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Det går bra för AEC. Vi växer och utvecklas, syns mer, får tyngre referenser och 

nya kunder som knackar på dörren. I fjol fick vi till och med vår egen professor! Sam-

tidigt sällade vi oss till den exklusiva skaran av Autodesk-återförsäljare i Europa, som 

haft starkast tillväxt. Det känns extra roligt och meningsfullt att jobba på AEC just nu.

Å andra sidan – med sådana kunder, vem kan misslyckas? Till oss kommer kunderna 

med de mest fantastiska projekt, planer och visioner. Vi bidrar med en del av de resurser 

som kan sätta dem i verket och ser kunderna lyckas 

på sina arenor. Det är en symbios, där vi får varandra 

att växa, där energi ger energi och framgång föder 

framgång.

Meningen med jobbet, för oss på AEC, är att 

hitta det här samarbetet. Skapa laget tillsammans 

med och kring varje kund. Där gruppen är viktigare 

än individen och där det bara finns ett som räknas – 

gemensamma resultat.

I det här numret av AEC Images har vi än en 

gång glädjen att få presentera några skickliga kunder 

och deras framgångsrika projekt. Läs om hur världsledande Axis skaffar sig konkur-

rensfördelar på den tuffa marknaden för videoövervakning. Hur Semrén & Månsson 

tar ett jättekliv in i Ryssland. Hur Okidoki ritar Sveriges största idrottsanläggning 

tillsammans med Blåvitt, hur Stiba kickstartar med BIM och hur VBK förverkligar 

Göteborgs nya skyline. 

Projektel, en av Sveriges skickligaste elprojektörer, har satt ord på målsättningen – de 

ska vara hjärtat i byggprocessen. På samma sätt vill vi vara hjärtat som får blodet 

att pumpa snabbare hos kunderna, så att de kan prestera på topp.

Vår uppgift, enkelt uttryckt, är support. Den är vår kärnverk-

samhet och vårt mål. Den kan vara grundläggande eller extremt avance-

rad – men det handlar om support. Kunden ska ha så få driftstörningar 

och så mycket flow som möjligt, ska klara mer på kortare tid, få effektivare 

processer och hjälp att vinna sina respektive ”must win battles”. Då är vi 

på rätt spår.

För att nå dit måste vi hitta samspelet. Skapa lagen och relationerna. 

Lita på varandra och på allas vilja att generera värde. Finna strukturerna 

och metoderna som är rätt för kunden, utveckla deras applikationer 

och arbetssätt, anpassa deras system, tillföra nytt, bidra till effek-

tivitet och arbetsglädje. Vara hjärtat som slår.

Trevlig läsning,

Anders Jacobsson, VD
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Digital koll
i 360 grader  

Göran Sandberg, projektledare för 
systemplaneringsverktyg hos Axis 
och Dan Eriksson, ansvarig för Axis 
partnerprogram för arkitekter och 
systemkonstruktörer, spexar i Axis 
showroom. Med Axis nätverkskameror 
modellerade i 3D får partners jorden 
runt helt nya möjligheter att skapa 
sina nätverkssystem och förstå vad 
kamerorna täcker in.

Foto: Leif Johansson



5

Smarta nätverkskameror som håller koll på platser där mänskliga ögon inte 
alltid kan vara närvarande. Det är grundtanken hos Axis Communications, 
världsledande inom digitala övervakningskameror. Med AECs hjälp tar Axis 
nu nästa smarta utvecklingssteg, och levererar färdiga 3D-modeller i Revit, 
som installatörerna kan använda direkt i projekteringen.  >>



6

I februari var Axis Revit-familj äntligen redo 

att möta marknaden, en lansering som citera-

des flitigt i pressen. Efterlängtat och smart, var 

några av omdömena. Ännu enklare att bygga för 

säkerhet, konstaterade andra.

– Egentligen är jag förvånad att inte fler 

företag har satsat på produktfamiljer ritade i 3D, 

säger Göran Sandberg, produktansvarig hos 

Axis Communications, när han tar emot AEC 

Images i Axis eleganta showroom vid huvudkon-

toret i Lund.

– Modellerna blir ett värdefullt skyltfönster 

för våra produkter. I den här branschen är vi först 

ut med modeller på den här nivån och det känns 

jätteroligt.  

För den som någon gång kollat snöläget 

i Alperna via en 360°-kamera på webben är 

Axis teknologi fullkomligt begriplig. Exakt så 

fungerar deras övervakningskameror, förklarar 

Göran Sandberg – idag ofta också med access 

från mobila applikationer, där exempelvis en bu-

tiksägare kan gå in och titta i sin butik när ingen 

är där. Med smarta lösningar, som kameror som 

ser i extremt låga ljusförhållanden, kan också 

grindar och entréer till viktiga platser övervakas 

på distans och med en betryggande säkerhet. 

Björnungar och världsomseglare
Spännvidden på applikationer är stor. Utöver 

vanlig övervakning i syfte att kolla kundström-

mar i en butik eller öka säkerheten på en flyg-

plats, kan Axis ståta med exempelvis kameror 

>>

Egentligen är jag förvånad att 
inte fler företag har satsat på 
produktfamiljer ritade i 3D.

Göran Sandberg, produktansvarig hos Axis Communications

’’
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i björnidena i Orsa Björnpark, där nallarnas sömn 

och de nya björnungarnas födsel under vintern kan 

övervakas utan att störa djuren. Och vid en spän-

nande seglats genom Nordvästpassagen nyligen, 

fick fartyget ifråga en fjärrstyrd kamera monterad 

i masttoppen – perfekt för att kolla isläget inifrån 

tryggheten i hytten, även i de gruvligaste väderför-

hållanden.

Digital modell som fungerar
Med Revit-familjerna kommer nya fördelar in i bil-

den. En Revit-familj består av digitala representa-

tioner av en uppsättning produkter, som modellerats 

i 3D i Revit och därmed direkt kan användas i pro-

jekteringen. Produkterna kan läggas in och testas i 

andra BIM-modeller, exempelvis när en byggnad >>

Axis Revit-familj består 
än så länge av 23 av de 
vanligaste nätverkskame-
rorna. Göran Sandberg, här 
fångad av en Axis-kamera 
som projicerar honom på 
bildskärmen bakom, har 
projektlett utvecklingsarbe-
tet tillsammans med AEC. 

Foto: Leif Johansson 
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PTZ cameras

Thermal network
cameras

tar form hos arkitekten eller hos säkerhetsinstal-

latören. Till modellerna har all nödvändig infor-

mation kopplats, men med fokus på att hålla dem 

så ”lätta” som möjligt. I Axiskamerornas fall var 

det även viktigt att kunna utläsa vilka områden 

som kamerorna når när de monteras – en uppgift 

som AEC löst på ett avancerat vis. 

