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Smidigare projektering
för Platinan med BIM
Collaborate Pro

När Lilla Bommen i
Göteborg får ett nytt
landmärke använder
projektet sig av en
molnlösning där
arkitekterna och
projektörerna använder
Autodesks produkter Revit
och BIM Collaborate Pro för
att underlätta
informationsflödet på ett
riktigt bra sätt.
— Platinan
Göteborg
T+E Arkitekter
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I centrala Göteborg, granne med nya
Hisingsbron, uppför Vasakronan ett nytt
kontorskomplex - Platinan. Området, känt
som Lilla Bommen, är en historisk plats där
människor i generationer har arbetat,
handlat och umgåtts. När byggnaden står
klar vid årsskiftet 2021/22 kommer den, med
sina 18 våningar, bli ett stolt landmärke för
Göteborg. Platinans 75 000 kvm kommer
rymma alltifrån hotell och kontor till
restauranger och andra kommersiella
verksamheter. Blandningen av hyresgäster
ställer höga krav på projektet. För att kunna
anpassa lokalerna till varje hyresgäst har
huvudentreprenören Peab valt att anlita
Göteborgsbaserade arkitektkontoret T+E
Arkitekter, för att baserat på underlagen från
inredningsarkitekten förädla dessa till
bygghandlingar.
- Fastighetsägaren Vasakronan anlitade
inledningsvis ett annat arkitektkontor, EGA
Erik Giudice Architect, som har skapat
byggnadens basutformning och exteriöra
design. I de modellerna fanns bland annat
ett flertal terrasser som Peab behövde
ytterligare support för de byggtekniska
lösningarna. Jag och mina kollegor har
jobbat med Peab under många år och därför
bad de oss om hjälp, berättar Smajo Stender,
byggnadsingenjör och partner på T+E
Arkitekter. Efter att vi kompletterat
terrasserna har vi dessutom blivit allt mer
involverade i hyresgästanpassningarna.

Idag hjälper T+E Arkitekter PEAB med
byggprojekteringen för
hyresgästanpassningarna och tar fram
planritningar, bygghandlingar och
informationsunderlag till stöd för övriga
medkonsulters ritningar.
- Det är ett stort projekt med många
involverade. Bara projektörerna är runt 40–
50 konsulter och Peab har också en stor
organisation för projekteringen. Hos oss är
det 6–7 personer som arbetar heltid med
projektet. Det är många hyresgäster och det
gör att vi har många projekteringar igång
samtidigt, berättar Smajo Stender.

Många involverade parter
En utmaning för projektet är det stora
informationsflödet och att det krävs fler
möten än normalt. En viktig del i arbetet är
att alla kollisioner upptäcks redan under
projekteringen.
- Det blir en hel del träffar och fler
granskningsmöten än i mindre projekt. När vi
startade hade vi möten på plats, men idag
har vi helt gått över till digitala möten.
Utmaningen blir såklart att hantera
informationsflödet så att alla anpassningar
till sist hamnar på ritningarna till de 300
personerna som är ute på bygget. Vi vill
såklart undvika att krockar upptäcks först när
det väl är dags att bygga. Här får vi hjälp av
systemet att hitta kollisioner redan på
planeringsstadiet så att inblandade parter
kan justera direkt.
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T+E Arkitekter arbetar vanligtvis i Autodesks
lösning Revit, en modul för projektets hela
livscykel, från konceptuell design till
visualisering, analys, fabricering och
konstruktion. I Platinan-projektet har
beställaren Vasakronan tydliga krav på
projekteringen och projektet. Ett av de kraven
är att använda BIM Collaborate Pro (tidigare
BIM 360 Design).
- Vi jobbar mer eller mindre alltid med våra
modeller i Revit. Jag skulle säga att många i
branschen projekterar i Revit, men det är
faktiskt första gången vi jobbar med
kopplingen till BIM 360 och BIM Collaborate
Pro.

Tillgänglighet hjälper
informationsflödet
Enligt Smajo Stender är en klar fördel med
arbetssättet tillgängligheten och möjligheten
att jobba från olika orter.
Med BIM Collaborate Pro får alla projektörer
tillgång till de senaste modellerna och kan
utifrån dem skapa ritningar.
- Det blir effektivt när alla kan gå in och se
hur konstruktionerna ser ut med olika färger.
Samtidigt är det viktigt att ha en bra dialog
eftersom modellerna bara är ett underlag för
projektörernas ritningar, för det är ju de
handlingarna som man bygger efter.
Att modellerna ligger i molnet underlättar
också samarbetet då det enkelt går att jobba
parallellt i samma modell oavsett var man
befinner sig.
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Bra erfarenhet för kommande jobb
En viktig aspekt enligt Smajo är att tänka
igenom arbetet innan projektet startar för att
underlätta det dagliga arbetet för alla
inblandade.
- Vi upptäckte att ursprungsarkitekten gjort få
modeller, vilket leder till att de blir väldigt
stora. När modellerna blir stora och tunga är
det lätt hänt att man till exempel inte synkar
uppdateringarna så ofta som man borde
eftersom det är stora mängder data som ska
laddas upp varje gång. Det är därför viktigt
att tänka till innan man börjar. Jag hade nog
valt att göra fler modeller uppdelat på
exempelvis våningsplan. På det sättet hade vi
kunnat nyttjat systemet ännu bättre tror jag.
Att ha erfarenhet av att jobba i Revit och BIM
Collaborate Pro gör T+E Arkitekter mer
eftertraktade på marknaden då det blir allt
vanligare att beställaren ställer kraven på hur
projekteringen ska gå till utifrån strukturerna
i deras förvaltningssystem.
- Förr styrde vi själva upplägget på ett helt
annat sätt än vi gör idag. I det här projektet
var det ett krav från Vasakronan att använda
en molnlösning som BIM Collaborate Pro för
att hantera alla bygghandlingar och all
dokumentation. Jag skulle säga att det blir
allt vanligare att det ställs krav av det slaget.
Beställaren vill att projektet har en struktur
som är anpassad till förvaltningsstrukturen
för att underlätta övergången mellan projekt
och förvaltning. Jag tror absolut vi blir mer
eftertraktade när vi har den här erfarenheten.

- När man arbetar i modellerna spara man
rent tekniskt ner en kopia lokalt på sin dator
och det går att arbeta i egna så kallade
worksets, så att du inte påverkar en annan del
som någon sitter och jobbar med. Det gör att
vi inte krockar med varandra om flera jobbar
samtidigt. Sedan synkar man uppdateringarna
mot modellen i molnet.
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Det blir lättare för alla
inblandade parter att nå
modellerna när de ligger i
en molnbaserad lösning
som BIM Collaborate Pro.
Vi behöver inte bjuda in
övriga parter och dela
modellerna från våra
servrar. I det här fallet är
det också en fördel när vi
är två arkitektkontor som
varit involverade. Vi blir
inte beroende av att sitta
på samma ort.
— Smajo Stender
Byggnadsingenjör
T+E Arkitekter

