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BIAD satsar på sporten

The professional’s choice for Building Services

Shenzhen Bay Sport Center ligger I hjärtat av
ett bad- och rekreationsområde vid Shenzhen-
bukten strax norr om Hong Kong. Det har en
total yta av 307700 m2. Sportcentret är platsen
för “26th Summer Universade” under 2011,
med fotboll, bordtennis och simning som
största grenar.

En teknisk utmaning

Den speciella arkitekturen är uppbyggd kring
ett stort nät av stålbalkar. Det innebar en stor
utmaning att dra ventilationskanaler och rör,
särskilt i byggnadens övre del där ett tätt nät
av balkar skulle samsas med kanalerna för
luftkonditioneringen. Om man använde tra-
ditionella metoder skulle projekteringen ha
krävt mer mantimmar och tagit avsevärt
längre tid.

Snabbare med MagiCAD

BIADs projektgrupp Mechanical and Electrical
(M+E) fattade tidigt beslutet att välja Magi-
CAD för att projektera byggnadens system
för luftkonditionering, ventilation och rör.

Röster om MagiCAD

“I det här projektet har det varit stor risk för
kollisioner mellan stålbalkar och kanaler och
rör, och mellan olika installationer. Med hjälp
av MagiCADs kollisionskontroll har det varit
lätt att hitta och åtgärda dessa kollisioner.
Det är också en fördel att kollisionskontrollen
tar hänsyn till isoleringens tjocklek.

Samtidigt som vi projekterar installationerna,
skapar programmet 2D-ritningar automatiskt.
MagiCAD gör att vi spar massor av tid.”
Qi Feng, projektingenjör på BIAD M+E.

“Genom att använda MagiCADs databas
kunde vi redan under projekteringen kon-
trollera hur rör och kopplingar kommer att
passa ihop när de installeras i omklädnings-
rummen.”
Wang Lei, projektingenjör på BIAD M+E.

“Shenzhen Bay Sport Center ger oss en
utmärkt chans att använda MagiCAD. Vi är
glada över att vi kunnat projektera med både
2D- och 3D-funktionerna i det här projektet.
Jag är övertygad att MagiCAD kommer för-
bättra vår produktivitet i kommande projekt.”
Zhang Jie, chefsingenjör, chef för BIAD M+E.

Beijing Institute of Architectural Design
(BIAD) är ett statligt konsultföretag som
grundades 1949. När BIAD 1979 gick in på
den internationella byggmarknaden, var de
ett av de första nationella konsultföretagen
som tog uppdrag utanför Kina. BIAD fick ISO
9001-certifiering 1998. BIAD erbjuder tjänster
inom väg- och vattenbyggnad, markplanering,
stadsplanering, inredningsdesign, styrsystem
för byggnader, projektplanering och projekt-
ledning, investeringar och entreprenader.
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