.
 – Detta är ett helt nytt sätt att distribuera 
produktionen. Man slipper göra intrång i 
naturen i form av kraftledningsgator och 
man kan dessutom producera mycket mer 
lokalt. Vi hoppas på fortsatt utbyggnad av 
naturgasen över landet i framtiden, säger 
Ronald Andersson. 

Ronald Andersson och Thomas Jansson framför Ryaverkets designade glasfasad, som speglar den 
omkringliggande naturen.

Platsen i hamnen ger Ryaverket tillgång till 
en välutbyggd infrastruktur av fjärrvärmeled-
ningar, elsystem och naturgasledningar. 
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Nytt webbverktyg ger
uppskattad service till trappkunder

Styr tiden  
våra liv?
Visst känns det så ibland. Tiden är knapp 
då tiderna har förändrats. I dag måste 
både kvinnor och män jobba för att bi-
dra till kassan. Familjen får ibland lida då 
timmarna inte räcker till. Tid är pengar 
och varje minut är värdefull! Man måste 
kunna bolla med flera saker samtidigt 
och man känner att man aldrig hinner 
bli riktigt färdig med något. 
 Inte konstigt att ”utbrändheten” 
sprider ut sig. Detta moderna fenomen 
som ofta beror på att man inte känner 
tillfredställelsen av att få ett avslut. Brist 
på kontroll, oro över att ha glömt något, 
missat ett viktigt mobilsamtal eller tap-
pat bort något viktigt mail. Dagens små 
marginaler leder till många stressande 
situationer.
  Man skulle vilja göra allting ”bara” en 
gång (men bra) och ha allt samlat på ett 
ställe.
  Ny teknik som mobila lösningar, ut-
bildning och support via internet väller 
in över oss. Är det bra eller dåligt? Det 
svaret måste man själv komma fram till. 
Jag anser att svaret är ett rungande JA. 
Det är kostnadseffektivt då man slipper 
lägga dyrbar tid på att resa fram och 
tillbaka, tryggt då man kan sitta själv på 
sitt eget kontor utan direkt påverkan av 
en slipad ”skjutjärnsförsäljare”.
  Mina egna erfarenheter som offert-
säljare på elgross är att jag lagt alldeles 
för mycket tid på att ta mig till och från 
platser, och visst måste jag erkänna att 
mina 15 år som distriktssäljare gett mig 
rutin och vana att sälja in saker som 
varken eftertanke, lugn eller ro knappast 
hade underlättat.
  Tänk om man slapp känna ”aj då, vi 
fick jobbet – hur mycket har jag räknat 
fel nu då?”. Tänk om man slapp jaga 
personer för att få deras papper som 
man måste skriva om och komplettera. 
Tänk om man istället kunde jaga bollar 
på gröna gräsmattor 
med barnen, slå sig 
på tummen i sommar-
stugan eller äntligen 
fånga storgäddan som 
gäckat så länge!
 
Det är mitt nya mål 
– skapa tidöver.

Consultecs IT-verktyg för trappbyg-
gare blir ännu mer lättillgängligt och 
företagets kunder kommer att kunna 
sälja fler trappor. Där har du de vikti-
gaste fördelarna med StairCon WEB, 
som nu lanseras – i rätt tid, nu när 
kunderna blir alltmer vana att söka 
och jobba själv direkt på nätet.

– Det handlar om en helt ny webbapplika-
tion som vi utvecklat, säger Leif Nilsson, 
marknadsansvarig vid Consultec System. 
StairCon WEB är ett hjälpmedel för alla 
som marknadsför, säljer, och tillverkar 
trätrappor.
 Grunden för denna förenklade webb-
version är det etablerade IT-verktyget 
StairCon. Där finns hela produktionskedjan 
för trappbyggare, från design med 3D-vi-
sualisering, priskalkylering och dimensio-
nering till produktionsstyrning kopplat mot 
olika fabrikat av tre- fyr- och femaxliga 
CNC-maskiner. 
 Och hela tiden upptäcker fler användare 
vilket effektivt verktyg StairCon är.

– Vi har en väldigt positiv tillväxt på kundsi-
dan, säger Leif Nilsson. På ett och ett halvt 
år har vi ökat antalet StairCon-kunder med 
runt 150 procent, och vi har för närvarande 
kundföretag i elva länder i Europa och Nord-
amerika. 
 – Vi är övertygade om att den nya 
webbapplikationen kommer att sätta yt-
terligare fart på våra kunders, och i förläng-
ningen också vår egen, försäljning.

