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Vackra ord är en sak. Att leva upp till dem, en helt annan.
Jag får ofta frågan vad vi står för inom AEC, hur vårt varumärkeslöfte skiljer sig från 

andras. Jag brukar svara att vi är specialister inom strategisk BIM och IT och att vi 
söker – och tar – en hi end-position i värdekedjan. Jag säger att vi för kundens räkning, 
ser hela bilden och jobbar utifrån det.

Samtidigt som den förklaringen är alldeles sann, känner jag att den lätt får ett stänk 
av banalt management-flum. Vad menar vi egentligen? Hur tar vi konsekvenserna av  
de vackra orden?

Att vara specialist är ett krävande jobb. En 
specialist måste ha både bredd och djup. Kunna 
både teknik och marknad. Specialisten måste ha 
lång erfarenhet, ha jobbat i olika organisationer 
med olika mål och behov och ha strategisk höjd i 
sitt tänkande. Samtidigt måste specialisten stå 
för det nya, ständigt vara uppdaterad vad gäller 
teknik, klara av att arbeta och leva i ständig 
förändring OCH ha antennerna ute för det som 
väntar runt hörnet.

Ett företag av specialister måste ha 
en trimmad och nyfiken personalstyrka som 
verkligen vill befinna sig i fronten. Jag är stolt att 

kunna säga att just det präglar våra konsulter – något som också speglas i våra uppdrag. 
På engelska talar man om ”commitment” – ett underbart ord som samtidigt 
betyder åtagande, förpliktelse, utfästelse och engagemang. Jobbar man  
med commitment är man inte en leverantör, utan en partner.
 
Idag står vi mitt i verksamhetsutvecklingen hos våra kunder. 
Det är där vi vill vara, och där kunderna vill ha oss. Vi hjälper dem att 
få verksamheten att flyta smidigt och i samklang med projektens behov. 
Vi står för samordning och kvalitetskontroll, för strategi och metodik, 
vi utvecklar verktyg som säkerställer effektivitet och snabbhet i deras 
leveranser. Ofta i unika lösningar.

Mall of Scandinavia. Förbifart Stockholm. Arenastaden i Solna. 
Östergötlands landsting. AEC är med hos entreprenörer, konsulter, 
arkitekter och fastighetsägare. Mitt i utvecklingen, mitt i de stora 
förändringarna. Med expertis och commitment.

Trevlig läsning,

Anders Jacobsson, VD AEC

Om 
expertis   

och commitment
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Nordens största 
shoppingdestination 
tar form

Visualisering: Wingårdh arkitektkontor/ 
     unibail rodamco
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Snart får alla shoppingsugna stockholmare ett nytt, fantasieggande 
besöksmål. Hösten 2015 öppnar Mall of Scandinavia, Nordens 
största galleria, med 250 butiker och restauranger, och därtill en 
megabiograf. Mitt i Arenastaden i Solna. 

Bekväma skor rekommenderas för besökaren. Ytan motsvarar  
42 fotbollsplaner. Med de dimensionerna kvalar Mall of Scandinavia 
lätt in som Sveriges största byggprojekt. >>
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Men just nu handlar det inte om shopping och upplevelser här i 
Solna, utan om logistik, avancerad planering och en unikt kom-
plex byggnation. Allt som rör Mall of Scandinavia är väldigt 
stort – precis som utmaningarna för totalentreprenören Peab. 

Siffrorna är närmast svårbegripliga: 4 000 p-platser. 100 000 
kvadratmeter butiksyta. 300 000 kvadratmeter total yta i sju 
plan. En biograf som blir Nordens allra största och bland annat 
hyser den enda IMAX-salong som visar kommersiell biofilm. 
Och ett restaurangkluster som blir Stockholms största, och som 
kan mäta sig med innerstaden både i utbud och bredd. 

Och inom 90 minuters reseavstånd bor en tredjedel av 
Sveriges befolkning. Kanske är det därför som ägaren, franska 
börsjätten Unibail-Rodamco, hellre pratar om en shopping-
destination, än om ett köpcenter.

Samordnar cad och bim
Med en fascinerande utsikt över myllret av byggkranar, signal-
klädda medarbetare och den till synes kaosartade logistiken 
med lastbilar som levererar än det ena, än det andra ” just in 
time”, sitter Peabs stora byggteam. Och som en av 15 nyckel-
personer i projekteringsledningen finner vi Gabriella Jonsson 
från AEC som en spindel i nätet. På hennes axlar vilar bland 
annat jättepusslet med CAD/BIM-samordning, det vill säga 
konsten att hålla ordning på de stora BIM-modeller, som är 
utgångspunkten för arbetet i hela byggprojektet.

– Mall of Scandinavia är ett av de roligaste projekten hit-
tills i mitt yrkesliv, konstaterar hon.

– Jag har varit med i flera andra stora projekt. Men här sitter 
jag på plats, på heltid mitt i projekteringsledningsteamet. Jag 
lär mig nya saker hela tiden.

organisatoriskt geni
Gabriella Jonsson är som klippt och skuren för jobbet. Ordning 
är hennes grej även privat. Tidskrifter sorterade i nummerord-
ning är bara början. Med en karriär inom multisport i bagaget 
vet hon också allt om betydelsen av logistik. Under tävling 
gäller det att ha paddel och flytväst på rätt ställe, klätterut-
rustningen komplett på sitt ställe och cykeln förberedd – när 
flerdygnsracet drar igång.

På jobbet befinner hon sig alltså i sitt rätta element. I ett bygg-
projekt av den här digniteten, skulle ingenting fungera utan en 
minutiös ordning. Men det finns alltid en skruv till att skruva på:

– Ordningssinne är en konstig egenskap. Jag ser ju bara 
 rörorna och vill göra något åt dem; jag hittar ständigt något 
som måste justeras, struktureras upp eller effektiviseras, säger 
hon.

ett dinosaurieprojekt
Jan Kroon är Peabs projekteringschef, han är Gabriella Jons-
sons närmaste överordnade och ansvarar bland annat för de 
nära 150 konsulter som deltar i projekteringen. Han upplever 
dagligen komplexiteten i detta enorma projekt och de väldiga 
krav det ställer på arbetsgruppen – en utmaning av ett slag man 
bara ser en gång i livet, gissar han:

– Mall of Scandinavia är ett dinosaurieprojekt, det är Peabs 
genom tiderna största uppdrag. I så här stora projekt blir organi-
sationen annorlunda, vi som är chefer är managementmänniskor

>>

Ordning och reda är 
oerhört viktigt i stora 
projekt. Därför är AECs 
Gabriella en viktig kugge 
i teamet, som gör att 
vi har full kontroll på all 
CAD/BIM-samordning. 
Jan Kroon, projekteringschef Peab

>>
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foto: Lina alriksson

Jan Kroon, projekteringschef för 
Mall of Scandinavia, håller koll på 
både små och stora detaljer med 
hjälp av Gabriella Jonsson från AEC.
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snarare än ingenjörer. Vår främsta syssla är att 
leda arbetet och driva projektet framåt på effekti-
vaste sätt. Därför är vi också helt beroende av en 
noggrann struktur.

Med så många medarbetare och deltagande 
underkonsulter i teamet, är det kommunikation, 
logistik och samarbete som upptar det mesta av 
Jan Kroons arbetstid. Han jämför med ett företag, 
där medarbetarna inte nödvändigtvis berörs av 
vad som sker bakom nästa dörr. I ett projekt måste 
allt arbete som pågår ständigt koordineras. Det 
måste ske i en strikt ordning och alla medarbetare 
måste känna den målsättningen i grunden. 

– Tekniken är inte den stora utmaningen för 
oss. Det handlar om att tillsammans gå i mål med 
den höga kvalitet och inom de precisa tids- och 
kostnadsramar som är satta. 

Därför är också Gabriella Jonssons och AECs 
insatser av vital betydelse, framhåller han:

– Precis som en rad grundläggande faktorer 
måste fungera i ett samhälle, så måste också ord-
ning och reda råda i ett projekt. Därför har vi valt 
att ta in Gabriella som en viktig kugge i teamet, så 
att vi har full kontroll på all CAD/BIM-samord-
ning här i projektet.

