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MagiCAD projekt:

Ramböll tar täten 
inom 3D-projektering

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



Islands nya konserthall och konferenscenter 
– en stor utmaning

När Ramböll i Danmark tog sig an det här pro-
jektet, var det ingen tvekan om att det skulle bli
en utmaning. Som mest var 30-40 konsulter
engagerade i projektet på heltid. Dessutom har
omkring 60 ingenjörer och specialister varit
inblandade under kortare och längre tid.

Ramböll hade ansvaret för projektering av instal-
lationerna och byggnadens konstruktion. All
projektering skulle integreras i en gemensam
datamodell i 3D. MagiCAD är deras val för rör,
ventilation och elektriska system.

3D var enda alternativet
Att arbeta i 2D är inte längre aktuellt för Ram-
böll när det gäller ”green field projects”. Det
strategiska beslutet är redan fattat, och organi-
sationen är på väg att gå över till 3D.

Arkitekturen för det Isländska projektet ställde
stora krav på byggkonsulterna. Genom att
arbeta med MagiCAD i 3D kunde Ramböll klara
projektets extremt höga kvalitetsnivå. De kunde
också lösa eventuella installationsproblem och
kollisioner redan i modellen, istället för att det
skulle upptäckas på byggplatsen.

Ytterligare ett skäl för att välja 3D är de stora
möjligheterna att visa upp all projektering för
entreprenören och de Isländska myndigheterna
på ett tydligt och lättförståeligt sätt. Att bilda
sig en uppfattning om verkligheten från 2D-rit-
ningar är aldrig lätt. För en byggnad med så
avancerad arkitektur skulle det vara närmast
omöjligt, även för ett tränat öga.

I Danmark har offentliga beställare redan inklu-
derat 3D som ett krav för digital byggprojekte-
ring (‘Det Digitale Byggeri’ på danska).

”MagiCAD är ett stabilt program med många
produktmodeller som vi kan använda direkt. Att
vi har ett bra samarbete med leverantören är
också en viktig fördel, speciellt i ett projekt av
den här storleken Det är förmodligen världens
största projektmodell i sitt slag”, säger Geert
Stryg, Projektledare på Ramböll Denmark.

Ramböll har använt MagiCAD sedan 2004 i en
mängd små och stora projekt. Flera kriterier
avgjorde valet av MagiCAD. Rambölls strategi är
att vara det ledande företaget inom Digitalt
Byggande. De behövde ett program som var lätt
att arbeta med. Det skulle klara 3D-projektering
i arbetsflöden enligt Building Information Model
(BIM), med IFC-standard för import/export av
data med andra applikationer. MagCAD mötte
deras krav och har bidragit till det lyckade resul-
tatet för projekteringen av ”Austurhöfn”, 
Islands nya konsert- och konferenscenter.

BIM är bäst med IFC
Building Information Model (BIM) är ingen nyhet
för Ramböll, det är redan ett naturligt tänkande
inom organisationen. BIM är ett sätt att koordi-
nera informationsflödet genom att byggområ-
den. För att klara den koordinationen behövs ett
gemensamt språk – IFC. 

Med MagiCAD kan användarna spara ritningar
enligt IFC-standarden med hög kvalitet. Magi-
CAD är IFC-certifierad på högsta nivån, Steg 2 av
IFC 2x3. IFC-filerna kan exporteras till andra IFC-
kompatibla program för till exempel beräk-
ningar, och för presentation i program som
Solibri Model Checker eller NavisWorks. 



Digitalt kommer först
Ramböll bestämde tidigt att ”Austurhöfn” skulle
vara ett så långt möjligt papperslöst projekt. De
digitala modellerna från MagiCAD och andra
programs räknas som ritningsoriginal. Det gör
att man kan arbeta digitalt genom hela projek-
tet, även ute på byggnadsplatsen.

Ritningar och dokument hanteras via en projekt -
webb, som är tillgänglig för alla parter i projek-
tet. Det här webb-verktyget är utvecklat av Ram-
böll och kan köpas fritt av andra företag.

En snabbstart för 3D-projektering
Med ”Austurhöfn” har Ramböll tagit ett långt
steg framåt inom 3D-projektering. De vet att
även de största och mest komplexa projekten är
hanterbara i 3D. Samarbete och kommunikation
har fungerat som planerat, både internt och
externt. Erfarenheterna från det här projektet
förs nu vidare till nya uppdrag. Ett av projekten
som står närmast på tur är det nya huvudkonto-
ret för Ramböll Danmark.

Ramböll Köpenhamn
Rambölls konsultbolag i Köpenhamn hade
ansvaret för Islands nya konsert- och konferen-
scenter ”Austurhöfn”. Ramböll Köpenhamn är
norra Europas största konsultföretag under ett
och samma tak, med över 240 specialister inom
byggnadsteknik. De arbetar med uppdrag inom
Köpenhamnsområdet och internationellt.

Ramböll-koncernen är ett ledande tekniskt kon-
sultföretag på den nordiska marknaden. Ramböll
erbjuder helhetslösningar inom infrastruktur och
byggande – från idé och analys över projektering
och projektledning till drift och underhåll. Hög
teknisk kompetens är kombinerad med ett brett
kunnande om miljö, internationella utvecklings-
frågor samt uthållig användning av naturresur-
ser. Ramböll har över 7 000 medarbetare på 116
kontor i Norden och Storbritannien och 24 per-
manenta kontor i övriga världen.

www.ramboll.com

“Det är förmodligen världens största 
projektmodell i sitt slag”

MagiCAD Heating & Piping

MagiCAD Ventilation

MagiCAD Electrical
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Ett hett projekt 
för Island
När Islands nationalarena för kon-
serter och konferenser står klar,
kommer den vara ett enastående
landmärke för huvudstaden 
Reykja vik. Hela anläggningen 
ligger i den omdanade östra ham-
nen – Austurhöfn på isländska.
Huvudbyggnaden på 32 000 m2 är
en del i en större plan för Reykja-
viks hamnområde. Utöver natio-
nal arenan kommer området att
rymma Islands symfoniorkester,
ett 5-stjärnigt hotell med spa an-
läggning, ett konstcenter, bank,
biograf, ett stort torg, gallerior,
bostäder och kontor.

Total investering (ca.) € 130 M
Total golvyta 32 000 m2

Arkitekt
Henning Larsen Architects
Konstnär
Ólafur Elíasson

Byggkonsulter
Ramböll Danmark, i samarbete
med de isländska företagen VGK
Hönnun Hf and Rafhönnun Hf

Tidplan

2000 Beslut om att starta 
projektet ”Austurhöfn”

2004 Internationell PPP-tävling
för att ta fram projekt-
förslag

2005 Portus-gruppen valdes som
utvecklingsbolag av Aus-
turhöfn-TR, ett företag som
ägs gemensamt av isländska
staten och Reykjaviks stad.
Byggnadsarbetet påbörjas

2008 I början av 2008 lämnar
Ramböll över sin del av 
projektet till utvecklings -
bolaget

2010 Officiell invigning
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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 Auto-
CAD-applikation för 
uppritning och projek-
tering av värme- och
rörsystem, ventilations-
 system, el- och telekon-
struktioner samt kom-
pletta bygg nads    model-
ler i 2D och 3D.

www.cadcom.se