– Vi vet hur man skapar modellerna så att de 

verkligen fungerar i en projekteringssituation, 

säger Ola Walvenius, Axis strategiska rådgivare 

inom AEC. 

– Å ena sidan ska de vara så detaljerade som 

möjligt, å andra sidan lätta. Modellen ska fånga 

designen, så att man direkt ser att det är en Axis-

kamera, och samtidigt tydligt och klart visa 

funktionaliteten. Där är vi experterna som kan 

åstadkomma detta.

Hög efterfrågan och tillväxt
Med över 100 kameraprodukter, fler än tusen 

medarbetare och representation i 179 länder över 

hela världen, är svenska Axis Communications 

idag en bjässe att räkna med i övervakningsbran-

schen.  Nätverksvideo är nischen och Axis är 

och har varit en drivande kraft bakom teknik-

skiftet från analog till digital videoövervakning. 

I en osäker värld tuffar Nasdaq-noterade Axis 

friskt framåt; börsvärdet har under det senaste 

året ökat rejält och idag finns inte längre några 

vita fläckar kvar på kartan – försäljningen sker i 

verklig mening globalt.

Som många andra teknikföretag arbetar Axis 

via en säljkanal som huvudsakligen består av 

partners, bland annat certifierade säkerhetspart-

ners. För alla dessa är Revit-familjen en mycket 

välkommen nyhet som gör användningen av 

produkterna väsentligt enklare. 

– Det har varit ett intresse långt över förvän-

tan, säger Göran Sandberg.

– Intresset har varit stort på väldigt många 

håll. Eftersom våra partners inte jobbar exklusivt 

med våra produkter utan även saluför konkur-

rerande kameror, är det otroligt viktigt att vårt 

helhetserbjudande är så starkt som möjligt, 

menar han.

Design och funktion hand i hand
För Ola Walvenius och hans team på AEC har 

Axis uppdrag varit både omfattande, spännande 

och utmanande. Marcus Sinclair, som haft hu-

vudansvaret för kameramodelleringen, berättar:

– Det var roligt att få ägna sin uppmärksamhet 

åt tekniska produkter, där blir ju datamängden 

väldigt stor. I de 23 modeller vi gjort hittills 

ligger totalt 9 350 parametrar inlagda, allt 

från artikelnummer och monteringsal-

ternativ till värden på brännvidder och 

möjligheter till trådlös installation, 

konstaterar han.

Design och funktion, hand i 

hand, fanns hela tiden i tanken för 

AEC-teamet. Särskilt för funk-

tionen fick man lägga pannorna 

i djupa veck emellanåt. Kamera-

modellerna ska själva ”tala om” 

vilken funktionalitet de har och 

visa hela övervakningsområdet 

visuellt, i plan, i sektion och i 

3D. 

– Hittills har det mest varit 

möbelföretag och producenter 

av byggmaterial, som fönster 

eller dörrar, som valt att skapa 

produktfamiljer. Där är produk-

terna betydligt enklare att utföra 

i Revit. I Axis fall handlade det 

om att ladda modellerna med 

ganska komplex information, 

som att visa var någonstans i 

rummet som kameran ser med en 

viss upplösning eller notera att 

här ligger en vägg emellan som 

gör att siktvinkeln blir mindre, 

säger Ola Walvenius.

”Perfekt detaljnivå”
Viktigt vid framtagningen av 

Axisfamiljen var också att enkelt 

kunna mängda. Om ett antal kameror 

av olika modell satts in i en Revit-

modell av en byggnad, ska mängdningslistan 

utan prut spotta ur sig alla detaljer om de valda 

modellerna och deras olika parametrar. Göran 

Sandberg är nöjd med resultatet:

– Det är en väl avvägd detaljnivå, man känner 

igen kamerorna och vi har kunnat hålla nere 

storleken på modellerna men kan ändå få ut 

mycket komplexa beteenden av dem. Det håller 

utvecklingskostnaderna nere hos våra partners 

och kunder och blir en konkurrensfördel för oss, 

konstaterar han. 

 Och han är mycket nöjd med AECs arbete:

– Vi ville ha uppdraget på en ambitiös nivå och 

det har vi fått. De gjorde ett fint jobb och vi ser 

fram emot att fortsätta jobba med AEC för att 

hålla materialet uppdaterat, säger han.  ■

MER INFORMATION:  Ola Walvenius, ow@aec.se

Q19-E

Q60-E

P55-E
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Axis-familjen
Fixed network cameras

Fixed dome
network cameras

AXIS-FAMILJENS
EGET SLÄKTTRÄD

Så hänger de ihop, nätverkskamerorna från Axis. 
Huvudgrenarna består av värmekameror, PTZ- 
eller Pan/Tilt/Zoom-kameror, fasta nätverkska-
meror och dome-kameror. Alla finns i rader av 
varianter, för fast eller rörlig montering, för tak- 
eller väggmontering, och med olika brännvidder 
och skärpedjup. 

För de 23 kameror som ingår i den första 
leveransen av Revit-modeller från AEC kan 
installatören eller systemintegratören utläsa 
mängder av information, som gör det enklare 
att välja rätt modell och att kontrollera att 
kameran verkligen fungerar som det var tänkt 
där den sitter. Totalt handlar det om 9 350 olika 
parametrar som kan åskådliggöras – och ändå 
är modellerna ”lätta” ur ett CAD-perspektiv, 
och tynger därmed inte byggmodellen med 
onödig information.

M50

M31-VE
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P55
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Semrén & Månsson kopplar 

AEC är med på resan när den första svenska 

arkitektbyrån sedan ryska revolutionen etablerar 

sig i Ryssland, ett land där allt som rör arkitektur 

och byggande just nu går fort och är megastort. 

Maria Broman, rysktalande Country Manager 

på Semrén & Månsson, ansvarar för byråns ryska 

filial i St Petersburg, mitt i city i Schwedski Dom, 

det svenska huset. Redan är man 15 personer på 

kontoret – och om ett år räknar man med dubbla 

storleken. 

– Lokal representation är nyckeln, men det är 

tufft att etablera sig och få tag i rätt personal. Vi 

har lyckats väl och kan nu bygga vidare från en 

stabil grund med bra kontakter och beställningar, 

konstaterar Maria Broman.

Idag tillbringar hon många dagar i St Peters-

burg, med många kulturkrockar på agendan: 

– Bara alfabetet och språket är ju en barriär, 

men det är bara början. Vi säljer inte enbart in 

skandinavisk design, utan ett helt annat sätt att 

tänka och arbeta. 

