
nAllt från MacDonald’s-restauranger till Borås Arena. 
Projekten varierar kraftigt i karaktär hos Stiba AB, kon-
struktionsföretaget som tillhör ”de stora bland de små, 
eller de små bland de stora”, som projektledaren Thomas 
Almgren beskriver saken.
Det 22 man starka bolaget fick under våren ett spännande 
uppdrag för Peab, konstruktionsuppdraget för ”Utsikten”, 
ett nytt bostadskomplex i Borås. De två huskropparna, 
om 6 000 kvadratmeter total yta, skulle projekteras i BIM 
föreskrev Peab. För Stiba blev det signalen att det var dags 
att ta nästa viktiga utvecklingssteg när det gäller projekte-
ringsprogram.

– Tanken hade funnits länge, men nu såg vi en möjlig-
het att verkligen ta steget. I grunden handlar Revit för oss 
om att kunna göra mer nytta för kunderna, generera fler 
mervärden med det vi producerar och leverera handlingar 

med högre kvalitet, säger Thomas Almgren, på knastrig 
telefonledning från Stockholmståget.

Orädd inställning
Och hur snabbt kan man göra det då? Det var nästa in-
tressanta fråga som dök upp hos Stiba.

– Vi är ju en liten grupp så startsträckan är kort! 
Självklart känns det lite ovant i början, men i grunden gör 
vi ju samma gamla vanliga saker, fast i ett nytt verktyg. 
Det fina är också att vi får ett roligare ritverktyg. Revit 
gör mer av egen kraft och vi kan ägna oss åt mer kreativa 
uppgifter, förklarar Thomas Almgren.

I Utsikten-projektet kommer också beräkningar att kunna 
genomföras med hjälp av Revit och andra 3D-program; en 
allt viktigare aspekt idag, anser han:

– Allt fler efterfrågar 3D-underlag och handlingar, 

Stiba

Nya vyer i Borås
Lång process att starta med Revit? Glöm det! Hos huskonstruktörerna på 
Stiba i Borås räckte det med några dagar och en ”crash course” med AEC 
för att komma igång. Nu ser företaget nya horisonter öppna sig, där man 
kan göra ännu mer nytta för kunderna.
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att kunna väva in det i projekten får stor betydelse för 
framtiden.

Var är on-knappen?
När Stiba väl beslutat sig för att ta steget, spillde man 
ingen tid. Marcus Sinclair från AEC fick åka raka spåret 
till Borås ”för att visa var on-knappen fanns”, som Tho-
mas Almgren beskriver det. Några portioner mod och 
handlingskraft och en intensiv crash course senare var 
han själv, kollegan Anders Torstensson, blivande expert 
i Revit, och tre andra konstruktörer på banan med själva 
arbetet. 

– Kurserna i Revit gör vi de närmaste veckorna, kanske 
lite bakvänd ordning men vad gör man? I höst ska vi alla 
här ha genomgått den första kursen hos AEC; då är Revit 
ett av våra standardverktyg.

God backning av AEC
Med AEC har man en mångårig kontakt. Även om det 
kan gå en stund mellan kontakttillfällena när allt rull-
lar på, så känner man på Stiba en omedelbar närhet till 
företaget när hjälpen behövs.

– AEC är aldrig långt borta, man lyfter luren och får 
hjälp, svårare än så är det inte. Vi känner oss mycket väl 
omhändertagna, säger Thomas Almgren.

Byggboom sedan länge
Arbetet med Utsikten kommer att genomföras snabbt, det 
är byggboom i Borås. Men för Stiba har det varit bygg-
boom länge. Tillsammans med en av kunderna har Stiba 
farit land och rike runt och konstruerat hus – Gotland, 
Gränna, Stockholm, Malmö, Helsingborg… och Borås 
förstås.

– Vi jobbar mycket tillsammans i ett fruktbart och 
roligt samarbete, konstaterar Thomas Almgren.

Kanske är det just den inställningen som ger de orädda 
konstruktörerna på Stiba fördelar på marknaden. Korta 
beslutsvägar, snabba ryck när det gäller och en rejäl dos 
kundorientering.

– Vi brukar prata om the Stiba Way, det handlar om att 
vara det lilla snabbfotade företaget som är väldigt lyssnan-
de gentemot kunderna. Vi löser det, brukar vi säga. Det ju 
inte alltid helt enkelt – men vi tar hand om det.  n
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