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MagiCAD projekt:

Bengt Dahlgren projekterar
energisnålt med MagiCAD



Behovsstyrd ventilation – en nyckel till framgång

Kuggen: en ny kraftöverföring i
Lindholmen Science Park
Lindholmen Science Park ligger nära älven i Göte-
borg, i ett område där skeppen lämnat plats för ett
center för utbildning, forskning och näringsliv. Den
nya byggnaden Kuggen har fått namnet efter sin
uppgift: att vara en förmedlande länk mellan den
akademiska världen i Campus Lindholmen och alla
företag som snabbt växer inom bland annat mobil
datakommunikation, integrerade fordons- och
logistiklösningar och modern mediadesign.

Förhoppningen är att Kuggen ska bidra till kortare
ledtider mellan forskning och praktiskt genom-
förande. Lindholmen är ett av Sveriges mest
ingenjörstäta områden. Cirka 16 000 studenter och
ingenjörer kommer till området varje dag.

Den smarta vägen till energimålet
Kravet på energiförbrukning i BBR (Boverkets
Byggregler) anges till max 100 kWh/m2 och år.
Kuggen ska få en förbrukning som ligger långt
under det. Målet är 60 kWh/m2 och år.

Den låga energiförbrukningen nås genom en kom-
bination av arkitektur och smarta installationer.
Bengt Dahlgren projekterar systemen för VVS och
kyla i MagiCAD. Huset ska kylas med luft och venti-
lationssystemet byggs som ett VAV-system
(VAriabel Ventilation).

De variabla tilluftsdonen är motoriserade och ger
ventilation och kyla allt efter behov. Donen har
inbyggda givare för rumstemperatur, närvaro,
kanaltemperatur, kanaltryck och flöde.

Närvarogivaren styr både ventilation och belysning.
Kontorsrum som är tomma ventileras med minimalt
flöde och belysningen är släckt. All belysning är
dessutom dagsljusreglerad. Kuggen ansluts till

fjärrvärme. På taket finns solfångare som hjälper
till att förse huset med tappvarmvatten.

Lång erfarenhet av MagiCAD
”Vi har arbetat med MagiCAD ända sedan pro-
grammet lanserades. Att MagiCAD nu också finns
för Revit är ett avgörande steg i programmets
utveckling”, säger Bengt Dahlgrens IT-chef Roland
Magnusson. ”Att kunna arbeta med riktiga pro-
dukter i våra modeller i MagiCAD är en av de vikti-
gaste fördelarna för våra projektörer. Det har vi
gjort i över tio år med MagiCAD för AutoCAD och
nu har den möjligheten kommit även med MagiCAD
för Revit. Tack vare det slipper vi det tidsödande
arbetet att själva definiera olika produkters egen-
skaper.”

Håltagning i MagiCAD
Håltagning för installationerna läggs in i MagiCAD-
modellen. Den samordnas i 3D av konstruktören
Tyréns AB, och förmedlas till tillverkaren av betong-
elementen. När byggelementen sedan tillverkas
sitter hålen på rätt ställe.

Mängdlistor till entreprenören
Bengt Dahlgren använder MagiCADs funktioner för
att sammanställa och leverera mängdlistor av venti-
lationsdelar. Informationen skickas till entreprenö-
rerna, och ger bättre logistik under installationen.

Bengt Dahlgren får
GreenBuilding Award
Bengt Dahlgren fick 2009 utmärkelsen ”Swe-
den GreenBuilding Award” i kategorin Stöd-
jande Företag. Bengt Dahlgren hade då fått
sju byggnader godkända i GreenBuilding-
programmet, däribland Kuggen. I april 2010 fick de
också ett europeiskt erkännande, när de vann priset
European GreenBuilding Award Europe – Best
Endorser.

© Wingårdh Arkitektkontor AB



Kuggen
Effektiv yta ca 4 200 m2

Projektering

VVS och kyla Bengt Dahlgren AB
Arkitekt Wingårdh Arkitektkontor AB
Konstruktion/
3D-visualisering Tyréns AB
Prefabstomme Skandinaviska Byggelement
El ÅF
Entreprenör PEAB
Beställare Chalmersfastigheter

Riktiga produkter gör att det fungerar
MagiCADs databas med verklighetsbaserade produkt-
modeller i 3D är nyckeln till effektiv projektering. Genom
att arbeta med modeller som har riktiga mått och tek-
niska data går det att beräkna systemens funktion direkt
under projekteringen. Balansering, dimensionering, ljud-
nivåer, tryckfall, kollisioner, sammanlagda längder av rör
och kanaler, antal böjar, mängdlistor – allt kan göras
direkt i MagiCAD för AutoCAD och Revit. MagiCAD ger
korrekta underlag för beställningar och själva installa-
tionsarbetet. Det är BIM-projektering som den bör vara.

En prisvärd byggnad
Kuggen har redan fått interna-
tionell uppmärksamhet. Vid den
stora årliga fastighetsmässan
MIPIM i Cannes 2009 fick bygg-
naden pris i klassen ”Sustainable
buildings”, som ett av tre bland
300 anmälda.

Vid World Arcitecture Festival i
Barcelona i november 2009 fick
Kuggen dessutom ett heders-
omnämnande i klassen "Future
Projects: Commercial".

Designad energibesparing
Kuggen är ritad av Wingårdh
Arkitektkontor AB. Huset är
utformat för att ge ”passiv”
energibesparing och ett behag-
ligt inneklimat.

Huset är i fem plan över mark
och en teknikvåning i källaren.
Kugghjulets form byggs upp med
trekantiga prefabricerade fasad-
element.

“GreenBuilding” genom form och teknik

Bengt Dahlgren AB

Bengt Dahlgren är ett privatägt teknikkonsult-
företag som är verksamt inom hela bygg- och
förvaltningsprocessen. Bengt Dahlgren grundades
1952, och har sedan dess vuxit till att bli ett av
Sveriges ledande oberoende konsultföretag, med
cirka 300 medarbetare som verkar i hela Sverige
och internationellt. I företagets verksamhetsområ-
den ingår VVS, Energi & Miljö, Styr & Övervakning,
Brand & Risk och Teknisk Förvaltning.
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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 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.

MagiCAD har allt som behövs
Med MagiCAD kan du projektera
installationer i alla slags byggnader.
Programmet innehåller ett antal
moduler som kan användas tillsam-
mans eller var och en för sig:
MagiCAD Ventilation
MagiCAD Heating & Piping
MagiCAD Sprinkler Designer
MagiCAD Electrical
MagiCAD Circuit Designer
MagiCAD Comfort & Energy
MagiCAD Room

För AutoCAD och Revit
MagiCAD utvecklas parallellt för
AutoCAD och Revit, för att ge största
möjliga flexibilitet i val av projekte-
ringsmiljö.

Klart för BIM
MagiCAD är sedan länge anpassat
för integrerad projektering, ofta kal-
lat BIM (Building Information Model-
ling). Alla geometriska och tekniska
data i MagiCADs projektmodell kan
delas med arkitekter, konstruktörer
och andra aktörer i ett gemensamt
projekt.

3D-projektering
MagiCAD har redan från början varit
utvecklat för 3D-projektering. När

man arbetar i 3D skapas en 2D-
modell automatiskt. Ändringar i 3D-
modellen uppdateras direkt i 2D-
modellen.

Riktiga produkter
MagiCAD innehåller Europas största
databas med hundratusentals riktiga
produkter från ledande tillverkare.
Produkterna i databasen har rätt
mått och alla tekniska data som
behövs för att kunna göra korrekta
beräkningar.

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.

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

MagiCAD – en översikt