AEC hjälper Semrén & Månsson att anpassa 

metodiken i Revit till den smått enorma skala som 

råder i de flesta projekt – och där fördelarna med 

BIM kommer helt till sin rätt. Ett bostadsprojekt 

som just nu är aktuellt i en förstad till St Peters-

burg, illustrerar storleksskillnaderna. Här ska        

3 500 lägenheter ta form, med den skandinaviska 

design som i det postsovjetiska samhället blivit så 

eftertraktad. I en första del projekterar Semrén & 

Månsson just nu 800 lägenheter, enbart en liten 

del av projektet, som i sin helhet omfattar smått 

ofattbara en miljon kvadratmeter. 

Örnkoll på detaljerna
Skalan är ett bekymmer, all metodik måste anpas-

sas så att man kan arbeta effektivt. Fredrik Karls-

son, ansvarig för teknikutvecklingen, berättar:

Hundratusentals kvadratmeter – i ett enda projekt! Skalan är enorm 
när ryska beställare utvecklar sina fastigheter. Med skandinavisk design 
överst på önskelistan, öppnar sig nu ett guldläge för Semrén & Månsson, 
som sedan ett år tillbaka storsatsar från eget kontor i St Petersburg.

Semrén & Månsson
Semrén & Månsson etablerades redan 1969 och ägs av Magnus Månsson, välkänd arkitekt-
profil och professor.  Totalt arbetar cirka 90 personer på kontor i Göteborg, Stockholm, 
Stettin i Polen och St Petersburg i Ryssland. Senaste stora referensprojekt är den välkända 
omdaningen av det kulturhistoriskt intressanta Clarion Hotell Post i Göteborg. 

– Allt handlar om den säljbara ytan. Det kan 

räcka med en något för kraftig mellanvägg för 

att man ska tappa tre lägenheter i total yta. Så 

här gäller det att ha örnkoll på allt som handlar 

om kostnader och volymer. Vi behöver mycket 

anpassningar i Revit, där får vi hjälp av AEC, som 

har en expert för varje typ av problem vi möter. 

Dessutom har de djup erfarenhet av stora BIM-

projekt och metodik, det är ovärderligt!

Ytterligare en utmaning är de omoderna och 

starkt detaljerade byggnadsregler som gäller i 

Ryssland, konstaterar Maria Broman. Energi- och 

miljöfrågor har fram till nu varit ointressanta. Nu 

har dock både fastighetsägare och politiker börjat 

förstå värdet; staten har exempelvis nyligen börjat 

subventionera energibesparingar.

Något man absolut inte vill göra avkall på hos 

Semrén & Månsson, är den egna kontrollen och 

kvaliteten. Även det är ett argument för att 

arbeta i egen regi, inte som andra arkitekter 

via en rysk ”adaptionsbyrå” som anpassar en 

”svensk” byggnad till ryska regler.

– Då tappar man massor av grund-

tänket. Vi vill bygga skandinaviskt på 

ett äkta vis, säger Maria Broman.

Bygger effektivare
Och svensk design påverkar 

mer än rena designfrågor, 

poängterar Fredrik Karlsson. 

Till exempel har man i Ryss-

land ändrat sin syn på sådant 

som tidigare varit vanligt, 

som generationsboende, och 

de rysk-svenska arkitekterna 

bidrar till en ny utformning 

av både lägenhetslayouter 

och byggnader.
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greppet i Ryssland
– Exploateringskraven är oerhört höga, därmed 

bygger man också ofta högt. Vi kommer in med 

mera helhet och inramning, där gårdarna och 

området också spelar sin roll. 

Maria Broman, som just packar väskan för 

ännu en Rysslandsresa, summerar:

– Så otroligt roligt! Allt går så snabbt och med 

en sådan intensitet i förändringarna. I Ryssland 

ser vi en fantastisk potential, som också skapar en 

nyfikenhet på oss som företag. Redan har vi fått 

insteg till stora internationella samarbeten med 

andra välkända arkitektbyråer. ■

MER INFORMATION:  Anders Jacobsson, anjc@aec.se

Semrén & Månssons Maria Bro-
man och Anders Jacobsson från 
AEC kikar på modellen från ryska 
Gutenborg.

Foto: Pontus Johansson
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MARIA ÄR AECs NYA
ANSIKTE I VÄXJÖ!

 Maria Runesson har en nyckelroll när AEC 
etablerar sig i Smålandsregionen med ett nytt 
kontor i Växjö. Maria har en lång och varierad 
erfarenhet som ingenjör och en djup kunskap 
om byggbranschen, inte minst från sin tid på 
Trivselhus, där hon var kund till AEC.

Som tidigare kund uppskattar Maria AECs 
engagemang, kunnighet och flexibilitet, egen-
skaper som hon vill förvalta i sitt nya jobb i 
Växjö. 

– Det känns otroligt inspirerande att få vara 
med från början vid denna etablering. Det är 
kul att bara en del av AEC och få visa att vi är 
måna om våra kunder och vill finnas nära dem, 
säger hon.

AEC arbetar redan nu med en rad företag i 
regionen och Maria Runessons dagar är fullteck-
nade, både med kundbesök och med intervjuer 
av blivande medarbetare. Redan nu kan hon 
med hjälp av AEC-konsulter från andra orter 
erbjuda tjänster inom IT, support, projektstöd 

PQR TAR AEC TILL HJÄLP MED STÄNDIGA FÖRBÄTTRINGAR
 Att förändras i samma takt som branschen och som den tekniska utvecklingen är a och o för PQR installations-

konsulter, ett företag som nyligen inlett samarbete med AEC. PQR optimerar installationer för verksamheter inom 
vård, handel, kontor och bostäder och har spetskompetens i alla delar av konsultledet. Just nu arbetar PQR med 
projekt vid Akademiska sjukhuset i Uppsala och i ett nytt köpcentrum i Malmö.

– Utan välfungerande CAD-program kan vi inte bedriva vår verksamhet. Det är ett vitalt arbetsverktyg, och därför 
måste vi ha bästa tänkbara optimerade system, säger Ola Harrius, CAD- och IT-ansvarig på PQR Consult AB. 

Företagets arbete med ständiga förbättringar kräver vidvinkelsyn när det gäller nyheter. Ola Harrius tycker att 
det är perfekt att ha AEC som expertstöd, och få tillgång till strategiska råd om användning och en överblick över 
nyheter som kan vara aktuella .  