>> Stöttning och kontroll
CAD/BIM-samordning handlar i grunden om 
att ta kontroll över informationen. Att se till att 
både beställare och projektörer får den stöttning 
de behöver och att samordningen ger möjligheter 
att styra mot de gemensamma mål som bestäl-
laren satt upp. 

På Mall of Scandinavia har man, på grund av 
projektets enorma storlek, delat upp arbetet i åtta 
block, som projekteras var för sig. Det innebär 
i praktiken att det är åtta stora projekt som ska 
samordnas parallellt. Projekteringsledaren för 
respektive block ska servas med information, 
och representanterna för var och en av de tiotalet 
byggdiscipliner som ingår i varje block, ska också 
ha hjälp och stöd.

Förutom det ständiga arbetet med att uppda-
tera modellerna, faller det på Gabriella Jons-
sons lott att svara på frågor, reda ut HUR saker 
bäst ska göras enligt manualer och praxis, hålla 
kurser på olika nivåer i programmen, hantera 
portalen där projektets ansvariga delar filer och 
delta i alla de projekterings- och samgransk-
ningsmöten som pågår. Och så driva arbetet i 
den egna CAD/BIM-gruppen förstås, där den 

foto: Lina alriksson

Gabriella Jonsson letar ständigt 
efter smartare arbetsmodeller 
och nya genvägar som underlättar 
projekteringsarbetet. Här tillsammans 
med projekteringsledaren Rolf Ahlberg.
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övergripande samordningen mellan discipli-
nerna pågår.

– Jag letar hela tiden efter förbättringar och 
smarta genvägar och ser till att kommunikation, 
information och processer flyter på så smidigt 
som möjligt, säger Gabriella Jonsson.

– Det är en väldigt positiv roll, det är sällan 
någon blir arg på en för att man föreslår förbätt-
ringar. Men sådan är hela AECs roll egentligen, 
allt utgår ifrån effektiva processer och ordning 
och reda. 

åtta block tar form parallellt
Rolf Ahlberg är precis som Gabriella Jonsson, en 
av många inhyrda resurser i Peabs projekterings-
team. Han kommer från konsultföretaget Faveo 
och förstärker teamet med ytterligare en kompe-
tent projekteringsledare – en av de blockansvariga 
som Gabriella Jonsson servar med CAD/BIM-
uppgifter. Tillsammans med Gabriella jobbar 
han just nu med hyresgästanpassning.

– Det är ordning och reda med Gabriella, 
och dessutom väldigt roligt och trevligt att 
arbeta tillsammans. Jag är själv en strukturerad 
person så jag uppskattar ordning. Efter ett helt 
liv i branschen är det också spännande med det 
nya modellbaserade sättet att arbeta. Där är 
 Gabriella pedagogen som visar oss andra hur vi 
bäst använder de här verktygen, säger han.

Som projekteringsledare är det Rolf Ahlbergs 
uppgift att samordna de olika disciplinerna som 
ingår i hans block, och ständigt rådgöra med de 
ansvariga så att inte kollisioner eller missför-
stånd uppstår däremellan. Med bara några år 
kvar till pensionen har han sett andra system än 
BIM i aktion: 

– Med min långa erfarenhet minns jag när vi 
lade transparenta blad över varandra för att han-
tera samordningen mellan de olika disciplinerna. 
Det gör vi ju idag på ett mycket mer sofistikerat 
sätt i våra 3D-modeller. När vi har samgransk-
ningsmöten tillsammans med Gabriella ser vi 
exakt var kollisioner uppstår mellan olika disci-
pliner och mycket mer därutöver. Modellerna är 
verkligen bra redskap.

dags för hyresgästerna
Utanför fönstren på det sjudande projekte-
ringskontoret kan Rolf Ahlberg, Jan Kroon och 
Gabriella Jonsson varje dag se galleriabygget 
skrida framåt. De känner pressen – det är en 
tuff uppgift att färdigställa Mall of Scandina-
via. Projekteringsprocessen har nu kommit till 
hyresgästerna, nu görs deras olika lokaler och 

ytor i ordning och BIM-modellerna levereras, 
med personalutrymmen och installationer 
projekterade men i övrigt utan inredning, till 
respektive verksamhet. 

250 hyresgäster ska nu ta hand om detaljerna 
och ställa i ordning tillsammans 100 000 kva-
dratmeter butiksyta, som hösten 2015 står redo 
att ta emot tiotusentals besökare – allt i en av de 
häftigaste shoppinggallerior som Europa skådat.

I det nya område i Solna som kallas Arena-
staden kommer dessutom 450 000 kvadratmeter 
kontor och 2 000 nya lägenheter att uppföras. 
Här finns också Friends Arena som kan ta emot 
65 000 personer vid sportevenemang, events eller 
konferenser och Quality Hotel Friends, som har 
totalt 400 hotellrum att hyra ut. n

 
mer inFormation: gabriella Jonsson, gajo@aec�se

Mall of Scandinavia i siffror:
• 250 butiker, många av dem flaggskepps-

butiker

• 100 000 kvadratmeter uthyrningsbar yta

• 300 000 kvadratmeter total yta i sju plan

• 4 000 parkeringsplatser

• nordens största biografanläggning, med 11 
salonger och 1 800 fåtöljer

• sju minuters restid från stockholm city

Arkitekternas Mall of 
Scandinavia:
mall of scandinavia ska reflektera det vackra och 
storslagna som är skandinavien, tycker arkitekterna 
som skapat det� renhet, ljus och närhet till naturen 
har i formspråket brutits ned till de fyra elementen� 
Vatten, vind, eld och jord präglar gestaltningen av 
de fyra torg som gallerian utgår ifrån�

interiören är designad av Wingårdh arkitektkontor� 
exteriören är skapad av bau, och får en dekor som 
föreställer isblock som bryts�

mall of scandinavia ägs och utvecklas av unibail-
rodamco, ett av europas ledande börsföretag inom 
kommersiella fastigheter, med specialinriktning på 
köpcentrum i europeiska storstäder�
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Ytor, hyror, städning, ventilationsbehov – det är många saker att hålla 
reda på för den som ska förvalta ett fastighetsbestånd. Ju oftare 
lokalerna byggs om eller nya hyresgäster kommer till, desto fler krångliga 
ändringar drabbar ritningar, CAD-modeller och förvaltningssystem.

Landstinget i Östergötland anlitade AEC. Tillsammans utvecklade man 
en trestegsraket av smarta insatser.

Med mer än 600 000 kvadratmeter egna lokaler 
och 110 000 inhyrda är det ett gediget fastighets-
bestånd som landstinget i Östergötland har att 
hantera. Lägg därtill ett ambitiöst nybyggnads-
program med investeringar om 1,5 miljarder 
årligen de närmaste åren framöver, och behovet 
av ett automatiserat system för att hantera för-
valtningen ter sig självklart.

– Vi bygger om och till vid samtliga sjukhus i 
regionen just nu. Så våra behov av att hålla ord-
ning och få kvalitet i våra system ökar hela tiden, 
säger Zvonko Marinovic, projektledare på FM 
Centrum, landstingets förvaltningsavdelning. 

Framtidens vård tar form
Det största av landstingets byggprojekt rör 
Universitetssjukhuset i Linköping, som just nu 
blir avsevärt större och förbereds för framtidens 
högspecialiserade vård. Samtidigt bygger man 
om och till vid Vrinnevisjukhuset i Norrköping 
och renoverar lasarettet i Motala. I Vadstena är 
ytterligare ett stort byggprojekt igång, där den 
rättspsykiatriska regionkliniken får helt nya lo-
kaler. Pressen på förvaltningsavdelningen är stor. 

