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Även de riktigt små företagen inom 
byggbranschen har stor nytta av 
kalkyleringsprogrammet BidCon. 
 Och det är inte bara anbudsfunk-
tionen som underlättar arbetet för 
de mindre firmorna.

– Jag skriver ofta ut materi-
alspecar så att killarna kan kolla 
av vad de behöver direkt på plats,  
säger Kenneth Stenlund på Bygg-
mix i Skellefteå.

Byggmix i Skellefteå har sex anställda 
och använder BidCon sedan ett år till-
baka. Kenneth Stenlund använder sig 
av programmets anbudsfunktion till alla 
jobb, såväl större som mindre, och säger 
att han fått mer tid över och en bättre 
överblick över jobben sedan företaget 
införde BidCon. 

– Det är lätt att visa kunden vad han 
eller hon faktiskt får för pengarna. Dess-
utom gör BidCon det enkelt att skicka 
offerter på material till underleverantö-
rer, säger Kenneth Stenlund.

Niklas Myhrgren på Norrmalms Bygg 
i Sundsvall använder också BidCon för 

att ta fram beställningsunderlag och på 
så vis enkelt och snabbt kunna få fram 
priserna på materialet. 

– Vi är bara fyra på företaget och an-
vänder mest anbuds- och beställnings-
funktionen. Men om vi växte så skulle vi 
nog börja använda mallarna för tidrap-
porter, säger Niklas Myhrgren.

Torbjörn Bergman på Dala Snick-
arservice anser att alla mindre firmor 
idag är i det närmaste beroende av ett 
program av BidCon-typ. Hjulen snurrar 
fort i dagens bransch och BidCons funk-
tioner gör att mindre firmor kan hänga 
med i tempot. 

– För mig skapar BidCon struktur och 
ordning. Det är ett väldigt bra verktyg 
för att veta att man är på rätt väg i olika 
projekt, säger Torbjörn Bergman.

Även Kenneth Stenlund och Niklas 
Myhrgren betonar att det lönar sig för 
mindre firmor att investera i BidCon. 

– Förr fick jag sitta på kvällarna och 
räkna på till exempel en villa. Med alla 
mallar i BidCon går det på fyrtio minu-
ter. Det är en väsentlig skillnad, säger 
Kenneth Stenlund.

BIDCON LÖNAR SIG   
– ÄVEN SMÅ FÖRETAG HAR STOR NYTTA AV BIDCON

SMARTA FUNKTIONER  
FÖR SMÅ BYGGARE:

• Gör snabbt en strukturerad 
och detaljerad kalkyl 

• Välj från våra omfattande 
uppslagsböcker

• Justera enkelt innehållet 
i kalkylposterna efter de 
förutsättningar som gäller 
i ditt projekt

• Montagetider kopplade till 
tidlistor och prislistor finns 
lätt tillgängliga

• Jämför lätt dina priser 
mellan olika prislistor och 
effektivisera dina inköp

• Gör tid-, lyft- och avrops-
planer samt förenkla din 
projektplanering

Kenneth Stenlund och Erik Lövström, Byggmix
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RELEASE AV AKTUELLA 
PROGRAMUPPDATERINGAR

BIDCON EL 2012.1

BIDCON BYGG/ANL 6.86

DDS-CAD 7.3

FEBDOK 5.2.10

LUBEKALK 1.9.6.0

LUBEÄTA 2.1.7.0

PLANCON 6.4.1

SITECON 2.84 SP1

STAIrCON 2011.2.3

STATCON STrUCTUrE 2012.1 SP2

TENWIN KALKYL 6.40 SP2

TENWIN OrDEr/FAKTUrA 6.20 SP2

Logga in på www.consultec.se, välj Kund-
sidor, Avtalsprodukter och logga in med 
era inloggningsuppgifter för att uppda-
tera till de senaste programversionerna. 
I vissa fall omöjliggör brandväggar och 
antivirusprogram de automatiska uppda-
teringarna som finns i våra program.

NOTISER

FLEr OCh FLEr  
ANvÄNDEr FEBDOK

FebDok, programmet för dimen-
sionering och dokumentation 
av elanläggningar har fått stor 
spridning över landet de senaste 
åren. Consultec är återförsäljare 
för programmet som bland annat 
används av Lambertsson, en av 
Skandinaviens största leverantörer 
och uthyrare av byggrelaterade 
tjänster och utrustningar.

– FebDok är ett interaktivt 
program som räknar ut vilken 
kabelarea, lämpliga skydd och från-
kopplingstiden i varje krets så att 
man uppfyller lagens krav. Allt för 
att förhindra bränder och person-
skador. Lambertsson höjer därmed 
ribban i branschen när det gäller 
att ta ett större ansvar för elsä-
kerheten, säger Roland Sollerhed, 
kundcoach på Consultec.