– AEC hjälper oss både med praktisk support och som strategiskt bollplank. Det är viktigt att hålla sig à jour när 
programvaror och arbetssätt förändras, till exempel genom BIM. Samtidigt blir projekten idag allt mer mobila och 
genomförs allt oftare av flexibla projektgrupper, vilket ställer helt nya krav på uppkoppling och integration, säger 

Ola Harrius, 
CAD- och IT-
ansvarig på PQR 
Consult AB

Maria Runesson   Foto: Pontus Johansson
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 AEC kan i år presentera en rad nyheter på utbild-
ningsfronten, både nya certifieringar, utbildningsmeto-
der och inriktningar. 

Workshops är en uppskattad och bra metod för 
inlärning, något som AEC Utbildning tagit fasta på i 
årets kursutbud. Nyheter är bland annat workshops i 
koordinathantering och worksharing i Revit. 

– Koordinathantering är en viktig del i Revit som 
sparar  tid och pengar i ett projekt. Vår workshop blan-
dar teori, övningar och diskussioner för att deltagarna 
på bästa sätt ska få den förståelse som behövs, säger 
Sayuri Jäwert, utbildningsansvarig inom AEC. 

Worksharing handlar om att flera projektörer ska 
kunna arbeta parallellt i en Revit-modell. I AECs work-
shop får deltagarna själva upptäcka, under noggrann 
handledning, hur man lämpligast samarbetar inom ett 
Revit-projekt.

Vico-certifiering för Revit är en annan spännande 
nyhet. Det ultimata BIM-projektet beskriver alla 
dimensioner av byggnaden i 3D, gärna med tillägg för 
tidplan (4D) och ekonomi (5D). Tidplan och ekonomi 
kan hanteras med hjälp av Vico software, som AEC 
certifierar kunder för. I kursen får deltagarna lära sig 
hur man lägger upp projekteringen i Revit för att kopp-
lingen till Vicos programvara ska bli effektivast. 

BIM för beställare och förvaltare är en efter-

längtad nyhet, skräddarsydd för att denna kundgrupp 
ska öka sin förståelse för BIM och våga ta steget in i 
BIM-världen.

– Här börjar vi från grunden med hur BIM fungerar 
och tittar sedan på vilka möjligheter som ges och vilka 
krav beställaren bör ställa under olika faser i projek-
ten.  Vi tar också upp hur man på bästa sätt tar vara på 
informationen när ett byggprojekt är avslutat, berättar 

VÅGA TA STEGET IN I BIM-VÄRLDEN

Foto: Paul Björkman
AEC Utbildning

I KORTHET

Gabriella Jonsson
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AEC får professor i  
BIM-relaterad byggteknik

Hatten av för Bengt Magnusson som har utsetts till adjungerad profes-
sor vid Linnéuniversitetet i Växjö! Uppdraget är att skapa en Master-
utbildning inom BIM-relaterad byggteknik.

Bengt är en långmilare inom AEC. Datorer 

fanns i hans liv redan på hålkortstiden och hans 

resa med AEC har lett honom genom hela 

CAD-historien. Idag är han ett synnerligen 

välkänt namn och ansikte för både kunder och 

andra inom CAD och BIM-sfären. 

Ett kvitto på hans position är att han i novem-

ber förra året utsågs till adjungerad professor 

vid Linnéuniversitetet i Växjö, en professur som 

finansieras under en treårsperiod av KK-stiftel-

sen. Uppdraget är att vara med och bygga upp 

en  Master-utbildning inom CAD- och BIM-

relaterad byggteknik. 

– Ett fantastiskt roligt uppdrag. Tjänsten är 

på 30 procent så jag kommer att pendla en hel del 

mellan Göteborg och Växjö. Att satsa på forsk-

ning och utbildning inom branschen är viktigt 

men det är också en ganska konjunkturberoende 

fråga. Är det dåliga tider i byggbranschen och 

svårt att få jobb där, är det heller inte lätt att få 

pengar till utbildningsfrågor. Men det finns 

ett stort intresse för BIM hos studenterna. Jag 

handleder nu tre examensarbeten som handlar 

om att effektivisera byggande och som ska bli 

spännande att följa, säger han.

Åren på AEC har också handlat mycket om 

utbildning för Bengt, specialist som han är både 

på support, konsultuppdrag och utveckling.

– Just nu är jag gruppchef för supportgänget 

och försöker successivt bolla över ansvar. Men 

jag har varit inblandad i många slags projekt 

genom åren. Bland annat en hel del program-

meringsuppdrag och utredningar. Jag har till 

exempel gjort AEC PLUS-paketen till Auto-

CAD-systemen, berättar han.

Linnéuniversitetet är inte ensamt om att satsa 

på utbildningar inom BIM och Bengt menar 

att Sverige ligger förhållandevis väl till inom 

området.

– Vi har en fördel i Sverige och det är att vi i 

grunden är väldigt strukturerade och vana att 

handskas med information. De studenter som 

kommer idag är mycket intresserade och har en 

helt annan vana vid datorer än vad som var fallet 

när CAD slog igenom. Men de har ofta ett lite 

luddigt begrepp om projektering och vad det 

Vi har en fördel i Sverige och det är att vi i grunden 
är väldigt strukturerade och vana att handskas med 
information. De studenter som kommer idag är 
mycket intresserade och har en helt annan vana vid 
datorer än vad som var fallet när CAD slog igenom.
’’
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Fakta
Namn: Bengt Magnusson 
Ålder: 59 
Intressen: Fotvandring, tågfantast, 
ornitolog 
Familj: Gift och två bonusdöttrar 
Bor: Göteborg 
Bakgrund: Tre examina från Chal-
mers Tekniska Högskola: Civilingenjör 
1977 – Väg och Vatten, Licentiat i 
byggkonstruktion 1985, teknisk doktor 
1988 i byggnadskonstruktion. På AEC 
sedan 1988, sedan november 2012 
adjungerad professor vid Linnéuniver-
sitetet i Växjö. 

Bengt är en uppskattad seniorkonsult inom AEC; här tillsammans med 
Ola Walvenius och Marcus Sinclair. Foto: Pontus Johansson

innebär. Här är det viktigt att inpränta att BIM 

inte enbart är en fråga om teknik, utan handlar om 

frågeställningar för att hantera information genom 

alla skeden i byggprocessen. Dessutom handlar 

BIM om management – att kunna hantera även 

annat än ren teknik, konstaterar han. 

Trots sitt stora intresse för datorer, CAD och 

BIM har det handlat om helt andra saker när 

Bengt har gått hem för dagen. Fritidsintressena är 

lika många som skiftande. Fåglar, tåg, litteratur 

och nu senast på listan – fotvandring. 

