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MagiCAD projekt:

Granlund tar BIM
hela vägen



Stockmanns förvandlingsnummer

Granlund och Stockmann: 
en långsiktig affär
Stockmann är Finlands mest kända handelsföretag,
med anor ända från 1862. De har flera varuhus i
Finland, de största är Stockmann i Helsingfors, som
öppnade 1930. Stockmann har också varuhus i Ryss-
land och Estland.

Konsultföretaget Granlund har samarbetat med
Stockmann i över tio år. Ett av deras största projekt
är “Alla tiders Stockmann”. Det startade 2003 och
allt ska vara klart till julrean i januari 2010.

Stockmann i Helsingfors är Europas sjätte största
varuhus. Efter den stora ombyggnaden ökar butik-
sytan med 10 000 m2 till 50 000 m2. ”Alla tiders
Stockmann” omfattar en nära nog total nyprojek-
tering och ombyggnad av husets installationer för
ventilation, värme och kyla. Under hela ombygg-
nadstiden har varuhuset hållit öppet som vanligt.

MagiCADs projektmodeller är både underlag för
ombyggnaden, och praktiska verktyg ute på
byggplatsen. Med hjälp av samordnade modeller i
Navisworks blir det lättare för arbetsledare och
montörer att planera och genomföra installations-
 arbetet.

Bästa miljön för riktig “shopping”
Ett bra inomhusklimat är avgörande för att hålla
kunderna nöjda och köpsugna. Varje dag året runt
krävs jämn tillförsel av frisk luft med rätt temperatur.

Komfort- och energikalkylerna är gjorda utifrån en
byggnadsmodell som tagits fram i MagiCAD Room,
och beräknade i programmet Riuska (tillgängligt i
Sverige som MagiCAD Comfort & Energy). Hela kyl-
anläggningen är nykonstruerad och samlad på
taket av byggnaden.

Nytänkande även under mark
Granlund har också ansvar för att projektera instal-
lationerna i Stockmanns nya garage och lastutrym-
men. Med minimala störningar på trafiken i områ-
det har Stockmann fått parkeringsplatser för 600
bilar och lastkajer för inkommande varor. 

Tunnlar och bergrum är uppmätta i 3D med laser-
scanning, för att skapa en måttriktig geometrisk
model av de underjordiska utrymmena. 3D-model-
len används för samordning med projekteringen i
MagiCAD.

Visualisering av Laatio Architects Ltd



Ett lyckat exempel på integrerad design

Granlund Group

Olof Granlund Oy är det största finska konsultföre-
taget inom byggprojektering. Deras verksamhet
omfattar installationsprojektering, konsulttjänster,
programutveckling och fastighetsförvaltning.
Granlund har största delen av sin verksamhet i Skan-
dinavien, Centraleuropa och nordöstra Asien. Huvud-
kontoret ligger i Helsingfors, de har även kontor i
Kuopio, Lahtis, Tammerfors, Vasa och Moskva.

BIM i verkligheten
Stockmann är ett av Granlunds större BIM-projekt
(Building Information Model). Granlund började
arbeta med integrerad projektering så tidigt som
1997. Nu har de samlat erfarenheter från en lång
rad projekt, och erbjuder både BIM-projektering
och rådgivning.

MagiCAD redan från början
Granlund är en av MagiCADs tidigaste användare.
De började projektera med MagiCAD Ventilation
och Heating & Piping runt 1998. Från och med år
2000 projekterar de all VVS i MagiCAD. Merparten
av elprojekteringen görs i MagiCAD Electrical. De
använder också MagiCAD Room för att ta fram
byggnadsmodeller med rätt geometri och tekniska
egenskaper.

“Generiska modeller fungerar helt
enkelt inte”
“En stor fördel med MagiCAD är att vi kan lita på
beräkningarna som görs på modellen. MagiCAD
ger oss korrekta värden, och det är nödvändigt för
att kunna räkna på balansering och ljud. Generiska
produkter räcker inte om du ska kunna lita på vad
du gör. Dessutom är det idag avgörande med stöd
för IFC. Stora och integrerade modeller projekteras
ofta med olika slags program. IFC är ett utmärkt
sätt för att sprida BIM-information mellan alla pro-
jektpartners.” Tero Järvinen, BIM-ansvarig på Olof
Granlund Oy.

Visualisering av Laatio Architects Ltd
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Projektering i MagiCAD av Olof Granlund Oy, Finland

MagiCAD finns på 25 av de 30 största
bolagen i Norden, och antalet
användare blir allt fler varje år. Pro-
grammets funktioner är utvecklade
speciellt för den marknad där det
används, så att konsulterna kan
arbeta på ett sätt som passar både
dem och deras kunder. 

3D-projektering
MagiCAD har redan från början varit
utvecklat för 3D-projektering. Även
om man arbetar i 2D, skapas en 3D-
modell automatiskt. Ändringar i 2D-
modellen uppdateras direkt i 3D-
modellen. 

Riktiga produkter ger 
full flexibilitet
MagiCAD innehåller Europas största
databas med hundratusentals riktiga
produkter från över 70 leverantörer.
Du kan välja den produkt som passar
bäst för projektet, utan att vara
begränsad till en viss leverantör eller
produkttyp.

Interoperabilitet och 
designsamarbete
Att driva ett BIM-projekt är enkelt
med MagiCAD. Allt som projekteras
med MagiCAD innehåller mängder

av nyttig information som kan delas
med andra projektdeltagare. 

IFC-certifiering
MagiCAD är IFC-certifierat på högsta
nivån, Steg 2 av IFC 2x3. Alla som
använder MagiCAD kan exportera
IFC-filer av projekt modellen, kom-
plett med design och tekniska data. 

Samordning och 
kollisionskontroll
MagiCADs inbyggda kollisionskon-
troll gör att du redan från början
kan undvika dyrbara misstag senare i
processen. Du kan samordna och
kontrollera alla discipliner direkt i
MagiCAD. MagiCADs installationer
kan dessutom samordnas med andra
discipliner i program som till exem-
pel Navisworks, Solibri, med flera.

Integrerade beräkningar
Eftersom MagiCADs objekt motsva-
rar riktiga produkter är det lätt att
göra korrekta beräkningar. MagiCAD
har integrerade beräkningsfunktio-
ner för dimensionering, balansering,
ljudberäkningar, energiförbrukning,
kyl- och värmebehov. MagiCAD kan
också exportera data till externa
beräkningsprogram.

CADCOM och moder-
bolaget Progman är
specialiserade på
utveckling av program-
vara för installations-
branschen. Vår huvud-
produkt är MagiCAD,
Nordens ledande appli-
kation för att rita och
projektera ventilation,
värme, kyla, sprinkler-
system, el- och telekon-
struktioner samt geo-
metriska byggnads-
modeller i 2D och 3D.

www.cadcom.se

MagiCAD försäljning,
support och utbildning:

Tel 0771-22 32 66 
kontakt@cadcom.se

MagiCAD – en översikt