Smart operation gav enklare administration:

Trestegsraket vinner tid 
och kvalitet i Linköping

Bekymret inom landstinget var att CAD- 
system och förvaltningssystem inte var tillräck-
ligt integrerade. Information kunde överföras 
mellan systemen, men krävde en tämligen om-
ständlig procedur med mycket handpåläggning. 

effektivt och automatiskt
Med den nya lösningen knyts systemen ihop 
effektivare och med högre grad av automatik. 
Och vinsterna i hanteringen ökar ju fler gånger 
en lokal ändras eller byggs om, berättar Zvonko 
Marinovic:

– Vi kommer att tjäna mycket på detta över tid. 
Generellt vinner vi också kvalitet eftersom ingen 
information längre kommer att saknas eller miss-
stämma mellan de två systemen. Tidigare fick vi 
mäta om så snart en ändring skulle genomföras 
i någon lokal, vilket var mycket tidskrävande. 
Det slipper vi nu – all information blir kvar och 
ju fler ändringar vi gör, desto större vinster gör vi 
jämfört med tidigare system.

Håkan Wikemar, systemutvecklare på AEC, är 
den som utformat lösningen utifrån de strategiska 
önskemål som Zvonko Marinovic och IT-chefen 
på FM Centrum, Urban Dahlgren lagt fram.

– Vi har utvecklat ett verktyg som automatise-
rar informationshanteringen till stora delar och 
som kontrollerar att ingenting blir fel på vägen. 
Byggnation och förvaltning kräver ju olika slags 
information med olika standarder. Då behöver 
man integrera så att överföringen mellan syste-
men blir så smidig som möjligt, säger han. 

nöjdare kunder största vinsten
Först i det nya systemet ligger en CAD-motor 
som skapar ett underlag för ytberäkningar och 

Vi säkerställer kvaliteten och har 
underlag som levererar önskad 
information från CAD-modellen till 
förvaltningssystemet utan förändringar.
 Zvonko Marinovic, projektledare FM Centrum 
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andra uppgifter om ett rum utifrån ritningen/
modellen. När data är ifyllt och automatiskt 
omvandlat till FI2-standard – som förvalt-
ningssystemet kräver – spottar en exportfunk-
tion ut informationen kring rummet/objektet 
i XML-format. Sist men inte minst ligger en 
smart förhandsvisning med kontroll av att allt 
är rätt gjort, att alla uppgifter finns med och att 
informationen stämmer med ritningen. Där-
efter överförs all data till förvaltningssystemet 
Landlord.

– Vi åstadkommer många fördelar med den här 
integrationen, säger Zvonko Marinovic. Vi vinner 

både tid och effektivitet och har underlag som 
levererar önskad information från CAD-modeller 
till förvaltningssystem utan förändringar. Vi säker-
ställer kvaliteten och får nöjdare kunder, som får 
enklare administration och en solklar bild av vad de 
betalar för. 

Han är nöjd med AECs insats och med det nya 
verktygets funktion.

– I sista änden var det inte så svårt. AEC visste 
vad de pratade om och var mycket professionella. 
Idag kan vi jobba effektivare. n 

 

mer inFormation: Håkan Wikemar, haw@aec�se

Visualisering: White

FM Centrum, förvaltningsavdelningen inom 
landstinget i Östergötland, har bråda tider med 
ombyggnader av en rad sjukhus och andra offentliga 
fastigheter i regionen. Ett effektivare system 
för överföring av data mellan CAD-system och 
förvaltningssystem har underlättat arbetet.
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FEBDOK – uniKt prOgraM, EnDast hOs aEC
sedan årsskiftet är aeC den enda svenska återförsäljaren av febdOk, en programvara för dimensionering och doku-
mentation av elinstallationer� systemet har många enkla och välfungerande funktioner för beräkning, analys, kontroll 
och dokumentation enligt svensk standard�

det som gör febdOk unikt är att det kan användas genom hela processen – från projektering till förvaltning� 
febdOk gör att användaren snabbt kan kontrollera att rådande föreskrifter och standarder för en elanläggning 
efterföljs�

– eftersom krav och standarder ständigt utvecklas är febdOk en väldigt bra framtidsinvestering, framförallt för 
industrier, sjukhus, installatörer, konsulter och fastighetsägare� när en besiktning eller ombyggnation ska göras finns all 
dokumentation på plats och en trygghet i att standarder efterföljs� det finns idag inget likvärdigt system på markna-
den, berättar michael eriksson, konsult på aeC�

febdOk är från början en norsk mjukvara, utvecklad av neLfO� i sverige används febdOk av många storföre-
tag såsom COWi, abb, ramböll, WsP, sweco och åf� aeC samarbetar nära med neLfO och är i sverige det enda 
godkända företaget för utbildning och support�

– febdOk ger aeC nya möjligheter på elsidan� alla stora konsultföretag och även många mindre elinstallatörer 
arbetar med febdOk idag� kraven i branschen ökar ständigt och därför ser vi en trend mot fler användare, förutspår 
michael eriksson� n

Magnus ny på stOCKhOlMsKOntOrEt
magnus gustafsson är sedan november 2013 ny chef på aeCs stock-
holmskontor� Han är dock långt ifrån okänd inom aeC� tidigare var han 
projektledare och it-chef på grontmij� i den rollen samarbetade han med 
aeC i mer än sex år�

– kontakterna med aeC gav mig ett väldigt bra intryck av företaget� Jag 
fick en tydlig och positiv bild, som verkligen stämmer� det är ett gott gäng 
med bra sammanhållning och hög kompetens� det finns en genuin känsla 
här, och det är viktigt för mig, säger magnus gustafsson�

På stockholmskontoret arbetar idag ett tiotal medarbetare och yt-
terligare ett antal inhyrda konsulter� magnus gustafsson vill nu bearbeta 
stockholmsmarknaden ytterligare och expandera�

– Vi ska använda och bygga vidare på den kompetens och det goda 
samarbete mellan våra kontor som vi har idag� Jag ser att det finns stor 
potential i stockholm, och vi vill satsa! målet är att vi ska vara 15 anställda i 
stockholm 2015�

Privat spenderar magnus gustafsson och hans sambo mycket tid i Hjo, 
där de har en sommarstuga� men så mycket vila i stugan blir det inte ännu� 
ett renoveringsprojekt är i full gång och där finns en stor trädgård som ska 
skötas om�

– Ja, jag vet vad jag ska göra i helgen, medger magnus gustafsson med 
ett skratt� n

foto: Pontus Johansson

foto: febdok

Magnus  
Gustafsson
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På it-sidan jobbar aeC sedan många år med ett hel-
hetsuppdrag inom it, som omfattar allt från support, 
leverans och drift av servrar och klienter till inköp av 
datorer�

Volvo, saab, scania och general motors – de 
välkända varumärkena står som spön i backen hos Lkn 
industriautomation� kundkraven är höga – en robot 
eller maskin som inte fungerar orsakar stora produk-
tionsbortfall och kostnader� Hänsyn måste också tas till 
de extremt omfattande kvalitetskrav som är standard 
inom bilindustrin� allt måste därför fungera oklanderligt 
och med högsta kvalitet genom alla led� 

den egna organisationen inom Lkn är därför 
extremt effektiv� företaget genomför hela projekt för 
sina kunder med leveranser i alla faser, från den första 
layouten till produktionsfärdig utrustning� det ställer 
krav på snabbfotade leverantörer som kan verksam-
heten, bidrar utifrån det kunnandet och medverkar till 
att Lkns mål kan nås� 

it-stöd med fullservice får de av aeC, som de 
utvecklat en djup relation till under en rad år� bland 

annat genomförs proaktiva årliga översyner för att se 
till att driftstopp och andra it-relaterade problem aldrig 
uppstår�

– aeC ger oss en bra balans mellan snabba lösningar 
och långsiktiga satsningar, och följer vår utveckling och 
våra behov� de hjälper oss att hitta en lagom nivå med 
rätt lösningar till rätt pris, där vi får ut maximalt av våra 
produkter, säger anders ynner, projektchef på Lkn 
industriautomation� n

lKns rOBOtar öKar FartEn  
i BilBransChEn!

i KoRtHEt

foto: Volvo image bank

Effektivitet i alla led – det jobbar lKn industriautomation hårt för när de instal-
lerar robotar och annan produktionsutrustning hos bilproducenter och andra 
kunder världen över. Den effektiviteten kräver de också av sina leverantörer.

foto: Volvo image bank

Volvo är ett av måga stora bilföretag 
som använder LKNs effektiva
industrirobotar i sin produktion.
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MArIA utbildar 
nästa generation
CAD/BIM-projektörer

foto: Lina alriksson
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För AECs klippa i Växjö, Maria runesson, var det aldrig någon tvekan  
om vad hon skulle bli. 