TAR VERKSAMHETS-
LEDNINGEN TILL 
NYA NIVÅER
Povel är ett branschanpassat led-
ningssystem, utvecklat av Sveri-
ges Byggindustrier (BI), för alla 
typer av byggföretag, såväl små 
som stora. Systemet är uppbyggt 
enligt byggprocessen och hjälper 
företagen att jobba effektivt med 
verksamhetsledning. 

Povel innehåller styrverktyg för i första 
hand kvalitet, miljö och arbetsmiljö och 
fokuserar inte bara på krav utan även 
på att hitta förbättringsmöjligheterna 
i företaget. Povel ska också stimulera 
till lönsam företagsutveckling och höja 
branschens anseende.

– Vi samarbetar med Consultec ef-
tersom många av våra medlemsföretag 
som använder Povel som hjälpmedel, 

också i många fall även använder Si-
teCon i sina projekt. Vi vill helt enkelt 
göra det enklare för Povelföretagen att 
hantera mallar och dokument, säger 
Peter Schyum, ansvarig för Povel på 
Sveriges Byggindustrier.

– Genom att arbeta in Povelkoncep-
tet i dokumenthanteringen i SiteCon 
ger vi våra kunder en bra start i Povel. 
Det blir ett fint mervärde för de som 
redan har SiteCon idag, Povel kommer 
att bli en tilläggstjänst för de som har 
SiteCon. De företag som är anslutna till 
verksamhetsledningssystemet Povel 
kommer att erbjudas denna tilläggs-
tjänst.

Kenneth Stenlund och Erik Lövström, Byggmix
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Under många år använde Götenehus 
bara arkitekt-delen i DDS-CAD. För 
en tid sedan valde dock företaget 
att börja använda även konstruk-
tionsdelen för att kunna dra full 
nytta av programmet.
– Det minimerar antalet överföring-
ar som vi användare annars skulle 
ha behövt göra. Dessutom ger det 
oss ett rakare infoflöde, säger roger 
Wändal, MA-chef på Götenehus.

Hustillverkaren Götenehus har arbetat 
i DDS-CAD sedan början av 1990-talet. 
Fram tills nyligen har man dock bara 
använt programmets A-del där själva 
husritningarna skapas. K-delen, alltså 
produktionsdelen har man lämnat där-
hän. Men i höstas kontaktade Roger Wän-
dal Consultec och berättade att de, efter 
att ha provat en annan lösning under en 
tid, ville börja köra DDS-CAD fullt ut.

– Vi kände att systemet blivit mer ut-
vecklat och att det passar vår bransch 
bra. Dessutom har vi ju redan alla husty-
per inlagda i A-delen vilket gör det lättare 

att koppla ihop det med K-delen, förkla-
rar Roger Wändal.

Enligt Peter Boström, ansvarig för 
DDS-CAD på Consultec Consultec Arki-
tekter & Konstruktörer AB, innebär det 
en kvalitetssäkring att använda båda 
delarna av DDS-CAD. All information om 
husbygget, alla ritningar och beräkning-
ar som förs in i A-delen lyfts automatiskt 
över i K-delen. Där hjälper programmet 
sin användare med i stort sett alla beräk-
ningar som behövs för byggets fortsatta 
process; det kan handla om allt från att 
dela upp väggarna i olika skikt, att visa 
på reglarnas placering till att samman-
ställa kaplistor och skicka informationen 
direkt från programmet till datakapen.

– Det här sparar mycket tid och skapar 
en större precision eftersom du kan lita 
på att programmet räknar ut exakt vad 
som ska göras. Att Götenehus väljer vår 
totallösning känns som ett till bevis på att 
vi är på rätt väg.  Det finns faktiskt inget 
annat program som kan ta ett husbygge 
hela vägen från modell till produktion på 
det här sättet, säger Peter Boström

DDS-CAD ägs och utvecklas kontinu-
erligt av den norska programleverantö-
ren Data Design System. Det har skräd-
darsytts och anpassats för Götenehus 
behov och Consultec har utbildat företa-
gets personal. 

– Götenehus vill kunna styra ännu 
mer själva, göra anpassningar som pas-
sar dem och ha möjlighet att ändra olika 
lösningar. Programmet går att anpassa 
efter de behov som finns och är väldigt 
pålitligt. Consultec har varit återförsälja-
re för det sedan 1980-talet och det är en 
trygg och effektiv helhetslösning, säger 
Peter Boström.

