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MagiCAD projekt:

Så tar WSP Systems
3D ända fram till montörerna



“Projektering av installationer i 3D är rutin för oss
numera. Vanliga ritningar är på väg ut”

“Projektering av installationer i 3D är rutin för
oss numera”, säger Ulrica Keisu, WSP Systems i
Boden. Hon är huvudansvarig för 3D-projekte-
ring av VVS med MagiCAD i Boden Arena. Det är
ett av flera WSP-projekt där 3D ger stora vinster
genom samkörning av projektering och installa-
tionsarbete.

”Ritningar på papper har praktiskt taget spelat
ut sin roll, åtminstone för oss som arbetar med
3D-program som fungerar ihop med andra pro-
gram. Det blir färre fel under projekteringen och
det går snabbare. 3D är inte bara för prestige-
projekt, alla entreprenader kan spara pengar
genom att arbeta fullt ut i 3D. Dessutom blir job-
bet roligare!” säger Ulrica Keisu efter arbetet
med Boden Arena och Kulturens Hus i Luleå.

Samarbete och samgranskning
WSP Systems har haft ett nära samarbete med
entreprenören PEAB under hela byggtiden. VVS,
el, arkitektmodell och konstruktion har lagts in i
en gemensam modell som varit i flitigt bruk på
byggplatsen. Samordningen av 3D-filerna från
MagiCAD och övriga program har gjorts i Navis-
works.

Samarbetet mellan montörerna har gått smidi-
gare än normalt när alla kan samlas vid dator-
modellen och planera arbetet. Det går mindre
tid åt diskussioner och grupperna får större för-
ståelse för varandra. På dataskärmens tredimen-
sionella bild syns tydligt hur dragningen ska

göras. Eventuella kollisioner har redan lösts
innan projektmodellen kommit så här långt.
Vissa tveksamheter i början om likheten mellan
modellen och verkligheten försvann snabbt, när
man såg att installationerna kunde göras just
som modellen visade.

MagiCAD ett strategiskt val
WSP Systems har använt MagiCAD under många
år. Företagets senaste avtal för MagiCAD är det
tredje långsiktiga avtalet i följd, och sträcker sig
fram till 2011. Det första tecknades redan 2003.

”Med hjälp av den BIM-modell som byggs upp
under projekteringen och MagiCADs mångfaset-
terade funktionalitet får vi möjlighet att analy-
sera, visualisera och kvalitetssäkra konstruktio-
nerna på ett effektivt sätt. Både installationernas
konstruktion i sig, såväl som samordningsbehov
mot andra discipliner tillgodoses, säger Anders
Tysander, vice VD WSP Sverige AB. ”Vi kan idag
inte se några argument för att välja en annan
lösning. De alternativ som finns skulle innebära
ett stort steg tillbaka i utvecklingen.”

Under 2008 genomför WSP Systems sitt hittills
största utbildningsprogram. Över 450 medarbe-
tare på 14 kontor i Sverige deltar i ett kunskaps-
lyft inom CAD-projektering med MagiCAD.
Utbildningen ska säkerställa att medarbetarna
har en hög lägsta nivå, använder rätt arbetsme-
todik och utnyttjar programmets funktioner fullt
ut. Allt för att nå ökad effektivitet och kvalitet.



Projekteringsmodellen ger fördelar
för alla i projektet

Boden Arena
Projektet startade i maj 2007. Den färdiga are-
nan invigdes på nationaldagen den 6 juni 2008
med Robert Wells ”Rhapsody in Rock” inför när-
mare 10000 entusiastiska besökare.

Arenan består av en sporthall, en ”FIFA 2-star”
fotbollsarena med uppvärmt konstgräs, och en
central servicebyggnad som betjänar både sport-
hallen och fotbollsarenan.

Sporthallen är en stålkonstruktion på 1800 m2

och 10 meter i takhöjd. Fotbollsarenan är kon-
struerad i limträ och har över 5000 sittplatser.
Servicebyggnaden rymmer omklädning, restau-
rant, café, loger och VIP-rum. Servicebyggnaden
är en betongkonstruktion med prefabricerade
håldäck i tre våningar och 700 m2 per våning.

Projektering

VVS
WSP Systems, Boden

3D-visualiseringar, installationer
WSP Systems, Boden

Arkitekt
Tirsén och Aili Arkitekter

Konstruktion
Norrbottens Byggprojektering

El
Nordprojektering El

3D-visualiseringar, A
Cadit Norrbotten

Entreprenörer
PEAB, Boden Rör, Bravida, J&B

WSP
WSP är ett globalt företag som erbjuder kvalificerade
konsulttjänster för samhälle och miljö. Med 250 kontor
världen över och cirka 9500 medarbetare är WSP ett av
de största konsultföretagen i Europa och bland de stör-
sta i världen.

I Sverige är WSP ett rikstäckande konsultföretag med
cirka 2000 medarbetare. WSP erbjuder ett brett utbud
av tjänster till sina kunder, som främst är verksamma
inom huvudsektorerna hus och industri, transport och
infrastruktur samt miljö.

WSP Systems arbetar inom alla typer av industri-, infra-
struktur- och fastighetsprojekt. Företaget har över 450
medarbetare från Malmö i söder till Boden i norr. WSP
Systems fokusområden är el och tele, VVS, fastighets-
IT, automation och järnvägsteknik.

”Digital informationshantering och samverkan
blir allt viktigare i projekten. En hög kunskaps-
nivå underlättar samarbetet på alla plan, både
mellan olika konsultgrupper och entreprenörer,
såväl som mellan medarbetare och olika kontor.
CAD är idag ett konstruktionsverktyg och mycket

handlar om att nyttja den digitala informations-
modellen så effektivt som möjligt. Building
Information Model (BIM) håller på att bli ett
begrepp i branschen, och där är MagiCAD till-
sammans med IFC-formatet outstanding på
marknaden”, säger Mikael Ekenberg, CAD-
ansvarig på WSP Systems



MagiCAD Heating & Piping, Venti-
lation, Electrical och Room är Nor-
dens ledande program för installa-
tionsbranschen. Det används på 25
av de 30 största bolagen i Norden,
och över 6000 licenser används
varje dag. Programmets 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.

3D-projektering
MagiCAD har redan från början
varit utvecklat för 3D-projektering.
Även om man arbetar i 2D, skapas
en 3D-modell automatiskt. Änd-
ringar i 2D-modellen uppdateras
direkt i 3D-modellen.

Riktiga produkter ger
full flexibilitet
MagiCAD innehåller Europas stör-
sta databas med hundratusentals
riktiga produkter från minst 70
leverantörer. Du kan välja den pro-
dukt 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 hög-
sta nivån, Steg 2 av IFC 2x3. Alla
som använder MagiCAD kan expor-
tera IFC-filer av projektmodellen,
komplett 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 sam-
ordna och kontrollera alla discipliner
direkt i MagiCAD. MagiCADs instal-
lationer kan dessutom samordnas
med andra discipliner i program
som till exempel 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, balanse-
ring, ljudberäkningar, energiför-
brukning, 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
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