– Ornitolog och tågfantast har jag varit i ända 

sedan studietiden. Det var vänner som drog med 

mig, både när det gäller fåglar och tåg. Jag är med-

lem i Svenska Järnvägsklubben och det har blivit 

en del artiklar i ämnet tåg genom åren.  Men mitt 

fågelintresse har dessvärre fått stryka på foten den 

senaste tiden.  Jag har haft näthinneavlossning så 

det är lite svårt med tubkikaren och höger öga. I 

stället har jag börjat fotvandra en del. I somras var 

jag och min fru i sydöstra Polen och vandrade i tio 

dagar och det brukar bli vandringar ett par gånger 

om året, berättar han. ■
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 Många bollar i luften för Okidoki och AEC:

Blåvitt storsatsar på inomhus 
Fem våningar sport, med allt från längdskidåkning till handboll och fotboll. Grund-
skola och gymnasium med idrottsinriktning. Gym, föreningslokaler och trivsamma 
fik för sportföräldrar, ledare och familjer.

I Blåvitts nya Änglagården tänker man idrottstanken fullt ut. Här skapas en kom-
plett plantskola för talanger – som samtidigt passar vanliga motionsidrottare. 

Spaden har just satts i jorden för en efterlängtad 

idrottssatsning i anrika Kviberg i Göteborg. I 

mittfältsposition finner man exploatören SEFA, 

en bygg- och industrikoncern som i egen regi 

låter uppföra denna för Sverige helt unika multi-

sportanläggning. På ena flanken finner vi IFK 

Göteborg, som hyser in sin ungdomsverksamhet 

här med bland annat idrottsskolor och rehabcen-

ter. På den andra löper arkitektbyrån Okidoki, 

just nu mycket snabbt och uppbackade av AEC. 

På Okidokis trångbodda kontor i centrala 

Göteborg, snart urvuxet av den kraftfullt väx-

ande arkitektgruppen, pågår som bäst slutfasen 

av projekteringen.

– Det är ett komplext projekt bara i kraft av sin 

storlek, säger Fredrik Hansson, VD för Okidoki 
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idrott i Änglagården
Arkitekter och ansvarig arkitekt för bygget.

– Men det har varit en fin process omkring 

det, projektet har vuxit fram dynamiskt och vi 

har kunnat styra och korrigera efterhand som 

hyresgäster och önskemål kommit till. BIM och 

Revit har varit en absolut förutsättning, utan det 

hade det aldrig funkat. 

Legendar i pole position
Det är en lång tankeprocess som nu inom kort 

landar i en 45 000 kvadratmeter stor anlägg-

ning – en volym som gör Änglagården till en av 

Göteborgs största byggnader. En ganska modest 

tanke från början, knådad av legendariske f d 

IFK-tränaren Roger Gustafsson, växte successivt 

in i den större visionen om det gamla regements-

området Kvibergs framtid i Göteborg. SEFA, 

Okidoki och IFK Göteborg hittade tillsammans 

nya spår och verksamheter, knöt ihop bygget 

med hjälp av intressanta synergier och bollade 

sig gemensamt fram till en spänstig idrottslig 

helhet.

– Jag ser framför mig en helt unik plats, med så 

mycket idrott på ett och samma ställe att det blir 

en destination i sig självt, säger Fredrik Hansson.

– En liten clou som jag särskilt gillar är skid-

tunneln i bottenvåningen. Västra Götaland sva-

rar för den allra största startgruppen i Vasalop-

pet, ganska fantastiskt! Men här i trakterna finns 

ju väldigt dåliga förutsättningar för att träna på 

snö. Det får man här.

Skidtunneln ingår dessutom i det sant hållbara >>

I terrasser upp mot berget ska nya Änglagården ta form, en unik skapelse i Sverige byggd för och omkring idrottande ungdom. Entre-
prenören SEFA storsatsar tillsammans med IFK Göteborg och får draghjälp av arkitekterna på Okidoki och AEC.

Visualisering: Okidoki Arkitekter
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tänk som arkitektgruppen applicerat på byggnaden. Energin 

som går åt för att kyla tunneln, används för uppvärmning av 

resten av huset. Och extra stolt är Fredrik Hansson över den 

sociala hållbarheten:

– Här investerar man privat och storskaligt i en spännande 

ny anläggning i de östra stadsdelarna. Jag vill se det som en ny, 

positiv plats där ungdomar kan samlas och hänga.

Byggs för livet kring idrotten
Utmaningen för Fredrik Hansson och Okidoki var framför allt 

skalan – både vid hanteringen av informationen och storleks-

mässigt. Formen på byggnaden ska dock ta ner det stora huset 

till en ”mänsklig” skala. Han ser tillbaka på sina egna erfaren-

heter som ung idrottare, med föräldrar som spenderat oceaner 

av tid i kalla ishallar och på blåsiga fotbollsplaner.

– Det är härligt att det blir ett hus för ungdomar, säger han.

– Det är operahus hit och arenor dit men det är ju ungdo-

marna som är framtiden. Idrotten berör också många fler än 

idrottarna själva. Vi vill att det ska märkas här, Änglagården 

ska vara för alla.

I Okidokis version får därför byggnaden växa upp längs berget 

från en välkomnande entré, med ett torg mitt i som många aktivi-

teter utgår ifrån. 

– Vi tänker oss en liten stad med gator och torg och verk-

samheter som man möter på sin vandring genom byggnaden, 

och med caféer, restauranger och informella mötesplatser 

längs vägen. Man ska kunna gymma, jobba, äta och finna en 

bra tillvaro för livet med och omkring idrotten, säger Fredrik 

Hansson.

Stort kraftprov för liten byrå
Änglagården har varit ett kraftprov för Okidokis arkitekter, ett 

bevis på att man kan klara ett så stort projekt inom en ganska 

liten arbetsgrupp.

– Vi är oerhört glada över att se att vi kan landa detta stora 

projekt på ett så bra vis. Med Revit har vi fått en fin dynamik 

utan trösklar, det funkar klockrent. AEC bidrar med all vår ut-

bildning, med de speciallösningar som vi behöver och support. 

Även på supportsidan jobbar vi numera i dela-världen genom 

Archileaks.se, en portal där vi ställer öppna frågor om support, 

som AEC svarar på, berättar Fredrik Hansson.

Hösten 2015 ska Änglagården slå upp portarna, och på 

Okidoki är man förväntansfull:

– Det blir läckert! Jag ska gå ner och kolla på skidåkningen, 

gå runt och spana, hänga i relaxen, jogga på löparspåren 

utomhus, lira lite tennis, köra spontanidrott på torget, kanske 

lite boule – tja, huset är en idrottsmänniskas dröm helt enkelt, 

säger Fredrik Hansson.