– Jag föddes till ingenjör helt enkelt. Min pappa är ingenjör och jag blev, 
på ett positivt sätt, indoktrinerad sedan barnsben. Det var inga andra 
utbildningar som lockade, säger hon.

Och ingenjör blev hon också, vid Växjö univer-
sitet 1992. Sedan hösten 2012 är hon ansvarig 
för AECs kontor och verksamhet i Växjö med 
omnejd, ett arbete som passar henne som hand i 
handske. Maria brinner nämligen för tre saker – 
byggnader, utbildning och programvaror.

– Jag kommer från småhussidan och var 
tidigare kund till AEC. Under årens lopp har jag 
fördjupat mig alltmer i olika program och tycker 
om att utbilda andra människor, säger hon.

Direkt efter sin utbildning fick Maria arbete 
som monteringsritare på Ekeforshus. Flera olika 
uppdrag och roller på arkitektkontor och hos 
småhustillverkare följde och 2007 började hon 
även utbilda blivande ingenjörer i CAD och 
BIM. Bland annat på sitt gamla universitet, som 
numera heter Linnéuniversitetet i Växjö. 

– Det är helheten mellan byggnader och 
programmen som gör det så roligt att hålla på 
med det här. Hur det presenteras och vad som 
presenteras. Den komplexa byggnaden är en 
utmaning och det är fantastiskt när man känner 
att programmen bidrar med funktioner som gör 
att man kan presentera så snyggt som möjligt, 
säger hon.

Fortfarande handlar jobbet mycket om ut-
bildning för Maria. Ute hos kunder, på univer-
sitetet och på Skanskas gymnasieskola. Det är 
svårt att få henne att utse en favoritprogramvara 
men efter en viss tvekan blir det Revit som 
hamnar i topp.

– Det är så visuellt och känns väldigt distinkt 
att arbeta i. Att kunna lägga in allt i samma 
modell gör det enkelt och effektivt. Men det 
absolut roligaste i mitt arbete är variationen. 
Det är utbildning, försäljning, presentationer 
och att vara ute och hjälpa människor i olika 
arbetssituationer. 

Fram till nu har AEC i Växjö varit ett enmans-
kontor men under hösten får Maria sällskap av 
 ytterligare en säljare. Kanske blir det ännu en per-
son under senhösten. Om hon siar fem år framåt 
i tiden har kontoret utökats till ett Göteborgs-
kontor ”i miniatyr”. Med mer supportfunktion, 
fler utbildningar och bättre möjlighet att vara ute 
hos kunder och stötta i olika projekt.

Fakta
namn: maria runesson

ålder: 42 år

Familj: gift och två barn, 12 och 15 år

Bor: Växjö

intressen: familjen, umgås med släkt och vänner, 
träning, liten båt i Helgasjön på sommaren och 
skidåkning på vintern�

Bakgrund: utbildad till byggnadsingenjör vid 
Växjö universitet (numera Linnéuniversitetet)� 
Har arbetat med projektering, kataloghus, 
kök, som utbildare och som projektledare hos 
småhustillverkare och arkitekter� 2012 etablerade 
hon aeCs kontor i Växjö�

Det visste du inte om Maria: Hemma i kylskåpet 
ligger ”sune” och ”rune” – två surdegar som 
matas en gång i veckan� maria bakar minst  
en gång i veckan och en alternativ karriär kanske 
hade varit just bagare!

– Jag skulle vilja köra fler schemalagda kurser 
här i Växjö. Utbildningar där människor från 
olika branscher kan träffas och tillsammans 
utveckla användandet av sina programvaror. Att 
träffas branschöverskridande ger en möjlighet 
att lära av varandra och hitta alla finesser som 
finns. Annars är det lätt att man gör som man 
alltid har gjort och kanske missar programupp-
dateringar som kan utveckla arbetet än mer. n

 

mer inFormation: maria runesson, maru@aec�se

Det är fantastiskt att känna
att programmen bidrar till 
att man kan presentera så 
snygga lösningar som möjligt.
Maria runesson, AEC
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Fakta
Lammhults grundades redan 1945 som 
Lammhults mekaniska Verkstad ab och 
producerade då beslag och andra detaljer 
till den lokala möbelindustrin� efter cirka 
tio år började edvin ståhl formge och 
producera egna möbler och företaget bytte 
namn till Lammhults möbel ab� den första 
produkten var en pall som kallades 282� 

för att hedra edvin ståhl nylanserades 
pallen 2014, självklart i revit, nu under 
namnet taburett� Lammhults har idag 90 
anställda och omsätter 180 miljoner kronor�

foto: Lina alriksson

– Vi har arbetat med Revit de senaste nio måna-
derna och det fungerar väldigt bra. Att kunna 
erbjuda arkitekter och inredare ett enkelt sätt 
att inreda med våra möbler gör arbetet effektivt, 
säger Andreas Mattisson som sedan drygt två 
år tillbaka är ansvarig för produktutveckling på 
Lammhults Möbler AB.

Lammhults Möbler arbetar i SolidWorks och 
levererar filerna till AEC, som därefter modellerar 
produkterna i Revit. Idag finns ett 20-tal av totalt 
30 möbelgrupper tillgängliga. 

– Vi har inte alla möbler på plats än men väldigt 
många, kanske uppemot 70 procent. Vår målsätt-
ning är att allt ska finnas i Revit i slutet på nästa år. 
Vi började lite sent men har gått in helhjärtat i det 

Produktfamiljer  
till Lammhults
För Lammhults Möbler handlar allt om enkelhet, tidlöshet och design. Både  
när det gäller de egna produkterna och när det gäller att arbeta med arkitekter 
och inredare. Därför är det en självklarhet att erbjuda möblerna modellerade 
och klara som revit-objekt. AEC har hjälpt Lammhults kunder bli effektivare.

sedan dess och hållit en hög takt. När allt är klart 
kommer vi att ha ett komplett arkitektbibliotek, 
menar Andreas Mattisson.

Arbetet med att modellera möblerna i Revit 
har gått smidigt och ledorden har varit enkelt och 
avskalat. 

– Det handlar om att skapa ett system som är 
enkelt att använda, med lätta modeller som ändå 
innehåller mycket information. AEC har stått för 
omvandlingen och vi har haft tolv arkitekter med 
som har fått tycka till, säger Andreas Mattisson. 

– Ibland har de utgått ifrån befintliga filer, 
ibland har de tagit konstruktionsfiler och konver-
terat till Revit. Vi på Lammhults fokuserar ju på 
bra och fina möbler, men med många detaljer blir 
filerna ofta tunga. Vi jobbar nu enligt modellen 
att man ska kunna se vilka möbler det är men i 
avskalad form, så att arkitekterna enkelt kan jobba 
med dem.

Enligt Lammhults Möblers marknadschef, 
Ulrika Johansson Ståhl, har efterfrågan på Revit-
objekt ökat – både på den svenska och utländska 
marknaden.

– Det är en dramatisk ökning. Stora arkitekt-
kontor har sedan en tid tillbaka önskat att vi ska 
arbeta med Revit. Nu ser vi att även de mindre 
kontoren följer efter, säger hon.

Att tillmötesgå marknadens krav och behov är 
av stor vikt för försäljningen, anser hon. Ständig 
förbättring och ständig anpassning till vad som 
händer i omvärlden är ett krav, även i en traditio-
nell bransch.

