
n VVSmiljö är ett litet företag med viktiga uppdrag. I 
huvudsak handlar det om VVS-projektering med allt vad 
det innebär: konstruktionsarbete, tekniska beräkningar, 
riskhantering och simuleringar. Men VVSmiljö arbetar 
också med kontroller, besiktningar, utredningar och 
energideklarationer.  

– Vi har uppdrag för kunder med vitt skilda krav och 
behov. Vi hjälper till med VVS-teknik i alla tänkbara 
sammanhang, från lokaler för industrin, till bostäder 
till köpcentrum och offentliga lokaler som badhus eller 

skolor. Det innebär att vi måste förhålla oss till den teknik 
och de program som kunden vill använda, där är AEC en 
viktig partner med bred kompetens, säger Martin Ek som 
är VD på VVSmiljö.

Ett projekt som VVSmiljö är stolta över och där 
samarbetet med AEC varit betydande är uppförandet 
av kontorskomplexet Ullevi Office Arena. Det är 14 000 
kvadratmeter kontor fördelat på två huskroppar som 
började byggas 2011 under ledning av NCC Property 
Development.

VVSmiljö 

Jobbar flexibelt 
och nära kunden
VVSmiljö är ett projekterande företag inom VVS-teknik med uppdrag för 
många stora och små kunder. Det innebär en ständig process där man 
anpassar sig till olika projekteringsförutsättningar. Med hjälp av AEC kan 
VVSmiljö tillgodose kundernas behov och koncentrera sig på det de är 
riktigt bra på.



VVSmiljö
• är ingenjörer inom VVS- och energiteknik

• bildades i Göteborg 1999

• har 14 medarbetare 

• arbetar med projekt som: 
- nybyggnad av nytt akutintag på Östra sjukhuset 
- nybyggnad av kontrollrum för Preem i Lysekil 

- och kontorskomplexet Ullevi Office Arena.
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– I projektet arbetade vi med 3D fullt ut vilket innebar 
många supporttimmar och tät kontakt med AEC, säger 
Martin Ek.

Lång relation korta ledtider
AEC hjälper VVSmiljö med både IT-service som datorer, 
servrar och installationer och med CAD-service och 
BIM, Buildning Information Modelling. Ingen fråga är 
för stor eller för liten. Och när man har arbetat ihop så 
länge som VVSmiljö och AEC, snart 15 år, är det mycket 
som går av bara farten. Emad Zohrevand, uppdragsledare 
på AEC, beskriver det så här: 

– Vi fungerar som bollplank och hjälper till med pro-
jektstöd och paketering av produkter men vi sköter också 
löpande drift av servrar, vi vet vilka licenser de har och 
vad för typ av datorer de arbetar med. Behöver de något 
så kan vi fixa det. Jag tror till och med jag har dammsugit 
hos VVSmiljö en gång. 

Martin Ek fyller i: 
– Nyligen behövde vi hjälp med uppdatering av hem-

sidan. AEC är inga webbdesigners men vi kunde ändå 
lösa problemet tillsammans. Dessutom arbetar AEC med 
mycket intressant teknik i utvecklingens absoluta fram-
kant, där kan vi kunskapsdela och kompetensutvecklas.  

Var man på sin plats
För VVSmiljö är det en styrka att vara ett lite mindre före-
tag. Företaget arbetar oberoende och har en direkt närhet 
till kunderna. Men som mindre företag kan man inte alltid 
ha alla funktioner i huset eller omedelbart gå i bräschen för 
implementering av ny programvara. Martin Ek anser att 
både arkitekter och konstruktörer har kommit lite längre 
än installationssidan generellt när det gäller användning 
av BIM.  

– Om några av våra kunder har behov av att använda 
Revit eller arbeta med BIM så gör vi naturligtvis det, ofta 
med hjälp av AEC. Behöver man expertis inom VVS-om-
rådet ringer man till oss, behöver vi expertis inom CAD 
och IT-lösningar ringer vi AEC, säger Martin Ek.  n

Mer inforMation: Emad Zohrevand, ezo@aec.se