GÖTENEHUS ANVÄNDER  
DDS-CAD FULLT UT

FAKTARUTA
Företag: Götenehus

Antal anställda: 190 personer i koncernen.

verksamhet: Konstruktion, tillverkning och 
försäljning av småhus.

Consultecprogram som används: 
DDS-CAD, BidCon BYGG, PlanCon.
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NOTISER

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

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

Hantera samfakturering och 
à contofakturering av många ordrar.

PROJEKTHANTERING

Projektplaneringsprogrammet som 
skapar överblick över alla resurser.

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

Konstruktionsprogrammet för alla 
som arbetar med bärande konstruk-
tioner i trä, limträ och stål.

PROJEKTPLANERING

KONSTRUKTION/ PRODUKTION

Verktyget för dimensionering av 
kablar och skydd.

ÖVRIGA

Prislistor för VVS-branschen med 
de vanligaste artiklarna.

Kataloger för VVS-branschen med 
de vanligaste artiklarna.

Verktyg för trapptillverkare med 3D 
visualisering, priskalkylering, 
dimensionering och produktions-
styrning. 

Kalkylverktyget för alla bygg- och 
anläggningsföretag.

Nya generationens kalkylverktyg för 
dig i elbranschen.

KALKYLERING

Kalkylverktyget för dig i elbranschen.

Kalkylprogram för ventilations-
branschen utvecklat av 
ventilationskalkylatorer.

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

®

ETT KOMPLETT PRODUKTPROGRAM

MÄSSOR

JOMA OCh CONSULTEC  
INLEDEr SAMArBETE

Joma, som tillverkar byggbeslag 
till byggindustrin, har nyligen köpt 
dimensioneringsverktyget StatCon 
av Consultec och samtidigt inlett ett 
samarbete. Consultec implementerar 
nu Jomas byggbeslag i sitt popu-
lära konstruktionsprogram StatCon 
Structure Post&Beams. Projektet 
initierades av en gemensam kund som 
ville slippa besväret att leta beslag 
och beräkna manuellt. Resultatet blir 
inom kort tillgängligt för alla StatCon 
användare och innebär möjlighet till 
ännu större tidsbesparingar och ökad 
säkerhet. Lansering sker i samband 
med Nordbygg mässan i Stockholm 
20-23 Mars 2012.

– Vi är väldigt optimistiska. Det 
kommer att bli väl mottaget av bran-
schens konstruktörer, säger Gunnar 
Fremo, marknadschef på Joma.

NOrDBYGG  
20-23 MArS 2012 
Träffa oss i montrarna  
A18:01, C05:32 och 
C14:29. Där visar vi  
hur våra program 
kan hjälpa dig med projekthantering, 
konstruktion, CAD, kalkylering och 
projektplanering.

MASKINEXPO  
24-26 MAJ 2012 
I monter 812 berättar 
vi om hur våra pro-
gramvaror utvecklats 
för att ytterligare 
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KÖPET AV NOVATOR STÄRKER 
CONSULTEC BYGGPROGRAM AB 
Tomas Erneholm, Novator, Lars-Erik Einarsson, försäljningschef Sverige Consultec ByggProgram AB, 
Helena Markgren, vd Consultec ByggProgram AB och Ragna Ringdahl, Novator.

Genom att köpa  Novator projekt-
styrning AB har Consultec breddat 
sitt utbud när det gäller programva-
ror för projektplanering men också 
fått ytterligare ett viktigt kun-
skapsben att stå på.
– När vi nu går ihop blir vi starkare 
både resurs- och lösningsmässigt, 
säger helena Markgren, vd för Con-
sultec ByggProgram AB.

Det kanske kan vara på sin plats att reda 
ut förhållandet mellan Novator och dess 
nya ägare Consultec. Båda har nämligen 
kopplingar till den brittiska koncernen 
Eleco plc, Consultec som dotterbolag 
och Novator som återförsäljare till ett 
annat av Elecos dotterbolag, Asta Deve-
lopment plc. 

– Jo, vi känner ju till varandra sedan 
tidigare och det är en stor fördel, säger 
Helena Markgren.

Novator har sysslat med datorstöd 
inom projektplanering och projektstyr-
ning i dryga 25 år och har under den 
tiden varit svensk återförsäljare för pro-
jektstyrningsprogrammet Asta Power-
project. När Consultec köper Novator 

får företaget inte bara ett nytt projekt-
styrningsprogram vid sidan av PlanCon, 
utan också en mängd värdefull kunskap 
och erfarenhet på området.