– Vi producerar och levererar högklassiska 
produkter som är tidlösa och håller länge men vår 
omvärld står inte still. Allt går så mycket snabbare 
idag och vi behöver verkligen se till att de som 
arbetar med oss har de hjälpmedel de behöver. 
Revit-objekt är en av de viktiga anpassningar vi 
gjort under den senaste tiden. n 

 

mer inFormation: Ola Walvenius, ow@aec�se
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foto: Lina alriksson

revit fungerar väldigt bra. Att kunna 
erbjuda arkitekter och inredare 
ett enkelt sätt att inreda med våra 
möbler gör arbetet effektivt. 
Andreas Mattisson, produktutvecklare Lammhult

Andreas Mattisson och Carolina 
Ericsson på Lammhults kan idag erbjuda 
sina kunder företagets möbler i form av 
Revit-objekt, som kan användas direkt i 
kundernas Revit-modeller.
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När Stockholm växer, sker det med besked. Just nu 
slår staden Europarekord i tillväxt; ett helt Göteborg– 
motsvarande en halv miljon människor – väntas till-
komma i regionen fram till 2030.

Redan idag är trafiksituationen kaotisk. Vägkapa-
citeten över vattnet, där Mälaren möter Saltsjön, har 
inte byggts ut sedan Essingeleden öppnade 1967. Då 
dimensionerades den för 80 000 fordon per dygn, men 
belastningen idag handlar snarare om det dubbla. 

Nya Förbifart Stockholm ska avlasta den gamla 
leden och minska sårbarheten i hela trafiksystemet.

Det är ett av Sveriges största 
infrastrukturprojekt någonsin. Förbifart 
Stockholm kommer att ta tio år att 
förverkliga och går löst på 28 miljarder 
kronor. 18 km sexfilig väg, med 
merparten i tunnlar, från Stockholms 
södra stadsdelar till de norra blir 
resultatet.

ÅF och AEC är med när Stockholms-
trafiken går under jorden.

AEC och ÅF i gemensam satsning:

Kvalitetsdata 
bygger 
Förbifart 
Stockholm 
från grunden
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foto: Lina alriksson

tio år att bygga
Sedan 2006 är arbetet igång med planeringen av de 
nya, långa och djupa tunnlar, som ska bli det vikti-
gaste inslaget i den nya leden. 

– Projektet är verkligen stort, och lika stora är 
förstås utmaningarna vi jobbar med. Just nu pågår 
förberedelser på många platser, vi håller nu på med 
förberedande arbeten och genomför markundersök-
ningar, innan spaden kan sättas i jorden på allvar. 
Därefter räknar vi med cirka tio års byggtid från flera 
olika platser, konstaterar Johan Asplund, biträdande 
projektledare för BIM inom Trafikverket. 

Förbifarten kommer att göra stor skillnad, menar 
han. Den knyter effektivt ihop Stockholms södra och 
norra delar till en gemensam region; man ska kunna 
bo i den ena änden av staden och jobba i den andra, 
utan att lägga timmar och åter timmar på pendling. 

– Det är trångt på Stockholms vägar idag och 
särskilt på E4. Den nya sträckan erbjuder en snabb 
genväg, på en kvart tar man sig från Kungens Kurva, 
ner i tunneln och upp igen i Häggvik i norr. 

ingen mänsklig faktor
Merparten av det omfattande uppdraget kring tunnel-
projekteringen landade hos ett konsortium som består 
av svenska ÅF tillsammans med världsledande ameri-
kanska teknikkonsultjätten URS. Det starkt internatio-
nella teamet jobbar just nu med att ta fram förfrågnings-
underlagen till projektets olika entreprenader. 

Thomas Vincent på ÅF Infrastructure är ansvarig 
för data- och modellsamordning i teamet. Han har 
hand om grunden för allt – nämligen kvaliteten på 
datan som bygger upp de stora BIM-modeller som 
Trafikverket numera använder. 

– Grunden för BIM är ju strukturerad data, så vi 
måste ha absolut kontroll på vad vi levererar, säger 
Thomas Vincent. >>

thomas Vincent, ÅF (t v) och Per 
Bodin, AEC kopplar greppet om 
informationen i det stora projektet 
kring Förbifart Stockholm. 

Tiotusentals filer ska kvalitets
säkras. Till det vill man inte ha 
någon mänsklig faktor, där  
behöver man ett kraftfullt  
dataprogram som automatiskt slår 
larm om något ser konstigt ut. 
Thomas Vincent, ÅF Infrastructure
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systemen ska klara. Sedan tar Per Bodin och hans 
kollegor på AEC vid och utvecklar programmen, 
varefter man gemensamt granskar och finjusterar 
lösningen. Och när kunderna frågar om något går 
att lösa, svarar Per Bodin alltid ja.

– Det går alltid att hitta bättre och smartare 
sätt att lösa saker. Mitt jobb är att säkerställa fart, 
 effektivitet och kvalitet hos kunden. Det jobbet 
kan man utveckla hur långt som helst, säger Per 
Bodin.

Thomas Vincent håller med. Värdet av avan-
cerad datasamordning ökar i takt med att hela 
samhällsplaneringen nu i allt högre grad utgår 
från BIM-modeller, menar han: 

– Nu hamnar 3D och BIM plötsligt på allas 
bord. Det är inte längre en fråga enbart för IT-
folk och datanördar, utan berör hela projektorga-
nisationen. Modellerna och 3D-projekteringen 
genomsyrar allt, säger han.

bygger för nästa generation
Uppdraget kring Förbifart Stockholm räknar Per 
Bodin som en av de största utmaningar han haft i 
sitt yrkesliv. Höggradigt tekniskt, intressant och 
extremt komplext platsar det på topp tre-listan, 
alla kategorier, anser han:

– Det handlar om väldigt stora utmaningar och 
stort omfång. ÅF/URS är också en mycket rolig 
kund att samarbeta med, i en internationell och 
spännande miljö. Och till sist är samarbetet med 

>> – Det handlar om tiotusentals filer som ska 
granskas och kvalitetssäkras. Till det vill man 
inte ha någon mänsklig faktor som kan gå vilse, 
där behöver man ett kraftfullt dataprogram som 
med automatik granskar olika parametrar, slår 
larm om något ser konstigt ut, och på det viset 
säkerställer allt vi levererar in i Trafikverkets 
projektsystem, säger han.

Thomas Vincent är som klippt och skuren för 
uppgiften. Systemet ifråga är Bentleys ProjectWise, 
ett system som han känner väl – bland annat är 
han ordförande i Bentleys svenska användar-
sällskap. Nyligen gästade han en stor Bentley-
kongress i Birmingham, där hans föredrag om 
datasamordningen i projektet kring Förbifart 
Stockholm togs emot med stort intresse. 

Både Thomas Vincent och Johan Asplund är 
noga med att framhålla att valet av programvara 
inom Trafikverket inte begränsar entreprenö-
rerna. Tvärtom är avsikten att öka tillgänglig-
heten till varandras data i modellerna, för att på 
bästa sätt kunna samarbeta i de stora projekt som 
Trafikverket driver. Om den som ska bygga en 
bro även behöver tillgång till material om vägen 
under bron måste man kunna komma åt det, 
säger Johan Asplund: 

– Det här är ett problem vi verkligen adres-
serat i det här projektet. Idag kan man helt enkelt 
fråga systemet, så vaskar det fram den senaste 
versionen av det man vill se på – i en form som 
alla kan läsa. 

Snabbare, precisare, effektivare
För att finna de vassaste programmeringsexper-
terna till projektet, vände sig Thomas Vincent till 
ÅFs eget partnernätverk – där man fann AEC 
och infrastrukturexperten Per Bodin. Tillsam-
mans har Thomas Vincent och Per Bodin jobbat 
hårt med att finna rutiner och strukturer som 
säkrar de enorma datamängder, som ett projekt 
av den här digniteten kräver.

– AECs del i Förbifarten är egentligen skild 
från ÅFs uppdrag. Vi jobbar generellt mot ÅF 
sedan drygt ett år tillbaka med att bygga smarta 
programlösningar, säger Per Bodin.