Vad Änglagården kan betyda för svensk idrott har han och 

SEFABs Ola Serneke diskuterat ingående:

– Jag tror att vi kan få se nya duktiga idrottsungdomar från 

förorterna! Häftigt vore om vi kunde få en skidåkningens egen 

Zlatan från de östra stadsdelarna, som kom upp och slog dal-

masarna med häpnad i Vasaloppet, säger Fredrik Hansson och 

fyrar av ett brett leende. ■

MER INFORMATION:  Katarina Bosson, kbo@aec.se

>>

Det blir läckert! Jag ska 
gå ner och kolla på skid-
åkningen, gå runt och 
spana, hänga i relaxen, 
jogga utomhus, lira lite 
tennis, köra spontan-
idrott på torget, kanske 
lite boule...
Fredrik Hansson, VD Okidoki Arkitekter

Fredrik Hansson, som själv är 
fotbollsspelare, är ansvarig arki-
tekt för Änglagården och får hjälp 
med inkasten av AECs Katarina 
Bosson.

’’
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Foto: Pontus Johansson
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Nordic Water – räknar 

I mars invigdes med pompa och ståt 
Danmarks nya akvarium ”Den Blå 
Planet” utanför Köpenhamn. Anlägg-
ningen, som beräknas få 700 000 be-
sökare årligen, ligger i Kastrups hamn 
helt nära Öresundsbron. Men ännu 
närmre akvariet ligger en anläggning 
som inte lockar lika många besökare – 
ett avloppsreningsverk. Vore det inte 
för Nordic Water skulle odören från 
reningsverket vara en del av akvarie-
besökarnas upplevelse.

I avloppsreningsbassängerna pågår rötnings- och 

reningsprocesser och att det luktar är helt ofrån-

komligt. Nordic Water har skapat en övertäckning 

som minskar luktspridning, och som dessutom 

bidrar till att värme och energi sparas. 

Konstruktionen består av speciellt framtagna 

bågformade aluminiumprofiler som monteras över 

bassängerna. Mellan bågarna ligger uppspända och 

lätt avtagbara PVC-dukar.  Bassängerna mäter hela 

16 x 60 meter. Men när det handlar om bassänger 

av detta format – hur styva och kraftiga måste alu-

miniumprofilerna vara för att klara belastningarna? 

För att besvara det krävs ett omfattande analys- och 

beräkningsarbete.

Nordic Water har kompetens och kapacitet för 

grundläggande hållfasthetsberäkningar. Men när 

det gäller avancerade beräkningar av vind- och snö-

påverkan behövs stöd av expertkompetens – därför 

kontaktade man AEC.

Som en flygplansvinge
Ronny Glemberg, ansvarig för beräkning och 

simulering på AEC, beskriver vad man gjort: 

– Vi har beräknat vindlasterna och sett till att 

bågkonstruktionerna klarar de krafter som de 

utsätts för. Det speciella i det här fallet visade sig 

inte främst vara egenvikten som trycker neråt utan 

uppåtriktade krafter. Bågarna är flacka vilket gör 

att det skapas ett kraftigt sug på ovansidan. Det 

fungerar ungefär som en flygplansvinge, som lyfter 

upp hela konstruktionen.

Utöver väderpåverkan behövde AEC:s experter 

även ta hänsyn till de danska byggnormerna – 

annorlunda än de svenska men med samma slags 

Håller för snö, is, vatten, vind… och lukt! Övertäckningar från Nordic 
Water klarar skivan när grannarna inte vill bli störda av odören från 
näraliggande avloppsreningsverk. I Kastrups hamn ligger denna anlägg-
ning, med enorma bassänger. 
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med medvind!
detaljerade krav, som måste hanteras i beräknings-

processen.  

AECs beräkningarna ligger till grund för de kon-

struktionsdelar som Nordic Water utvecklat och pro-

ducerat.  De bärande delarna är i detta fall i alumi-

nium. Hållfasthetsmässigt är aluminium ett relativt 

vekt material vilket gör det extra viktigt att beräkna 

och dimensionera rätt. Dess stora fördel är att det är 

så lätt och att det kan formpressas. Nordic Waters 

formpressade profiler är skräddarsydda utifrån varje 

anläggnings specifika förutsättningar. Funktion och 

hållfasthet är alltid viktigt men företaget vill också 

skapa en attraktiv design på sina produkter. 

AECs insats stärker Nordic Waters relation med 

sina uppdragsgivare. Stefan Westergård, konstruk-

tionschef på Nordic Water berättar:  

– AEC har verifierat att vår lösning fungerar. Det 

gör att vi känner en trygghet i att våra grejer håller. 

Dessutom kan vi visa vår uppdragsgivare AECs 

beräkningsrapport och på så sätt visa att vi gjort ett 

grundligt arbete.

Finns i hela världen
Nordic Water har en lång historia inom avlopps- och 

dricksvattenrening och ett brett produktutbud med 

effektiva lösningar för ökad effektivitet och produkti-

vitet. Företaget har sitt ursprung i Sverige men finns 

nu i princip i hela världen genom egna kontor, agenter 

och återförsäljare. Även om nästan all produktion 

och utveckling sker i Sverige exporteras merparten av 

produktionen. Genom att agera globalt har företaget 

numera en omsättning på närmare en halv miljard 

kronor. ■ 

MER INFORMATION: Ronny Glemberg, rgl@aec.se

AEC har verifierat att vår lösning fungerar. 
Det gör att vi känner en trygghet i att våra 
grejer håller.’’

Foto: Lars Apelqvist
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Allt startade med fem medarbetare som bestämde sig för att 

starta eget 1987. Idag, 25 år senare, närmar man sig hundra-

talet, som från fyra kontor omsätter väl över hundra miljoner. 

Den långa resan har varit märkligt friktionsfri, konstaterar en 

ödmjuk Lennart Harging, VD för Projektel:

– Skickliga medarbetare är nyckeln, vi tog oss till och med 

igenom de jobbiga åren på 90-talet på ett rimligt sätt. Våra 

medarbetare är experter och har dessutom en stor känsla för 

relationer, det ger oss nöjda kunder och en fin bas för framti-

den, säger han.

Avbrottsfritt och integrerat
Hos Projektel är det höga krav som gäller rakt igenom. 

”Avbrottsfritt” är ett av deras egna honnörsord och självklart 

ställer de samma krav på sin egen CAD- och IT-miljö. Den 

miljön levereras i sin helhet av AEC, sedan väl över tio år 

tillbaka i tiden.

– AEC levererar CAD-licenser, servrar, datorer, utbildning 

och IT-tjänster på ett bräde, samtidigt som de driftsätter hela 

IT-miljön. Det är en smidig lösning för oss. Inom kort ska vi 

genomföra en stor migrering där AEC hjälper oss ta ett ännu 

mera kraftfullt grepp för framtiden, med allt det senaste i IT-

väg och full integration.  

