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PROGRAMVARA
Autodesk® BIM 360™ Field

BIM 360 Field och HYway har 
inte bara förändrat vårt sätt 
att arbeta på fältet, utan 
även bidragit till att vi är 
mer välinformerade och till 
att öka transparensen i hela 
företaget.

— Joe Barr
VD
Hansen Yuncken

Öka transparensen
Ledande byggföretag i Australien tillämpar 
BIM i företaget som helhet

Bild med tillstånd från Hansen Yuncken.

Inledning
Hansen Yuncken är ett av Australiens ledande 
privatägda byggföretag. Företaget som grundades 
i Victoria 1918 har vuxit till över 650 anställda och en 
årlig omsättning om drygt 1 miljard australiska dollar. 
– Innovation är själva kärnan i vår affärsplan, säger 
Michael Parkes, projektledare vid Hansen Yuncken. 
Att utforska, tillämpa och utveckla verktyg som ger 
oss ett försprång och hjälper oss att leverera projekt 
på ett effektivare sätt ingår absolut i vår affärsplan.

Det här perspektivet ledde till att Hansen Yuncken 
2010 började utveckla HYway – en sofistikerad intern 
plattform för samarbete och informationshantering. 
Det är ett banbrytande system som har utformats för 
att integrera företagets många separata system och  
tillhandahålla intelligent rapportering över hela 
företaget. Det gäller i synnerhet stora projekt som 
omfattar deltagare inom geografiskt vitt skilda 
områden med roller som ofta är isolerade inom 
organisationen.

Utmaningen
I likhet med många andra byggnadsföretag har 
Hansen Yuncken tidigare alltid använt kalkylblad 
för att integrera olika typer av system.  
– Vi insåg att vi måste övergå från att lagra informa-
tion på isolerade platser, till att dela information via 
länkade databaser och plattformar som bidrar till att 
öka effektiviteten inom processer, kommunikation 
och relationer, säger Parkes, som för närvarande är 
ansvarig för HYway-projektet.

Första steget i utvecklingen av HYWay var en nog-
grann analys av alla system för informationshantering 
som användes i företaget och bestämma vilka av dem 
vi tänkte behålla och vilka som skulle tas ur drift. Varje 
system som företaget valde att behålla integrerades i 
en databas med klient-instrumentpanel, med hjälp av 
utvecklingsteamet.  
– Inledningsvis var målet att hjälpa våra anställda att 
få effektiv åtkomst till företagets egna 2D-data – som  
i allmänhet inte är så komplexa och lagras i relativt 
små filer – via elektroniska formulär och processer 
snarare än i pappersbaserade system, säger Parkes.
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Säkerhetspersonalen kan tillbringa mer  
tid på projektplatsen än inne på kontoret 

Med BIM 360 Field och 
HYway kan säkerhetsperso-
nalen få effektiv åtkomst till 
data på fältet med hjälp av 
iPad-enheter och samtidigt 
undviks tidsödande resor till 
och från kontoret för att  
slutföra pappersarbete.

— Michael Parkes
Projektchef, HYway
Hansen Yuncken

Bild med tillstånd från Hansen Yuncken.
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Lösningen
När den initiala utvecklingen och implementeringen 
var slutförd sökte Hansen Yuncken efter ett sätt att 
integrera komplexare innehåll för modellering av 
3D-byggnadsinformation (BIM) med HYway. Som stöd 
i processen valde Hansen Yuncken att använda sig 
av Autodesk® BIM 360™ Field, vilket möjliggjorde 
integrering av data från fältet till HYway-instrument-
paneler via ett Autodesk-gränssnitt för applikations-
programmering (API). Integreringen i sin tur hjälpte 
Hansen Yuncken att övergå från pappersbaserade 
fältprocesser till digitala arbetsflöden.

Metoden har förändrat arbetsvillkoren för de anställda 
på fältet. – Uppgifter som förr tog ett par timmar på 
fältet och som sedan åtföljdes av åtskilliga timmars 
pappersarbete på kontoret kan nu utföras på fältet – 
även pappersarbetet – tack vare BIM 360 Field, säger 
Parkes. Det betyder att de anställda kan ägna mer 
tid åt att göra vad de brinner för och mindre tid på 
kontoret.

Särskilda förbättringar uppvisas inom områden som 
kvalitet och säkerhet på företagets arbetsplatser, samt 
driftsättningsprocesser. – Vi försöker utveckla HYway 
och BIM 360 Field för att ersätta dessa system med 
elektroniska system på plats, förklarar Parkes. – Med 
BIM 360 Field and HYway kan säkerhetspersonalen få 
effektiv åtkomst till data på fältet med hjälp av iPad- 
enheter och samtidigt undviks tidsödande resor till och  
från kontoret för att slutföra pappersarbete, fortsätter 
han.

Resultatet
Hansen Yunckens professionella approach är att rulla 
ut BIM 360 och processerna för mobil dataåtkomst, 
vilket innebär att informations- och dataflödena går 
från fältet genom hela organisationen på ett mycket 
strukturerat och metodisk sätt. – Vi förväntar oss att 
hela leveranskedjan och underleverantörerna som har 
kontrakt att uppfylla, kommer att använda sig av den 
här nya elektroniska miljön, säger Parkes.

I sista hand hoppas företaget att BIM 360 Field och 
HYway-portalen bidrar till att ansluta alla externa 
projekt med företagets interna affärsenheter och 
tillhandahålla de data som måste användas på varje 
projektarbetsplats, och att vi förstår grundorsaken 
bakom problemen och fattar välgrundade beslut.

Fördelarna visar sig på alla nivåer i företaget. – Nu 
kan jag få en översikt över företagets utveckling och 
anslutbarhet på två eller tre minuter via portalen, 
medan det tidigare tog två eller tre dagar att samla in 
och sammanställa ett antal rapporter, säger Joe Barr, 
VD för Hansen Yuncken.

– BIM 360 Field och HYway har förändrat vårt sätt att 
driva projekt på arbetsplatserna och dessutom gjort 
att vi är mer välinformerade och att transparensen 
har ökat i hela företaget, tillägger Barr. HYway och 
BIM 360 har också förändrat hur företaget lägger 
anbud för nya projekt. – Vi förväntar oss att det resul-
terar i mycket bättre avkastning.

Mer information hittar du på  
www.autodesk.com/bim360.