– Vårt jobb är att bygga på existerande system 
med ny funktionalitet som passar det aktuella 
projektet, att finna genvägar och utveckla teknik 
som underlättar både för beställare och konsulter 
så att arbetet kan flyta smidigt. 

bim kräver mer
Thomas Vincent och hans internationella team, 
med medlemmar bland annat i Polen, England, 
Slovenien, Schweiz och Indien, är de som utformar 
kravspecifikationerna för det man vill att de nya 

20



Trafikverket och samhällsnyttan i projektet en 
aspekt som ger en hög dignitet, här förändrar vi ju 
hela bilden av Stockholm för nästa generation. 

I detta är han rörande överens med Thomas 
Vincent, som tillägger:

– Överhuvudtaget är det häftigt med stora 
infrastrukturprojekt. De ger ett avtryck för 
framtiden som det känns fantastiskt att få vara 
med och skapa. Något man kan berätta för barn-
barnen, som man brukar säga. 

På Trafikverket är man också nöjda. Samman-
taget har projektet varit ”en fantastisk resa”, anser 
Johan Asplund:

– Genom att ÅF och AEC hjälper oss att få 
rätt kvalitet på indatan, får vi ordning och reda 
i arbetet med modellerna. Vi kan skippa många 
ritningar i upphandlingarna och samarbeta över 
disciplingränserna, oavsett vilket program den 
enskilde entreprenören använder. Vi har kom-
mit oerhört långt; jag tror rent av att vi är världs-
ledande på att jobba på det här sättet. n

mer inFormation: Per bodin, pbo@aec�se

Fakta Förbifart Stockholm:
• förbifarten är en ny del av e4 som leds väster 

om stockholm och förbinder regionens norra 
och södra delar

• Leden blir 21 kilometer lång, varav 18 kilometer 
i tunnel

• i leden kommer en av världens längsta tunnlar i 
stadsmiljö att ingå

• två separata tunnelrör anläggs med vardera tre 
körfält i respektive riktning

• schaktmassorna från tunnelarbetena kräver att 
tre tillfälliga hamnar anläggs, där massorna kan 
skeppas iväg utan att belasta vägnätet

• byggtiden beräknas till cirka tio år

• kostnaderna beräknas till 28 miljarder kronor, i 
2009 års penningvärde

• med sex trafikplatser längs förbifarten blir 
tillgängligheten god till hela stockholm

Jätteprojektet Förbifart Stockholm ska avlasta 
Essingeleden och skapa en smidigare trafik- och 
pendlingsrytm i Stockholm. ÅF och AEC bidrar 
till att indatan i Trafikverkets projektsystem är 
kvalitetssäkrad och korrekt.

illustration: tomas öhrling
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Det ska finnas bra teknik, utmärkt infrastruktur och 
gott om plats. Men mest av allt ska det vara kallt! 

Allting stämmer i Luleå, där Facebook nu lägger en 
ny etapp till sin enorma serveranläggning. AEC hjälper 
än en gång mediejätten att hålla kylan.

Etapp ett blev en succé och ägarna tvekar inte – Luleå är den 
bästa serveranläggning Facebook hittills byggt! Med utom-
husluft som under större delen av året är så sval att den kan kyla 
anläggningen direkt, blir effekten hög och byggnationen enkel. 
Ett avancerat, men smidigt system håller temperaturen i de 
enorma hallarna konstant året om och tillåter likes, bilder och 
kommentarer i miljarder att surrande flöda genom servrarna, 
till mottagare över hela världen.

kulturkrockar och teknik
Och mera ska det bli. En andra fas är nu under byggnation, 
med ännu en servicebyggnad och en kontorsbyggnad. Samma 
leverantörer har fått äran – på elsidan konsulterna från COWI 
AB i armkrok med installatören Bravida, med AEC som upp-
backning för projektstöd och BIM-expertis – och Skanska som 
sköter byggentreprenaden.

– Det är en riktigt rolig resa att få vara med när ett så 
stort, välkänt och internationellt objekt tar form, säger Jonas 
 Lennartsson, en av flera experter på AEC som varit med och 
”försvenskat” ritningar och 3D-modeller.

– Facebook är ju amerikanskt, men det är brittiska konsulter 
som gjort designmodellen. Den har sedan vi svenska konsulter 
fått ta steget vidare och göra färdig för de entreprenörer som ska 
utföra byggnationen. Då blir det både tekniska spörsmål och 
kulturkrockar att ta hand om längs vägen.

Facebook håller 
kylan – med AECs hjälp
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aec som tolkar
Mest är det de brittiska 3D-modellerna som vållat huvudbry. 
Dels var modellerna snarare förslag än färdigritade model-
ler – där behövde COWI utveckla modellerna vidare. Dels är 
brittiska modeller och designförslag givetvis utformade enligt 
brittiska standarder och byggregler, som kan skilja sig väsent-
ligt från svenska. 

– Vi jobbar lite grann som översättare här ifrån AEC, vi 
språkgranskar, anpassar standarder, tolkar och skapar begrip-
liga instruktioner för de svenska aktörer som ska göra färdigt de 
tekniska underlagen och bygga, förklarar Jonas Lennartsson. 
För COWI handlade stödet från AEC även om BIM-kunska-
per på avancerad nivå. 

– När det gäller Revit så har det varit ovärderligt att ha 
tillgång till AECs kompetens, det har underlättat väldigt för 
vår del. Framför allt under den första etappen var det mycket 
som var oklart, där startar Jonas och övriga på AEC från en 
helt annan nivå, säger Benny Lyckebäck, uppdragsansvarig hos 
COWI.

– Jag är stolt över den bredd vi kunnat erbjuda Facebook i de 
här uppdragen, med kompetens från flera av COWIs divisioner 
och med AEC som utbildare och projektstöd. Ett litet skräddar-
sytt team som passat uppdraget perfekt, säger han. n 
 
mer inFormation: Jonas Lennartsson, jolr@aec�se

FACEBOOK LuLEÅ:
Snabb byggnation och 
supereffektiv drift

facebooks nya datacenter kallas Luleå 2 
och blir det första som byggs med så kallad 
rddC-design, rapid deployment data 
Center� det innebär att byggnaden består av 
färdiga moduler som ställs upp och monteras 
ihop på plats�

energieffektiviteten i facebooks Luleå-
anläggning är ovanligt hög� den serverhall 
som redan är igång har enligt facebook en 
energieffektivitet, eller Pue-tal, på 1,05� 
Pue står för Power usage effectiveness 
och beskriver kvoten mellan den totala 
energianvändningen och energin som behövs 
för att driva tekniken� Världens datahallar 
hade 2013 ett genomsnittligt  
Pue-tal på 1,8�

fakta: ny teknik

foto: Per Pettersson
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Tänk dig att du ärver ett textmanus och får i 
uppgift att skriva klart någon annans bok. Då 
förstår du kanske något av T+Es tuffa utmaning. 
När T+E kom in i bilden, hade en branschkollega 
redan designat huset och börjat modellera i 3D.

Det gjorde dock inte uppgiften lättare, i prak-
tiken blev det snarare det omvända. När model-
len bygger på någon annans strukturer, anta-
ganden och tankar blir det en rejäl utmaning att 
förstå hur och varför det ser ut just som det gör. 

Lång erfarenhet av projektledning i bygg-
handlingsskede var en del av lösningen för T+E. 
En annan var stöd från AEC. 

– Den stora utmaningen har varit att förstå hur 
våra arkitektkollegor tänkt. Även om model-
len innehåller mängder av information finns det 
saker som vi inte kunde utläsa. Hade vi varit med 
tidigare och haft hela bakgrunden hade vi slup-
pit att undersöka och räkna på saker igen, säger 
Smajo Stender, CAD-ansvarig för projektet på 
T+E Arkitekter.

Första stora projektet i revit 
Modellen är gjord i Revit, ett 3D-program som 

T+E Arkitekter inte tidigare arbetat så mycket i. 
Det gjorde utmaningen än större och T+E insåg 
snabbt att man behövde stöd. Med dagens pres-
sade tidplaner för byggprojekt finns inte utrymme 
att chansa och testa sig fram.