Just integration är ett annat begrepp som Projektel och 

AEC har gemensamt. Projektel tar ett samlat grepp för alla 

installationer i en fastighet, med allt från kraftförsörjning till 

el, reservkraft, belysning, tele & data, larm & säkerhet, hissar, 

multimedia, energieffektivisering och styr & regler.

– Det är en oerhörd utveckling inom alla dessa områden 

och många system integreras nu på ett alltmer sofistikerat 

sätt. Det gäller att ligga längst därframme i utvecklingen och 

tillhandahålla de mest avancerade lösningarna. Idag hanteras 

också allt fler funktioner via ”molnet” och mobila applikatio-

ner, du kan sätta på värmen i sommarstugan, öppna garage-

porten eller släcka och tända hemma via din iPhone, säger 

Lennart Harging.   

El, kommunikation, tele och säkerhet är 
hjärtat och blodomloppet i dagens allt mer 
sofistikerade byggnader. Det har Projektel 
tagit fasta på. Idag är de en av Sveriges allra 
största teknikkonsulter inom elområdet, 
med ansvar för allt som surrar, snurrar och 
lyser i en fastighet – till att börja med.

Service
utan
avbrott

Konstnärlig belysning är ett expertområde för 
Projektel, som anlitades till exempel för att lysa
upp isbaren på Nordic Light Hotel.
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Går på djupet
I konkurrensen med de stora jättarna bland teknikkonsulter, 

som också ofta har elkonsulter i sitt breda utbud, har Projektel 

bestämt sig för att gå på djupet. Det är en medveten strategi:

– Vi ska ha spjutspetskompetens inom alla verksamhetsom-

råden, så att vi kan leva upp till vårt motto om att vara hjärtat i 

byggprocessen. Det är så vi får våra uppdrag. Komplexiteten är 

väldigt hög idag, elsystem består inte längre av lite trådar i ett 

hus utan minsta bostadshus har utöver vanliga installationer 

även datanät, larm av flera slag, fiber och passagekontroller. 

Samtidigt ställs allt mer krav på energioptimering och håll-

barhet, säger Lennart Harging.

Uppdragen kommer från alla ”de stora” inom byggnad och 

fastighet, och spänner över en bred repertoar. Flertalet objekt 

där man arbetar ligger i Mälardalen, men tillsammans med 

kunderna har man genomfört projekt även i länder som Pakis-

tan och Saudiarabien. 

Från Gröna Lund till Grand Hotel
Belysning är ett expertområde i sig, där Projektel utöver den 

kunskap som ger en optimalt effektiv belysning, även kan 

konstnärlig belysning och vet hur olika typer av belysning 

påverkar människor och deras prestationer. När kraven på 

funktionalitet och konstnärligt utförande är särskilt höga får 

de ofta en förfrågan – som när Gröna Lund skulle ljussätta 

Jetgatan invid berg- och dalbanan, eller när Nordic Light 

Hotel skulle arrangera sina berömda scenariobelysta miljöer 

med bland annat Absolut Ice Bar. 

Det är bland annat denna spännvidd som gör att Lennart 

Harging blickar tillbaka på sina 26 år med Projektel med stolt-

het – och samtidigt framåt: 

– I den andra ytterlighetsänden får vi uppdrag i klassiska 

kulturbyggnader, vi har bland annat bidragit både vid reno-

veringar av Grand Hotel och Nordiska Museet. Vi känner oss 

som ett starkt team idag, konstaterar han.

MER INFORMATION: Lars-Göran Göransson, lgg@aec.se

 

Lennart Harging, VD för Projektel

Foto: Kolm & Norlén
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Allt från MacDonald’s-restauranger till Borås 

Arena. Projekten varierar kraftigt i karaktär hos 

Stiba AB, konstruktionsföretaget 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 spän-

nande 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 projekteringsprogram.

– Tanken hade funnits länge, men nu såg vi en 

möjlighet att verkligen ta steget. I grunden handlar 

Revit för oss om att kunna göra mer nytta för kun-

derna, generera fler mervärden med det vi produ-

cerar 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 

intressanta 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 grun-

den 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 handling-

ar, att kunna väva in det i projekten får stor betydelse 

för framtiden.

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.

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 Thomas 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 rullar 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 byggboom 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 lyssnande gentemot kunderna. Vi löser det, 

brukar vi säga. Det ju inte alltid helt enkelt – men vi 

tar hand om det.  ■

MER INFORMATION: Anders Jacobsson, anjc@aec.se

’’I grunden handlar Revit för oss 
om att kunna göra mer nytta 
för kunderna.
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Foto : Pontus Johansson

Gult för Elfsborg! Borås Arena – på bilden – är ett av många objekt som kon-
struktörerna på Stiba förverkligat. En modig snabbstart i Revit banar nu väg 
för ett nytt bostadsområde i Borås, där Thomas Almgren, projektledare och 
Joakim Österlund, konstruktör, får ett nytt, smartare verktyg att jobba i.
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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 projekteringsförutsättning-
ar. Med hjälp av AEC kan VVSmiljö tillgodose kundernas behov 
och koncentrera sig på det de är riktigt bra på.

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 energi-            

deklarationer.  

– 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 bety-

dande är uppförandet av kontorskomplexet 

Ullevi Office Arena. Det är 14 000 kvadrat-

meter kontor fördelat på två huskroppar som 

började byggas 2011 under ledning av NCC 

Property Development.

– 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-ser-

vice 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 hjäl-

per till med projektstöd 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 uppda-

tering av hemsidan. AEC är inga webbde-

signers men vi kunde ändå lösa problemet 

tillsammans. Dessutom arbetar AEC med 

mycket intressant teknik i utvecklingens 

absoluta framkant, där kan vi kunskapsdela 

och kompetensutvecklas.  

Var man på sin plats
För VVSmiljö är det en styrka att vara ett lite 

mindre företag. 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 program-

vara. 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-

området ringer man till oss, behöver vi 

expertis inom CAD och IT-lösningar ringer 

vi AEC, säger Martin Ek. ■

MER INFORMATION: Emad Zohrevand, ezo@aec.se

VVSmiljö
jobbar flexibelt och nära kunden
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VVSmiljö

 
- nybyggnad av nytt akutintag på Östra sjukhuset 
- nybyggnad av kontrollrum för Preem i Lysekil 
- och kontorskomplexet Ullevi Office Arena.

