
Jobba enklare och snabbare, med smarta genvägar och funktioner och helt enligt 
svensk standard – det vill de flesta. Med AEC PLUS som plug-in till Autodesks 
byggprogram blir det verklighet. Hos Sydark Konstruera i Malmö är man begeistrad 
över möjligheterna.

 Smarta funktioner, färdiga mallfiler och content i form av 
objektsbibliotek och andra värdefulla detaljer – det är 

de tre huvudingredienserna i AEC PLUS. För varje enskild 
byggprogramvara från Autodesk finns en skräddarsydd 
AEC PLUS. Och för Autodesks sviter finns ett kombinerat 
produktpaket som täcker samtliga programvaror i sviten.

Örjan Nilsson, byggnadsingenjör och CAD-ansvarig på Sydark 
Konstruera i Malmö, blev AEC-kund för något år sedan och 
är mycket nöjd med både AEC PLUS-tjänsterna och servicen 
från AEC.

- AEC PLUS är väldigt komplett och smidigt för oss. Vi är 
ett ganska stort företag och medarbetarna jobbar i många 
olika delar av våra projekt. Framför allt är det en stor fördel 
för oss att både arkitekt- och konstruktionsmodulen finns i 
samma program, vi slipper ha två olika och vinner både tid och 
effektivitet. Dessutom är både AutoCAD och Revit tillgängliga 
via samma installation, det är praktiskt både för medarbetarna 
och för mig som CAD-ansvarig, säger han.

Vinner tid och effektivitet 
med allt i ett program

Sydark Konstruera väljer AEC och AEC PLUS:



Detta är Sydark Konstruera
Sydark Konstruera AB verkar inom kärnområdena arkitektur, konstruktion och projektledning. Inom res-
pektive område finns en rad specialistkompetenser som ökar förmågan att leverera bra helhetslösningar 
för kunderna.

Företaget har ett femtiotal medarbetare vid kontoret i centrala Malmö. Välbekanta objekt som bär 
Sydark Konstrueras signatur är bland andra JMs nya tiovåningshus på Friisgatan i Malmö, de sex ”svarta 
diamanterna” på Vikingavägen i Lund samt Geijerskolan och Sjöstadsskolan på Limhamn. 
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Allt under ett tak
Inom Sydark Konstruera jobbar idag ett femtiotal personer 
och man har arkitektur, konstruktion och projektledning under 
ett och samma tak. Dessutom har företaget en rad specialister 
tillgängliga, exempelvis fuktsakkunniga, tillgänglighetsspecialister, 
besiktningsmän, energispecialister och visualiseringsexperter. 
Samtliga har nytta av AECs tjänster och av AEC PLUS, konstaterar 
Örjan Nilsson, som också är nöjd med tillgängligheten och 
servicen från AEC:

- Dels känner vi att AEC är genuint intresserade av våra 
synpunkter. De tar aktivt del av dem och jobbar in de önskemål 
vi framför i nästa version av programmet. Dels har de en 
mycket god ordning på supporten, vi får snabba svar och även 
mer komplexa ärenden tas om hand på ett effektivt sätt. Det 
är viktigt för oss.

Stort bostadsprojekt nästa steg
I början av 2016 tar Sydark Konstruera sig an ett omfattande 
bostadsprojekt i Malmö, som blir ett av de första man genomför 
helt i Revit. Där kommer fördelarna med att ha arkitekt- och 
konstruktionsmodulen i samma installation att bli än mer 
tydliga, anser Örjan Nilsson.

- I Revit jobbar ju alla discipliner i samma modell. Programmet 
är så starkt och bra nu att vi successivt kommer att jobba 
allt mer modellbaserat. Vi ser fram emot fortsatt stöd 
och service från AEC när vi tar oss an den utmaningen,  
säger Örjan Nilsson.
 

”Vi känner att AEC är gen-
uint intresserade av våra 
synpunkter”

Örjan Nilsson, 
CAD-ansvarig Sydark Konstruera