– När man jobbar i nya program vill man bara 
att det ska funka så att man kan jobba direkt. 
Därför tog vi hjälp av AEC, säger Smajo.

personliga mötet viktigt 
Samarbetet innebär att AEC bidragit med 
projektstöd för att T+E Arkitekters arbete i Revit 
ska flyta smidigt. En del av stödet har skett på 
distans – det går utmärkt att koppla upp sig och 
lösa frågor över telefon eller via länk. Men trots 
tekniska lösningar och möjligheter är det person-
liga mötet fortfarande viktigt:

– Det underlättar att kunna bolla och disku-
tera saker direkt på plats. Därför har jag varit 
på plats hos T+E en dag i veckan då vi löst en 
del av de frågor och problem som uppkommit. 
De fick snabbt ökat självförtroende och tog sig 
självmant an allt svårare frågor, säger Kristofer 
Martell på AEC.

T+E Arkitekter 
utvecklar Arenastaden
Arenastaden i Solna är ett av Sveriges hetaste byggområden 
just nu. Så när arkitektbyrån T+E Arkitekter fick i uppdrag att 
utveckla ett nytt kontorshus där var det stor glädje på kontoret.
Samtidigt ställdes man inför en unik situation; att fortsätta 

ett designarbete och utveckla en BIM-modell som en annan 
arkitektbyrå hade påbörjat.
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pålning som kunde gått snett 
I det åtta våningar höga kontorshuset kommer 
bland annat Svenska Spel att flytta in. Byggnaden 
ligger granne med gigantiska shoppingcentrumet 
Mall of Scandinavia och bara 160 meter från 
Friends Arena. Byggnadernas placering är mi-
nutiöst planerade för att optimera markanvänd-
ningen. Det var därför med stor bestörtning som 
Smajo Stender en fredagseftermiddag upptäckte 
att hela byggnaden var felplacerad. Redan på 
måndagen skulle pålarna sättas i marken. 

– Jag blev väldigt stressad när jag kontrollerade 
byggnadens placering och såg att hela huset låg 
1,5 meter fel. Det hade blivit enorma konsekven-

Visualisering: t+e arkitekter

ser om pålarna slagits ner på fel plats, men Kristo-
fer och jag jobbade tillsammans hela söndagen 
och på måndag morgon var problemet löst. Viljan 
hos AEC att ställa upp med stöd när det verkli-
gen behövs är givetvis något jag uppskattar, säger 
Smajo Stender.

Nu är pålarna inte bara på plats – utan på rätt 
plats. Till hösten kommer byggnaden att resa sig i 
skyn och för T+E Arkitekter är den mest arbets-
intensiva fasen över – men kontorets engagemang 
i utvecklingen av Arenastaden fortsätter i andra 
projekt. n 
 
mer inFormation: kristofer martell, krmr@aec�se

Fastigheten Uarda ligger mitt i 
Arenastaden och blir bland annat hem 
för Svenska Spel.
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Genomslaget för 3D och BIM har förändrat byggbranschen i grunden – 
ändå har vi bara sett början på utvecklingen. Nu gör 3D-skrivarna sitt 
intåg på byggplatserna och gränsen mellan virtuellt och fysiskt suddas ut. 

Images har låtit Patrik Lindvall, NCCs egen IT-guru, titta djupt in i 
kristallkulan. Där hittar han både tid, pengar, hållbarhet och nya sätt att 
jobba.

Ingen höjer längre på ögonbrynen om du tänder 
lamporna hemma eller ställer upp värmen i 
fritidshuset från mobiltelefonen. Det är bara 
ett exempel på hur det virtuella och det fysiska 
allt mer byggs samman, säger Patrik Lindvall, 
mannen som drivit NCCs byggprojekt mot allt 
större IT-effektivitet under de senaste åren.

– Fram till nu har den fysiska världen mani-
festerats i den digitala, när vi till exempel mo-
dellerat upp hus i BIM i våra datorer eller delat 
bilder på Facebook. Nu tar även den digitala 
världen plats i den fysiska, dels genom fjärrstyr-
ning som i hemma-exemplet, men också i större 
skala. Snart kommer vi att se 3D-skrivare ute på 
byggplatserna som skapar hela väggar i betong, 
kompletta med armering och installationer, 
säger Patrik Lindvall.

contour crafting – skriver ut väggen 
direkt
För just denna spådom behöver han knappt kris-
tallkulan. Vid University of Southern California 
i USA har metoden redan testats i ett pilotpro-
jekt. Det kallas Contour Crafting och är ett sätt 
att ”skriva ut” väggar eller andra byggelement, 
direkt på byggplatsen. Nya fascinerande möjlig-
heter följer givetvis – formerna på väggar kan gö-
ras väsentligt mer fantasifulla och begränsas inte 
längre till vad som går att bygga med människo-
hand. Men Contour Crafting har också potential 
att snabba upp och ge billigare processer.

– I stället för att prefabricera i fabrik och 
transportera hela element, sker allt på plats 
och i rätt tid, med minimalt spill, säger Patrik 
Lindvall.

Branschen i kristallkulan:

Mer tid och 
pengar med 
BIM och  
Big Data
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komplexa system förenklar
Han konstaterar att det, möjligtvis paradoxalt, följer 
enklare arbetsmetoder med mer komplexa datasys-
tem och mjukvaror. Som med Big Data – mängden 
information ger helt nya möjligheter till analys. 

Därför kommer man också mycket enklare att 
kunna anpassa sin design och sin konstruktion till 
de mål man har för byggnaden, och till de proces-
ser och arbetsmodeller man har i byggföretaget.

– Som stavningskontrollen i Word, fast för 
huset, medan du designar! Har du matat in 
de viktiga målen för byggnaden, till exempel 
parametrar för energianvändning, miljöanpass-
ning och enkelt underhåll, så får du omedelbar 
återkoppling redan när du ritar, om du gör något 
som bryter mot de målen.

Snabbt och billigt är ute
I byggpolitiken står kostnader och tidsåtgång 
för byggandet i starkt fokus. Bara i Stockholms-
området räknar man med att 30 000-50 000 nya 
bostäder kommer att behöva byggas fram till 
2030, om man ska kunna hysa stadens växande 
befolkning. Men att bygga snabbt och billigt 
riskerar att bli en dyr affär i längden, konstaterar 
Patrik Lindvall, som tror att fokuset på kostnader 
kommer att bli omodernt:

– BIM i kombination med infinite computing, 
den obegränsade datakraft som vi nu får tillgång 
till via molnet, ger nya förutsättningar att se på hela 
livscykeln för en byggnad. Ska vi spara pengarna just 
nu medan vi bygger huset, eller under hela dess livs-
längd genom bra energivärden, hög materialkvalitet, 
hållbarhet och billigt underhåll? Både frågor och 
svar kommer att bli annorlunda när vi kan göra dessa 
kalkyler snabbare och noggrannare, och ta ställning 
till fler designalternativ.

Allt bygger dock på välskräddade system, som är 
anpassade till företagets sätt att arbeta och ger en hög 
grad av skalbarhet och automatik, konstaterar han.

Vad tid anbelangar, finns sådan att spara redan nu 
i den nya virtuella/fysiska världen, anser han.

– Absolut! En rimlig åtgärd vore att hantera även 
bygglov och tillståndsprocesser virtuellt och inom 
samma system. Politiker och handläggare å ena 
sidan, och entreprenörer och byggherrar å den andra, 
kan då enas väsentligt snabbare om hur en byggnad 
på bästa sätt kan uppfylla planer och krav.

bim och prefab vinner mark
Precis som när man köper ny bil, kan kommuner 
eller byggherrar köpa hus på enklare sätt med 
industriellt byggande – prefabricerade smarta 
konceptprodukter som kan anpassas till 

BIM och infinite computing 
gör livscykelperspektivet 
tydligare. Ska vi spara pengarna 
just nu medan vi bygger 
huset, eller senare genom bra 
energivärden, hållbarhet och 
billigt underhåll?
Patrik Lindvall, NCC

>>
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>>

Patrik Lindvall leder NCCs strategiska 
arbete när det gäller it-strukturer 
och samordning av programvaror och 
miljöer. Under de senaste åren har han 
lett NCCs byggprojekt mot allt större 
effektivitet.

foto: Pontus Johansson

olika förutsättningar. BIM och prefab kommer 
att få ett större, gemensamt genombrott, anser 
Patrik Lindvall.