SKAPAR VID DATORN

StairCon WEB är ett lättanvänt hjälpmedel 
för dig som hemma vid din dator vill skapa 
din egen unika trappa. 
 På några minuter har du fyllt i dina mått 
och önskemål om material och utförande 
med mera. Sedan ser du trappan i en vridbar 
tredimensionell bild på skärmen. När du är 
nöjd med det du ser så mailar du enkelt of-
fertunderlaget till trappbyggaren.
 – De kunder och samarbetspartners som 
medverkat i vårt utvecklingsarbete är väldigt 
positiva till detta nya redskap som de får i sitt 
marknadsarbete, säger Leif Nilsson.

Skidstahus i ångermanländska Ullång-
er är ett anrikt företag som startade 
redan 1953. De senaste tre åren har 
man expanderat kraftigt och gått från 
25 miljoner kronor till 76 miljoner kro-
nor i årsomsättning.
 – DDS Huspartner har bidragit starkt 
till våra framgångar, programmet spa-
rar tid i ritprocessen och gör det möj-
ligt att kundanpassa våra hus, säger 
Göran Edlund, rit- och konstruktions-
ansvarig på Skidstahus.

Skidstahus är framförallt kända för sina 
fritidshus (årsvolym 120-130 stycken), men 
säljer också en hel del villor (cirka 80 per 
år). Fritidshusen säljs över hela Sverige och 
i Norge, medan kunderna när det gäller 
villor främst finns längs Norrlandskusten 
och i de svenska storstäderna. De som väl-
jer Skidstahus utgår från företagets olika 
prefabricerade modeller och kan sedan an-
passa dem efter eget tycke och smak.
 – Tack vare DDS är det lätt att komma 
överens med kunden om olika förändringar, 
berättar Göran Edlund. Om kunden till ex-
empel har idéer om nya fönsterplaceringar 
är det enkelt att rita in det i programmet 
och visa hur det blir.

FRÅN SNIGEL TILL PORSCHE

Skidstahus har använt DDS Huspartner 

ända sedan 1990 och sett det utvecklas.
 – Det har gått från en snigel till en Por-
sche, skrattar Göran Edlund. Arkitektdelen 
i programmet har vi kört sedan 1990, kon-
struktörsdelen sedan 2003. K-delen har lyft 
det hela till en ny dimension, nu kan vi bland 
annat få ut kaplistor helt automatiskt, vilket 
effektiviserar vår produktion avsevärt.
 Göran Edlund menar att Consultec är 
lyhörda för synpunkter när det gäller uppda-
teringar av IT-stödet och att man har lyckats 
utveckla både funktionalitet och användar-
vänlighet. I den senaste versionen, 6.4, har 
Skidstahus bland annat stor nytta av den 
förbättrade renderingen som ger fotorealis-
tiska bilder av husritningarna.
 – Bilderna är viktiga som stöd i försälj-
ningen, de är nu av så bra kvalitet att vi kan 
använda dem i våra kataloger.

Skidstahus expanderar med DDS

FAKTA:
Företag: Skidstahus AB
Verksamhet: Tillverkar fritidshus och 
villor i trä.
Antal anställda: 45
Omsättning: 76 miljoner kronor
Consultecprogram som används: 
DDS Huspartner

Tomas Marklund

Chef affärsområde El

Consultec ByggProgram
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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.

Consultec växer med åtta nya!

Kalle Jalkanen
090-12 35 69

Erika Jonsson
0910-878 28

Per-Ola Olsson
019-27 00 30

Rikard Wirf
0382-307 15

Jens Lidén
0910-878 93

Vi kom igång på allvar 1976 när den lilla 
projekteringsavdelningen på byggföretaget 
flyttades ut i eget bolag. Det är därför Con-
sultec firar 30 år i år – en hög ålder för ett 
IT-företag! 

Från början var vi visserligen en ren bygg-
projektör. Förankringen i byggarnas verklig-
het ledde snabbt till att vi kunde utvecklas 
och tjäna de pengar som behövdes för att 
också utveckla IT för byggare. Ordet IT var 
inte uppfunnet men datorer fanns. Vi såg 
framförallt möjligheterna med att använda 
datorer till konstruktionsberäkningar.  Redan 
1976 hade vi en minidator från HP i bruk. En 
kylskåpsstor pjäs med fantastisk prestanda 
– jämfört med räknestickan alltså! Men den 
kostade 1 miljon kronor. Snabbt kom vi på att 
den passade bättre till administrativa rutiner 
och bolagsägarna bildade med den datorn 
som grund NärData AB för on-line körning 
av ekonomirutiner för små och medelstora 
bolag. Vi kunde snylta på datorkapacitet 
under tiden.

