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Den hårda konkurrensen i en osäker ekonomi kombinerat med en explosion av nya 
tekniker gör att: civilingenjörernas gamla arbetsmetoder med ritverktyg i 2D för 
att designa och kommunicera håller på att försvinna helt. Inom teorin för arters 
överlevnad är det förmågan att utstå dramatiska förändringar i miljön som avgör 
vilken art som fortlever. (Tänk på djuren som levde under jorden eller i vattnet i 
jämförelse med dinosaurierna när asteroiderna kraschade mot jorden!)

Men det betyder inte att civilingenjörer inte är en högt utvecklad art. Tvärtom, 47 %  
av ingenjörerna säger i en ny undersökning att de använder modern teknik i minst  
en fjärdedel av sina projekt. 45 % uppger att metoden ger dem uppdrag och ökar  
deras effektivitet.1

Så kanske är det dags att lägga undan skalstockar och gradskivor, och ställa ritbordet 
åt sidan. Tre strategier som framgångsrika mark-, väg och VA-ingenjörer använder sig av 
kan vara en bra början.

1  Källa: 2012 McGraw-Hill SmartMarket-report: 
Affärsnytta med BIM för infrastruktur
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1.      Konstruera funktionellt i en miljö  
med högt tempo och stram budget.

Framgångsrika ingenjörer och designer kan snabbt anpassa 
sig till förändring och samtidigt väga in vilken påverkan 
deras konstruktioner får. En grundlig utvärdering av 
möjliga alternativ hjälper projektledaren att bestämma 
vilken lösning som är mest fördelaktig för samhället 
samtidigt som inverkan på närliggande fastighetsägare  
och omgivande miljö minimeras. Tyvärr kan det bli 
kostsamt och tidsödande att skapa och utvärdera flera 
scenarier. Med traditionella metoder kan det ta veckor 
och timmar av planering och konstruktionsresurser.
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Först skapades en modell 
för befintliga vägkorsningar, 
sedan utvärderade American 
Structurepoint ett antal 
konfigurationer och geometrier 
för att förstå deras effekt på 
närliggande fastigheter. En oväntad 
lösning – en korsning med dubbla 
rondeller – visade sig snabbt vara 
det bästa sättet att uppfylla  
alla krav.

Publicerad med tillstånd av American 
Structurepoint., Inc.

Oväntade lösningar
Kundreferens 

Framgångsrika företag använder BIM för infrastruktur. 
Det är en intelligent modellbaserad process som låter 
konstruktörer utvärdera alternativ snabbare och testa 
möjligheter, som de annars inte kan göra på grund av 
snäva tidsgränser. Deras team kan göra konceptritningar 
direkt i en 3D-miljö med enkla men förvånansvärt kraftfulla 
skissverktyg, för att utvärdera olika möjligheter, samtidigt 
som de använder mindre tid och pengar. Med smartare 
design läggs mindre tid på rutinuppgifter, mer tid frigörs 
för att stämma av design mot mål och en slutprodukt 
som bättre uppfyller kundens behov.
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2.Hitta nya sätt att förbättra ditt 
företags kostnadseffektivitet.

Att avsätta värdefulla resurser för att ta fram anbud 
kan vara en projektledares mardröm. Det finns ingen 
garanti att vinna projektet. Och om du vinner, måste 
ditt team - om ni använder traditionella metoder - börja 
om från början med konstruktionsarbetet. Allteftersom 
projektet fortgår kan kostnaderna fortsätta att öka. Om 
projektet utförs på traditionellt vis i 2D blir analysarbetet 
frikopplat från konstruktionsarbetet. Det gör det svårare 
att utvärdera effekten och genomförbarheten av olika 
förslag. Detta kan i sin tur leda till missade deadlines 
och ökade kostnader.
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Med en intelligent modellbaserad metod förblir 
informationen samordnad och konsekvent från den 
konceptuella fasen hela vägen till konstruktion. Resultatet 
blir att den preliminära designen kan föras vidare till 
designteamet utan att någon information behöver  
göras om. 

Risken för misstag minimeras med dynamiskt länkade 
element och projektproduktiviteten skjuter i höjden 
när flera discipliner kan samarbeta i en samordnad 
modell. Dessutom är analys och simulering integrerade 
i processen så att ingenjörer och designer med högre 
grad av förutsägbarhet kan utvärdera projektprestanda 
och känna större förtroende för det slutliga förslaget. 
Även i de tidigaste stadierna av projektering kan du t.ex. 
utföra simuleringar av vattenavledning från vägar, 
lutningsanalys och byggbarhet som kan minska 
omarbetningarna, samtidigt som affärsprocesserna 
förbättras.

ÖKAD  
EFFEKTIVITET



3.Skapa förslag som imponerar  
på kunder och vinner affärer.

Det visuella materialet är avgörande för att skilja ut 
sig i konkurrensen om nya projekt. Få lekmän kan 
tillgodogöra sig 2D-planer, men de flesta intressenter 
förstår en 3D-animering av det föreslagna projektet. 
Trots fördelarna med visualisering i 3D är det många 
företag som tror att 3D-visualiseringar och animering 
är tidsödande och anser att det inte tillhör designprocessen. 
Det är samma företag som fortfarande skickar ritningar  
i 2D till dyra konsulter som skapar snygga presentationer 
i vattenfärg. 
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När projekteringsteamet eller kunder föreslår en ändring,  
är det bara att gå tillbaka till ritbordet.

Med BIM för infrastruktur tar du kostnadseffektivt fram 
tilltalande visualiseringar direkt från projektdata i alla 
stadier av projektet. De intuitiva visualiseringarna i 3D 
hjälper kunder förstå projektförslag. Visualiseringar för 
mark-, väg- och VA-projektering som skapas direkt från en 
intelligent modell innehåller dessutom alla underliggande 
data.
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Det finns möjlighet att interagera med, manipulera och 
skala data i realtid. Därmed kan projektörer och ingenjörer 
skissa på flera scenarier (även under själva kundmötet när 
förslaget presenteras), och förstå vilken potentiell inverkan 
olika alternativ kan ha, innan man går in i designfasen.

Det finns ett nytt sätt att arbeta som hjälper ingenjörer 
att inte bara överleva, utan vinna. Företag använder 
avancerad teknik och 3D-modelleringsprocesser som 
Byggnadsinformationsmodellering (BIM) för att förbättra 
effektiviteten, öka funktionaliteten och sälja sina idéer.

3D-visualiseringar förenklar 
godkännandeprocessen och ökar 
säkerheten för dina designprojekt. 
Övertygande visualiseringar visar  
din professionalism och ger dig en 
påtaglig fördel gentemot konkurrenter.
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