Ullevi Office Arena är en av de stora profilbyggnader i Göteborg, som installationsföretaget VVS-
miljö bidragit till att förverkliga. Foto: Lars-Magnus Olsson/WSP Ljusdesign





>>

När det ska byggas något stort i Göteborg – då hittar man vanli-
gen AECs kund VBK Konsulterande ingenjörer på konsultlistan. Så 
även när det var dags för det tredje tornet – Gothia Triple Towers 
– Göteborgs första skyskrapa.

SKYSKRAPA  tar form!
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Även om det tredje tornet med nöd och näppe 

passerar gränsen för att kallas skyskrapa står 

det ändå klart att Göteborg får en ny siluett när 

bygget är klart vid årsskiftet 2014/2015. Ett nytt 

storhotell, ett av Europas fem största med plats 

för 1 200 rum, konferensutrymmen och restau-

ranger, spaavdelningar och turkisk hamam. Men 

det mest spektakulära av allt är förmodligen 

den utomhuspool som kommer att sticka ut från 

byggnaden 49 meter över marken, liksom den 

trekantiga panoramahissen och förbindelse-

gångarna mellan tornen på plan 20. 

Bassängen kommer att 

bestå av glas – ingenting för höjdrädda alltså.

VBK och AEC har ett långt förflutet tillsam-

mans. VBK var mycket tidiga med att satsa på 

BIM inom konstruktionsbranschen och gillade 

konceptet redan i mitten på 2000-talet. Idag 

är Revit en självklarhet och huvud-

programvaran för åttiota-

let konsulter på   

 

Göteborgs första

Göteborgs framtida jättehotell – Gothia Triple Tower. Det äldsta huset byggs på sex våningar och blir 83 meter mot tidi-
gare 62 meter. Tidigare hette detta torn East Tower men byter nu namn till Central Tower (CT). Det nya tornet tar över 
namnet East Tower och blir 100 meter högt.  Visualisering: White Arkitekter
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VBK – med AEC som självklart, ständigt stöd i 

utvecklingen. 

Caroline Holmqvist, byggnadsingenjör på 

VBK, har varit med ända från början av projekte-

ringen. Redan det första tornet i Gothia Towers 

projekterades av VBK och byggdes 1984. 2001 

tillkom torn nummer två, West Tower, som bygg-

des av Skanska. De första beräkningarna till torn 

nummer tre gjordes redan 2007 men en lågkon-

junktur bromsade projekteringen och inte förrän 

2010/11 tog det fart igen.

– Det som nu projekterats och byggts är en 

påbyggnad på det ursprungliga tornet med sex nya 

våningar samt ett nytt, tredje torn som kommer 

bli Göteborgs högsta byggnad när det står klart. 

Det är fantastiskt roligt att vara med när de här 

stora profilbyggnaderna växer upp i Göteborg, 

säger hon.

Från AutoCAD till Revit
De första två tornen byggdes långt innan BIM- 

projektering var en realitet. Inför det tredje tornet 

startades modelleringen i AutoCAD för att 

därefter gå över till BIM-verktyget Revit enligt 

beställaren Peabs önskemål.  

– De gemensamma delarna i de tre nedre 

planen och framförallt den platsgjutna betong-

stommen i det nya tornet har projekterats i Revit. 

3D-modellerna har använts i stor utsträckning för 

att lättare förstå ritningarna och dess, i många fall, 

väldigt komplicerade detaljlösningar. Dessutom 

har modellerna använts till 3D-samgranskning 

för att förhindra kollisioner. Kan vi avhjälpa ett fel 

redan i projekteringen blir kostnaderna avsevärt 

mycket mindre än om de upptäcks först under 

byggfasen. Självklart har vi stor hjälp för egen del 

av att kunna vända och vrida i modellen och lösa 

detaljer på detta sätt. Framförallt i anslutning-

arna mellan nytt och befintligt, säger Caroline 

Holmqvist.

Revit-modellen var också väsentlig när beslutet 

kom att den stomstabiliserande kärnan skulle 

glidformgjutas istället för att platsgjutas. En tek-

nik som inte är så vanlig i Sverige. Enormt många 

komponenter i form av hål, ingjutningsgods och 

tomrör skulle placeras ut på ritning. Inga håltag-

ningar tilläts i efterhand på grund av den enorma 

mängden armering i konstruktionen. Till och 

med det lilla tomröret för hissknapparna  skulle 

En ny skyline i Göteborg under uppbyggnad. Lisebergstornet är fortfarande 
högst med 116 meter men det tredje tornet kommer som god tvåa med 
sina 100 meter. 

>>

placeras in och höjdsättas. De handlingar som 

skulle göras som tillverkningsritningar bröts ur 

och ritades i Tekla, till exempel panoramahissen 

och förbindelsegångar. Från Revit har bland annat 

full projektering av den glidformsgjutna kärnan 

och om- och tillbyggnad på plan 0 – 3 levererats.  

Ett våningsplan per dygn
 Det blir en klättrande form; man gjuter ungefär 

ett våningsplan per dygn samtidigt som man ar-

merar upp nästkommande plan. Till slut har man 

en form av skorsten som är 100 meter hög och en-

Hela kärnan gjuts färdigt innan
övriga väggar och bjälklag
monteras och gjuts.’’
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GOTHIA TRIPLE  TOWERS

Höjd: 100 meter

Sammanlagd yta: 40 000 kvm

Rum: 500 nya rum vilket innebär 
totalt 1200 rum i de tre tornen. 
Därmed blir Gothia Triple Towers 
ett av Europas fem största hotell.

dast 6 meter bred. Den oerhörda detaljrikedomen 

på denna lilla yta gjorde det särskilt viktigt att 

kunna precisionsberäkna och se att allt verkligen 

får plats, säger Caroline Holmqvist.

Även om hon menar att det egentligen inte är så 

komplicerat att bygga på höjden så är nyttan med 

att rita i BIM stor i denna typ av projekt. Pro-

grammen hjälper till att organisera och struktu-

rera modellen, så att det inte sker några dubbel-

hänvisningar och att inga justeringar glöms bort.

– Man får en kontroll på alla delar och får med 

sig allt hela vägen, vilket spar mycket tid. Gör vi 

en ändring någonstans slår den igenom överallt. 

Vi var väldigt tidiga med BIM på konstruktions-

sidan och har därmed också kunnat vara med och 

påverka utvecklingen av Revit med våra synpunk-

ter.  Idag är BIM ett otroligt hett begrepp, många 

använder det och det finns med i akademiska 

utbildningar.  Men det är också stora vinster man 

kan göra – särskilt i tid och effektivitet. Hade vi 

valt att jobba med Gothia Towers på traditionellt 

vis hade vi behövt vara många fler människor som 

arbetade med projektet.  ■

      MER INFORMATION:  Emad Zohrevand, ezo@aec.se
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