Vår IT-satsning gick vidare med konstruk-
tionsberäkningar och en specialisering mot 
takstolskonstruktioner i trä. Vi nyttjade da-
torn och sålde tjänsten. Med mikrodatorns 
tillkomst stod det klart att det var bättre att 
leverera ett verktyg till våra kunder så att de 
själva kunde göra sina beräkningar. 

Vår första egenutvecklade produkt Truss-
Con var född. I dag har den en dominerande 
ställning i Norden, Tyskland, England och 
Sydafrika. Vårt intresse för CAD väcktes 
tidigt men vi såg inte fördelarna med de då 
dyra och icke-färdigutvecklade för vår egen 
projekteringsverksamhet. Det krävdes en 
hög repetitionsfaktor som inte fanns hos en 
projektör, men väl hos husfabrikerna. Samar-
betet med DDS i Norge var fött och i mitten 
av 1980-talet hade vi etablerat oss som en 
specialist inom småhus-CAD.

Sedan gick det fort. StatCon LexCon, Bid-
Con, StairCon PlanCon, SiteCon med flera. 
I dag har vi över 2 000 kundföretag och 
kanske 10 000 användare. 75 procent av 
verksamheten kretsar kring våra IT-produk-
ter men byggprojektering står fortfarande 
för 25 procent – och det är ett viktigt sätt att 
behålla byggkompetens. Att förstå byggpro-
cessen har alltid varit en framgångsfaktor 
för oss. Det räcker inte med att kunna våra 
produkter – vi ska också kunna våra kunders 
verksamhet. Det sistnämnda har bidragit 
starkt till att vi överlevt både byggkrasch och 
IT-bubbla. 

Nu hägrar nya mål. Det räcker inte att vara 
störst i Sverige. Vi vill bli en betydande faktor 
i Europa. Inte minst därför att våra svenska 
kunder kommer vilja det. Handeln mellan 

EU-länder kommer att underlättas bland an-
nat tack vare nya gemensamma regler. Detta 
påverkar hela branschen och konkurrensen 
kommer inte bara från grannbyn. 

2003 förberedde vi oss för detta genom 
att få en ny ägare – Eleco PLC i England 
– med internationell och bygganknuten 
verksamhet. För mig känns de första åren 
i samarbetet lika trevande som när vi gick 
från konsultverksamhet till att sälja egenut-
vecklade datorprogram. Hittills har vi lyckats 
med StairCon som nu har återförsäljare i 
England, Tyskland, Benelux, Polen och USA. 
Övriga produkter internationali-
seras när tiden är mogen och 
utan att vi splittrar oss. All 
expansion ska vara till nytta 
för befintliga kunder.

Vi är med andra ord väl 
rustade för de kommande 
30 åren!
 

Äventyret började med en kylskåpsstor minidator 1976...

Mats Lövgren, 

ordförande

Consultec Group

Det rullar på bra för alla Consultecbolag och 
den senaste tiden har gruppen förstärkts 
med åtta personer. Rikard Wirf och Erika 
Jonsson är nya på Consultec Arkitekter 
& Konstruktörer. Rikard arbetar med DDS 
Huspartner och kommer närmast från spe-
cialsnickeriet Rörvik. Erika Jonsson är bygg-
nadsingenjör och kommer närmast från WSP 
Arkitektur. Hon jobbar som A-ingenjör/hand-
läggare på vår arkitektavdelning. 
 Arne Danielsson, Jens Lidén, Per-Ola 
Olsson och Alf Persson är nya kundcoacher 

på Consultec ByggProgram. Arne arbetar 
inom affärsområde El där han har hand om 
företagets kunder i Norr. Han är elektriker 
och har tidigare varit lärare på Kaplan-
skolans Elprogram. Jens jobbar med våra 
anläggningskunder inom affärsområde 
Bygg/Anläggning. Han är byggnadsingenjör 
och kommer närmast från en tjänst som ex-
portsäljare vid Nordic Sport. Per-Ola arbetar 
inom affärsområde Bygg och var innan vi 
rekryterade honom platschef på NCC i Öre-
bro. Även Alf är verksam inom affärsområde 

Bygg och har lång erfarenhet från branschen 
bland annat från anställningar som platschef 
hos Viktor Hansson och på Skanska.
 Kalle Jalkanen och Anders Johansson är 
nya systemutvecklare på Consultec System.  
Kalle är civilingenjör i teknisk datavetenskap 
och kommer närmast från Interactive Institu-
te i Umeå, där han jobbat som systemutveck-
lare. Anders är nyutexaminerad civilingenjör 
inom datateknik. 

Alf Persson
08-560 33 40

Anders Johansson
0910-879 14

Arne Danielsson
0910-878 78

CONSULTEC JUBILERAR