– Alla vill inte köpa samma röda Volvo, och 
det har väl varit barnsjukdomen för industriellt 
byggande fram till nu. Men här kommer BIM 
att spela en stor roll. Vi kommer att se många 
fler möjligheter att göra tillval så att huset passar 
precis för den som ska bo där. Dels kan man an-
passa lägenheter till olika köpare, dels kan man 
funktionsanpassa hela hus om man till exempel 
ska bygga äldreboenden eller studentbostäder.

en spännande resa
Så hur fort kan det gå att förändra branschen? Ja, 
det är svårt att sia, och särskilt om framtiden, heter 
det ju. Byggbranschen är också känd för att vara 
konservativ och lite långsam.

Fakta
namn: Patrik Lindvall

yrke: systemförvaltare på nCC

aktuell: Har skapat en gemensam, skalbar 
projektbas för alla nCCs byggprojekt, som 
forskare vid stanforduniversitetet kallat 
världsledande

Familj: fru och två tonårsdöttrar

Bor: i Huddinge söder om stockholm

Okänd förmåga: snitsig jonglör, kan hålla  
många bollar i luften

senast lästa bok: första delen av science 
fiction-trilogin Valis av Philip k� dick

Problemet är dock oftast inte teknologi, utan 
människans förmåga att hantera förändring, 
konstaterar Patrik Lindvall, som inte vill kännas 
vid konservatismen:

– Här på NCC känner vi en stor fascination 
för nytänkandet, det är en ny anda som kommer, 
lite av en ”New Frontier” att utforska i gränsen 
mellan fysiska och virtuella världar. Vi ska 
komma ihåg att allt vi tänker idag, baserar sig på 
det vi redan vet. Det går fort nu, väldigt mycket 
är okänt än, och det kan vi förstås varken se eller 
ta ställning till. Men alla de nya möjligheter 
som ännu inte är inmutade – dem kan vi jobba 
med, och på så sätt driva både branschen och 
utvecklingen framåt. n 
 
mer inFormation: anders Jacobsson, anjc@aec�se
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Hur mäts BIM:s ROI? 
Vilken roll spelar ROI i 
beslutsprocessen?
Ny forskning gör en djupdykning i de ledande 
företagens syn på ROI

Allt eftersom BIM utvecklas till branschstandard 
förändras rollen för ROI i beslutsprocessen. Ladda ner 
e-boken som presenterar och analyserar Autodesks 
BIM ROI Customer Perception Study och granskar ett 
fl ertal dimensioner i samband med beräkningen av 
ROI för BIM.

  www.autodesk.se/bim-roi



Pusselbitarnas mästare

I nästan alla projekt och verksamheter finns 
tidstjuvar. Det kan handlar om små, efter-
hängsna repetitiva uppgifter som driver med-
arbetarna till tålamodets gräns och stjäl energi 
och ekonomi från företaget. Eller stora brister 
i samordning mellan programvaror som gör 
vardagen till en strid.

Hindren kan se ut på många sätt. Kanske funge-
rar inte programmen optimalt i den egna verksam-
heten. Kanske är miljön inte tillräckligt integrerad 
eller automatiserad. Kanske har man programvaror 
som inte ”pratar med varandra” och som därför 
kräver ständig, tidsödande handpåläggning.

Stor bredd inom komplext område
Lösningarna varierar och kan handla om allt 
från små, nya digitala byggstenar till stora 
integrationsprojekt eller helt nya, omfattande 
applikationer. Här är den inledande analysen och 
diagnosen av kundens arbetsflöden, i relation till 
arbetsmodeller och effektivitetsmål, en väsentlig 
första insats att göra.

– Varje kund är unik. Därför är erfarenhet 
av många olika företag och olika slags behov, 
en viktig del av vår kompetens. Inom AEC 
finns en stor bredd inom ett mycket komplext 
område. Det gör oss unika på marknaden, säger 
Ola Walvenius.

vill frigöra kreativitet
Det komplexa området är processerna inom 
bygg- och infrastrukturbranschen. Och kompe-
tensbredden handlar om varierande specialist-
kunskaper och bakgrund – allt från ingenjörer 
inom bygg eller infrastruktur, till projektledare, 
programmerare och datasamordnare.

– Målet är nästan alltid gemensamt för våra 
kunder, även om deras vardag kan skilja sig 
mycket åt. De vill ha en arbetsmiljö där medar-

När Håkan, Per och Ola från AEC rycker ut, får tidstjuvarna se upp. 
Inom AEC jobbar deras team av skickliga utvecklingsingenjörer varje dag 
med att få kundernas verksamheter och projekt att fungera bättre, mer 
integrerat och med automatik.

Verktygslådan innehåller allt från C++ och .NET-programmering till 
avancerad Data Management och projekteringsmetodik. Målet är ett  
enda – effektivitet.

betarna har frihet att göra det de kan bäst, och 
där man på allvar får ägna tiden åt kreativa och 
kvalificerade insatser, säger Håkan Wikemar.

Lösningarna kan många gånger vara enkla. 
En ny pusselbit i kundens CAD/BIM- eller 
IT-miljö gör ofta stor skillnad, konstaterar Per 
Bodin – den av de tre, som arbetar med Stock-
holm som bas. 

– Tillsammans med kunden försöker vi 
analysera hur den där värdefulla sista pusselbiten 
egentligen ser ut. Vad krävs av den, och hur kan 
den integreras i kundens arbetsflöde?

insats mot effektivitet
Samtidigt pågår många projekt av en helt annan 
dignitet, med avancerad programmering och 
integration i fokus: 

– Ibland kan vi skapa en enorm utväxling 
enbart med hjälp av en insats på en eller ett par 
dagar. Ibland krävs ett mycket större grepp. 
Vi har kunder längs hela skalan. Man får hela 
tiden väga insatsen mot effektivitetsvinsten, 
menar Per Bodin.

egen test avslutar
Håkan Wikemars specialitet är programutveck-
ling. Hans team producerar allt från egenutveck-
lade insticksprogram som AEC Plus, till fristå-
ende program som AEC Cadium samt  externa 
beställningsjobb för kunderna. Per  Bodin är 
expert inom datasamordning; hans team svarar 
för att kvaliteten på data blir korrekt i det sam-
manhang där den ska användas. Ola Walvenius 
ansvarar för metodutveckling och CAD/BIM-
samordning, där även content-utveckling ingår.  
I hans team ser man till att kunderna får de 
byggstenar de behöver för att kunna arbeta ef-
fektivt, till exempel bibliotek med smarta objekt, 
rätt slags rutiner eller så kallade produktfamiljer.
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foto: björn nordström

Sist i loopen för alla de tre teamen finns AECs 
egna testingenjörer, som kontrollerar att teamet 
nått fram med sin målsättning innan program-
varan, biblioteket eller den skräddarsydda pussel-
biten levereras till kund.

Och utvecklingssystemen håller högsta klass:
– Vi har byggt upp vårt system för utveckling 

med samma verktyg och tankesätt som man finner 
inom Autodesk och Microsoft. Vi kan program-

varor i grunden, framför allt de specialiserade och 
avancerade för CAD och BIM men även vanliga 
som Adobe och Office. Vi har förståelsen för hur 
de används och hur de skulle kunna användas, och 
försöker lyssna och diskutera oss fram till en lös-
ning som verkligen ger mervärde. Det är vårt löfte 
till kunderna, säger Håkan Wikemar. n 

 

mer inFormation: Håkan Wikemar, haw@aec�se

Klättrar högre i effektivitetstrappan. 
Per Bodin, Håkan Wikemar och
ola Walvenius hjälper AECs kunder att 
lägga de sista, effektiva pusselbitarna 
på plats.
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