– Novator har inte bara en massa 
kunskap om programmet utan också 
stor kompetens när det gäller projekt-
planering i stort. Det kommer att höja 
Consultecs kompetens, säger Helena 
Markgren.

Enligt Helena Markgren kommer upp-
köpet att innebära fördelar för både 
Novators och Consultecs kunder. Att 
landets två största program inom pro-
jektstyrning, PlanCon och Asta Power-
project, nu finns samlade under ett tak, 
ger större möjligheter att driva de frå-
gor som kunderna tycker är viktiga.

– Det ger oss större tyngd i produkt-
utvecklingen och vi får möjligheten att 
än starkare driva våra kunders önske-
mål vidare. Dessutom ger vi våra kunder 
fler valmöjligheter och än bättre sup-
port eftersom vi blir större, förklarar 
Helena Markgren.

I och med köpet kommer Novator som 
företag att uppgå i Consultec. Novators 
ägare Ragna Ringdahl och medarbetare 

Tomas Erneholm kommer därmed att 
fortsätta arbeta inom Consultec.

– Det känns otroligt spännande och 
bra. Både för oss och för kunderna. Vi 
tar helt enkelt ett steg vidare, säger 
Ragna Ringdahl och får medhåll av He-
lena Markgren.

– En framgångsfaktor hos Consultec 
är mervärdet med programvaror inom 
såväl planering, projekthantering och 
kalkyl som är bra var för sig men än 
starkare tillsammans. Nu kommer detta 
mervärde även Novators kunder tillgo-
do. För Consultecs kunder innebär sam-
mangåendet ytterligare ett alternativ, 
en till möjlighet, säger hon.

Att Novator och Consultec delar sy-
nen på relationen till kunden, ser både 
Ragna Ringdahl och Helena Markgren 
som en väldigt viktig förutsättning.

– Vi bygger båda vår framgång på 
långsiktiga relationer. Vi säljer ju inte 
bara program utan utför även konsult-
uppdrag och utbildningar för att hjälpa 
kunden att få värde av sin investering. 
Vi följer kunden och vårdar relationen 
under många år. Det ger ett mervärde för 
alla inblandade, säger Ragna Ringdahl.
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DIPART OCH 
IDéBYGGARNA 
– ATT VARA TOTALKUND ÖKAR EFFEKTIVITETEN OCH LÖNSAMHETEN

– Att vara totalkund skapar tydliga 
rutiner och processer för vårt ar-
bete hela vägen från projektering till 
produkt. Det är väldigt värdefullt, 
säger Mats hoffmann, personalan-
svarig på byggföretaget Dipart som 
använder BidCon, PlanCon och Site-
Con för att få hjulen att snurra så 
effektivt som möjligt.

Dipart har med sina 90 anställda och 
tre kontor runt om i Stockholm va-
rit totalkund hos Consultec under en 
lång tid. Att bygga verksamheten kring 
de tre integrerade programmen har 
lett till ett systematiskt och enhetligt  
arbetssätt för alla på Dipart – något som 
i förlängningen ökar både effektiviteten  
och lönsamheten.

– Programmen hjälper oss att han-
tera projekten så att vi orkar driva dem 
på ett bra sätt. Det är ett viktigt verk-
tyg för att vi ska fortsätta växa, säger  
Mats Hoffmann.

Mats Hoffmann beskriver SiteCon 
som själva paraplymodulen där struktu-
ren för vilka dokument och licenser som 
måste ingå i ett projekt, finns. I nästa 
steg förankras kalkylen i BidCon varpå 
en tidsplan, baserad på kalkylen, tas 
fram i PlanCon.

– Där finns planer, kravspecifikatio-
ner, olika dokument och dagordningar. 
Att allt finns färdigt underlättar otroligt, 
säger Mats Hoffmann.

Även mindre företag kan ha stor 
nytta av att ha alla tre programmen. 
Krister Johansson är vd för företaget 
Idébyggarna som med sina tio anställda 
har sin bas i Norrköping. 2006 började 
Krister Johansson använda BidCon, Si-
teCon och PlanCon i samband med ett 
större projekt där 786 badrum skulle re-
noveras under 2, 5 år.

– Då var det guld att ha PlanCon. Det 
hjälpte mig att se hur projektet skulle 
läggas upp och hur vi skulle gå tillväga 
för att allt skulle klaffa, säger han.

Som småföretagare använder Krister 
Johansson mest de administrativa de-
larna av SiteCon. BidCon och PlanCon 
är däremot ett verktyg han använder 
sig av dagligen och inte skulle vilja klara  
sig utan.

