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Skanska kör MagiCAD från modell till installation

Skanskas byggprojekt Manskun Rasti i
Helsingfors är ett av många Skanska-
projekt som använder BIM (Building
Information Modeling) hela vägen.

Manskun Rasti är ett projekt med fyra
huskroppar som byggs i två etapper.
Den första färdiga byggnaden i etapp
ett är Skanska Finlands nya huvud -
kontor.

Skanska har stor vana från BIM-projek-
tering av byggnader, vägar, broar,
tunnlar, industrier och andra projekt.
BIM ger fördelar som bättre kommu-
nikation mellan olika discipliner och
effektivare planering och kostnads -
kontroll.

MagiCADs olika moduler användes för
all projektering i Manskun Rasti. Mod-
ellerna togs fram av externa konsult-
företag och levererades till Skanska
både i standardformat och som IFC-
filer.

Det var ett krav från Skanska att det
öppna IFC-formatet skulle användas
genomgående, för arkitektur, kon-
struktion, installationsprojektering och
geoteknik. MagiCADs IFC-modeller
ingick som referensmodeller i en inte-
grerad produktionsmodell där alla dis-
cipliner ingår.

Riktiga produkter från 
MagiCADs databas
Riktiga produkter är avgörande om ett
projekt ska vara äkta BIM. Produkter
med rätt mått och tekniska data ska-
par trovärdiga modeller och korrekta
materiallistor. 

Skanska kan lita på att alla produkter,
stora som små, finns på plats i materi-
allistorna. Att Skanska kan lita på
materiallistorna har stor betydelse
eftersom de används genom hela pro-
jektet som underlag för offerter, logis-
tik, produktionsplanering och simu-
leringar av kostnader och tidsåtgång.

Manskun Rasti utnämndes av Tekla till det bästa finska BIM-projektet 2011. 
Projektet blev också vinnare i Teklas ”Global BIM Awards Competition”. 
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MagiCAD 
för projektering 

• Ventilation 

• Heating & Piping

• Sprinkler Designer

• Electrical

• Circuit Designer 

• System Designer

• Comfort & Energy 

• Room

Köp MagiCAD här!
Tel. 0771-223266

kontakt@cadcom.se

www.cadcom.se

CADCOM AB

Götgatan 10 

411 05 Göteborg
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Skanska
Skanska är ett av Sveriges största byggbolag med verksamhet inom hus- och anläggning
samt utveckling av bostäder och kommersiella lokaler. Baserat på bolagets globala
miljökunnande siktar Skanska på att bli kundernas första val när det gäller gröna projekt.
Koncernen har idag 52 000 medarbetare i Europa, USA och Latinamerika. I Sverige har
företaget cirka 11 000 medarbetare och intäkterna för byggverksamheten uppgick 2011
till cirka 27 miljarder kronor.

Riktiga produkter från MagiCADs databas
gör modellen korrekt, enkel att beräkna och
klar för installation.

BIM-modellen används på byggplatsen som ett visuellt hjälpmedel för att se hur olika 
installationer påverkar varandra och för att planera arbetet.

Vägen till BIM 
BIM ger stora fördelar inom projektering,
byggande och förvaltning. En skillnad mot
traditionella byggnadsprocesser är att pro-
jekteringen kräver noggrannare planering.
BIM-projektering kräver också ett nära och
återkommande samarbete mellan projekt-
partners. Skanska har sett att en extra
insats i början av projektet är en klok
investering som betalar sig genom en
effektivare byggprocess.

MagiCAD på bygget
BIM-modellen är ett väl fungerande verk-
tyg för att planera och följa upp installa-
tionsarbetet. Skanskas projektledare och
arbetschefer använder MagiCADs BIM-

modell för att se och planera de kom-
mande installationerna av VVS, el och
andra system.

Manskun Rasti – etapp ett
Ägare och utvecklare  Skanska Commercial Development Finland
Entreprenör Skanska Talonrakennus Oy
Installationer Skanska M&E Services
Arkitekt  Larkas & Laine Architects Ltd, ArchiCAD
Konstruktion Magnus Malmberg Consulting Engineers, 

Tekla Structures
VVS-projektering Airix Building Services Ltd, MagiCAD
Elprojektering  Pöyry Building Services, MagiCAD
Geoteknik Ramboll Finland Oy
Total bruttoyta 28 228 m2


