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MagiCAD projekt:

Sweco Systems spar tid
– och energi



”Om det inte finns i modellen, finns det inte”

Projekteringen av Kvarteret Järnvägsstationen 2 i
Sundsvall ligger i frontlinjen, och ibland ännu
längre fram!

”Om det inte finns i modellen, finns det inte”,
säger Anders Lindblad på Sweco Systems i Sunds-
vall. Han är huvudansvarig för VVS-projekteringen.
Anders och hans kollegor vet att de kan lita på den
virtuella verklighet som växer fram på dataskär-
marna. Avvikelser från modellen måste undvikas
till varje pris, eftersom de ofelbart skulle leda till
problem, förseningar och ökade kostnader under
bygget.

Vad skulle hända om modellen inte går att följa?
Man kan jämföra med en bilfabrik som plötsligt
upptäcker att en dörr inte passar och därför börjar
bygga om bilen mitt på monteringsbandet. För bil-
industrin är det ett helt orealistiskt exempel. Målet
med BIM är att det ska bli lika orealistiskt inom
byggindustrin.

Modellen startar i MagiCAD Room
Integrerad projektering hjälper Swecos konsulter
att se in i framtiden. Genom att utgå från arkitek-
tens skisser och föra över måtten till MagiCAD
Room, skapar man en korrekt digital modell av
husets geometri – mått, rumsindelning, vägg-
tjocklekar, med mera. Modellen följer sedan med
under hela projekteringen.

Sweco använder data från MagiCAD Room-model-
len som ingångsvärden i ett klimatsimuleringspro-
gram. Huset placeras i rätt kompassriktning och
med klimatdata för Sundsvall kan de förutsäga
husets inneklimat, energiförbrukning, täthet och
andra parametrar med god säkerhet. Redan när
huset är på skisstadiet vet man hur det klarar kra-
ven, bland annat Boverkets Byggregler BBR.

MagiCAD för VVS och E
Swecos installationskonsulter tar ut både 2D- och
3D-ritningar över alla VVS-installationer som är
projekterade i MagiCAD Ventilation. Beräkningar
av ljudnivåer och tryckfall i ventilationssystemet
görs direkt i MagiCAD, några externa beräknings-
program behövs inte.

Elinstallationerna (E) projekteras också som 3D-
modeller i MagiCAD Electrical av konsultföretaget
Teldako. E-installationerna i Kv. Järnvägsstationen 2
är bland de mest avancerade som görs idag, med
intelligenta styrdon och ett routersystem där varje
armatur har en unik identitet.

Effektivare logistik och installation
Från MagiCAD-modellerna för VVS och E tar kon-
struktörerna ut mängdförteckningar och stycklistor
som gör att materialflödet på arbetsplatsen kan
styras till rätt områden, till och med till enskilda rum.

När tiden för att flytta runt material minskar, fri-
görs tid för ett mer effektivt monteringsarbete. Det
är en avgörande faktor för att konsulter och entre-
prenörer ska kunna möta beställarnas krav på
snabbare, bättre och billigare byggande.
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Testkört och godkänt innan ”landning”

Sweco
Sweco är ett internationellt teknikkonsultföretag
som erbjuder kvalificerade konsulttjänster med
högt kunskapsinnehåll, ofta i tidiga skeden av kun-
dernas projekt. Koncernen omsätter cirka 4,6 Mdr
SEK och har 5 400 anställda i tio länder. För närva-
rande genomför Sweco uppdrag i cirka 80 länder
runt om i världen.

Swecos installationskonsulter erbjuder lösningar
inom energidesign, komfort och säkerhet. Tjänste-
utbudet är brett och omfattar allt från rådgivning
och projektering till kontroll och besiktning inom
VVS, el, tele, brand och systemintegration. Sweco
projekterar med MagiCAD sedan 1999.

BIM bygger på partnerskap
Kv. Järnvägsstationen 2 är ett bra exempel på hur
BIM genomförs i ett byggprojekt. Integrerad pro-
jektering och byggande enligt BIM förutsätter en
samsyn mellan projektdeltagarna. Tidigt i projektet
enades projektdeltagarna med ansvar för arkitek-
tur, konstruktion, VVS och elinstallationer om att
upprätta en partneringdeklaration.

En partneringdeklaration är inte ett tekniskt doku-
ment utan ett värdedokument som beskriver hur
projektet ska drivas för att nå målet. De goda resul-
taten kommer när man lämnar revirtänkandet
utanför och skapar ett arbetsklimat präglat av sam-
arbete. Partneringdeklarationen följer med under
hela projekttiden och följs upp vid regelbundna
projektmöten.

”MagiCADs utveckling ligger i linje med våra krav.
Eftersom MagiCAD är IFC-kompatibelt passar det
väl in i vår BIM-filosofi. Vi är väldigt engagerade i
branschens öppna och fria filformat IFC. Vi brinner
även starkt för utvecklingen av metodiken Buil-
dingSMART där vi arbetar med Building Informa-
tion Model – BIM. Det gör att alla kan ta del av
varandras information, förädla, samordna och visu-
alisera den på ett effektivt sätt i byggprocessen.”

Hans Lif, CAD- och IT-ansvarig, SWECO Systems

Kv. Järnvägsstationen 2
Huset började projekteras 2006 och färdigställdes i
november 2008. Den totala ytan är 20 000 m2 för-
delat på fyra plan med kontor ovan mark och två
garageplan under mark. Den effektiva kontorsytan
är ca 11 000 m2 och hyresgästen är Bolagsverket.

Projektering

VVS Sweco Systems
Arkitekt Tirsén och Aili Arkitekter
Konstruktion Sweco Structures
Elinstallationer Teldako
3D-visualiseringar Cadit
Entreprenör Skanska
Beställare Norrporten
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MagiCAD Heating & Piping, Ventila-
tion, Electrical och Room är Nordens
ledande program för installations-
branschen. Det används på 25 av de
30 största bolagen i Norden, och
över 6000 licenser används varje dag.
Programmets funktioner är utveck-
lade 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 projektmodellen, 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.

MagiCAD – en översikt
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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 byggnadsmodel-
ler i 2D och 3D.

www.cadcom.se

MagiCAD försäljning,
support och utbildning:

Tel 0771-22 32 66
kontakt@cadcom.se