– Från BidCon överför jag kalkyl-
värdet till PlanCon för att få ut olika 
uppgifter och bra tidsplaner. Och 
även om jag inte använder SiteCon så 
jättemycket så finns det ett stort värde 
i att kunna hämta miljödeklarationer, 
arbetsmiljöplaner och andra dokument 
där, säger Krister Johansson.

Både Mats Hoffmann och Krister 
Johansson är mycket nöjda med Con-
sultecs sätt att sköta programmens 
utveckling och support. 

– Deras styrka är att de har en tydlig 
kultur i företaget. Kundperspektivet står 
alltid i centrum. De lyssnar och tar till sig 
synpunkter. På det sättet har vi på Dipart 
ofta känt att vi fått vara med i utveckling-
en av produkterna, säger Mats Hoffmann.

Mats Hoffmann, Verksamhets- och personalansvarig

FAKTARUTA
Företag: Dipart Entreprenad AB

Antal anställda: 90

verksamhet: En huvuddel av entreprenadverk-
samheten är hyresgästanpassningar samt olika 
typer av betongarbeten. Utför även butiksan-
passning, byggservice, inredningssnickerier och 
nyproduktion.

Consultecprogram som används: 
BidCon Bygg/Anläggning, PlanCon, SiteCon.

FAKTARUTA
Företag: Idébyggarna, grundades 1989.

Antal anställda: 8

verksamhet:  Nybyggnationer, renoveringar, 
underhåll och kvalitetsansvar för byggnader 
av komplicerad art.

Consultecprogram som används: 
BidCon Bygg, PlanCon, SiteCon.



Vi på Consultec strävar alltid efter att ligga långt fram i utvecklingen av pro-
gramvaror för byggbranschen. Det innebär att vi erbjuder moderna användar-
vänliga programvaror som passar lika bra för den lilla entreprenören som för 
den större. Vi har länge varit marknadsledande på både kalkyl och planering. 
Det tänker vi fortsätta vara och nu med köpet av Novator och Power Projekt får 
vi ännu ett mycket bra planeringsverktyg att erbjuda våra kunder vilket kom-
mer att stärka oss än mera.
 
En styrka hos oss är att alla kundcoacher har erfarenhet från respektive 
bransch som vi jobbar med. Detta innebär att vem som helst av oss kan sätta 
sig ned med kunden och ge råd i en kalkyl eller med planering av ett projekt. 
Branschkunskapen har även resulterat i att vi under vintern har fått flera min-
dre enskilda bygghandlare och större kedjor som Beijer och Optimera som våra 
kunder på kalkylprogrammet BidCon BYGG. Något som ökar nyttan ännu mera 
för våra gemensamma kunder.
 
Det kommer till hösten att presenteras ännu mera spännande nyheter så var 
vakna på nyhetsbrev och utskick från oss.

SVERIGE

PORTO	BETALT

Box 709  931 27 Skellefteå, 0910-878 00  
info@consultec.se  www.consultec.se

Om vi angivit fel kontaktperson, vänligen meddela rätt namn, tack.
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I FRAMKANT AV UTVECKLINGEN
KRÖNIKA:

LARS-ERIK	EINARSSON
FÖRSÄLJNINGSCHEF SVERIGE CONSULTEC

TIPS & TRIX

PETER BERGMAN
Consutec Arkitekter &  
Konstruktörer AB,  
A-ingenjör, Skellefteå

FREDRIK LINDBERG 
Consultec System AB 
StairCon KundCoach, 

Skellefteå

INFOGA PrOJEKT
Ibland kan gamla projektkalkyler vara 
bra att nyttja vid uppbyggnad av t ex en 
ny kalkyl eller byte av en Slutsida. Med 
funktionen Infoga projekt på menyn 
redigera kan man nämligen ”hämta”  
utvalda kalkylposter eller hela kalkyler 
från gamla projektkalkyler eller mallar.

Markera en rad i kalkylarket (Nettokalkyl, 
Offertkalkyl eller 
Omkostnadskalkyl) 
eller Slutsidan (lås 
upp först) och välj 
Infoga projekt från 
meny redigera 
(eller högerklicka i 
kalkylarket och välj 
Infoga projekt). 

Sök upp projektet som du vill hämta in 
ifrån. Kalkylen öppnas i en BidCon viewer 
(som visas med gul bakgrundsfärg),

Välj det kalkylark eller den Slutsida som 
du vill infoga. Välj 
alla rader eller 
markera de kal-
kylposter som ska 
överföras till mot-
tagande projekt-
kalkyl genom att 
hålla ner Ctrl på 
tangentbordet och 
klicka på aktuella rader.

Klicka sedan på  Överför till projekt.

NYANSTÄLLDA


