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För projektledaren Dan Olsson på ingenjörsföretaget 
Atkins är det avgörande att datamängden är korrekt i 
varje projekt. Detta är i och för sig inget unikt och alla 
som arbetar med projektering håller förmodligen med 
om detta. Men som bekant är teori och praktik inte 
nödvändigtvis samma sak. Hur är det möjligt att få en 
acceptabel ordning på mängden dokument i arbetsvarda-
gen? Dan pekar på sina erfarenheter av Chaos desktop.

- Det är viktigt att kunna automatisera dokumenthanteringen 
så att data följer med i alla led och i alla processer. Med 
kopplingen till Officepaketet och möjligheten att 
uppdatera metadata i Wordfiler är det enkelt att automa-
tisera förteckningar. Tidigare kunde detta bli en felkälla 
när informationen skrevs in för hand.

Det innebär att information blir säkrare i de projekt som 
Dan arbetar med. Atkins är ett av de största ingenjörs-
företagen i världen med verksamhet i många länder, 
däribland Sverige, där företaget sysselsätter strax under 
200 medarbetare. Hälften av dessa arbetar med järnväg 
med tillhörande områden som kraft och spår. Den andra 
delen hör ihop med samhällsbyggnad, till exempel 
projektering av VA, vägar och miljö för att nämna några 
områden. Dan arbetar främst med projekt som rör vägnät 
och infrastruktur.

Varför har ni valt att arbeta med Chaos desktops 
lösning för dokumenthantering?
- Det har sitt ursprung i att Vägverket, nuvarande 
Trafikverket ställde krav på att metadatafilerna skulle ha 
särskilda egenskaper. När vi drog igång vår verksamhet 
inom vägprojektering och samhällsbyggnad var det bara 
Chaos desktop som kunde skapa metadatafiler på ett sätt 
som myndigheten kunde acceptera.

Kvalitetskontrollerat
När Dan arbetar med olika projekteringar är det av 
tidsskäl nödvändigt att arbeta rationellt med effektiva 
metoder. Data måste kunna överblickas och rättigheter att 
förändra dessa ska tilldelas.

- Projektledaren kan informera om att ett visst värde, till 
exempel ett datum eller namn, ställs in i programmet 
och att detta ändras i metadatan. Då blir det enkelt att 
byta datum eller att gå in i revideringshistoriken för att 
revidera ett visst dokument och studera vilken version 
som gäller.

Det blir ett flexibelt sätt att arbeta med informationen. 
En annan fördel som han ser är möjligheten att kunna 
bibehålla data så att ett fastställt värde inte ska kunna 
förändras. Detta förutsätter att man har beslutat detta 
inom projektet.

- Med hjälp av programmet kan jag tilldela ett särskilt 
värde i ett dokument som ingen handläggare eller 
projektör kan ändra. Det ökar informationssäkerheten 
eftersom data blir det samma oavsett var i projektet 
dokumentet befinner sig.

Automatiserade stämplar
Alla som på något sätt kommer i kontakt med inmatning 
av data är väl medveten om att det är inte särskilt 
produktivt att skriva in samma uppgift flera gångar.

- Automatiseringen i Chaos desktop är smidig vilket gör 
att jag kan arbeta på ett kvalitetskontrollerat sätt. Detta 
betyder att informationen inte behöver skrivas in varje 
gång, det sparar tid.

Tydligare kontroll med 
automatisering för Atkins
Information är makt. För den som arbetar med dokumenthantering handlar detta om att 
få kontroll över dataflödet och att automatisera det med hög säkerhet. Hur detta fungerar 
i praktiken berättar här Dan Olsson på Atkins.
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Det räcker alltså med att informationen skrivs in en gång. 
Därmed behöver Dan inte hålla uppsikt över dessa 
metadata, det sköter programmet. Ett annat område 
är hantering av ritningsstämplar som ibland kan vålla 
bekymmer om informationen är bristfällig.

- Det är lätt att förändra stämplarna efter informations-
behovet. Detta kan också effektiviseras genom att 
automatisera denna funktion och ritningarnas stämplar 
får då en enhetlig information. Det sparar också tid.

Med programmet är det möjligt att få aktuell stämpel-
information både i filer från AutoCAD och Microsta-
tion. Kopplingen till Microstation är ny i Chaos desktop 
och Dan och hans medarbetare har precis börjat arbeta 
med den. Kopplingen kan ge fler möjligheter att öka 
informationsutbytet mellan olika system.

Hur använder ni viewern?
- Den fungerar bättre i den senaste versionen och är bra 
för att kommunicera data till de som inte kan tolka CAD-

filer som till exempel en utredare som är involverad i 
projektet.

Utbildning är viktigt när nya system ska 
implementeras, hur tycker du att Chaos desktop 
var att lära sig?
- Det var en låg inlärningströskel och det gick hyfsat bra.

Säkerhet är något som Dan ofta kommer in på. Det är 
fullt förståeligt att ett komplext projekteringsarbete som 
innehåller en ofantlig mängd av kritisk information 
måste fungera så smärtfritt som möjligt. Det finns ingen 
tid över för att granska att varje siffra, varje benämning 
är korrekt.

- Med Chaos desktop slipper vi alltså att kontrollera alla 
uppgifter, att det står rätta värden. Detta förenklar och 
gör att en dokumentation i PDF snabbt kan skickas ut till 
projektgruppen.

Av Love Jansson

”Med Chaos desktop slipper vi att 
kontrollera alla uppgifter, att det 
står rätta värden. Detta förenklar 
och gör att en dokumentation i PDF 
snabbt kan skickas ut till projekt-
gruppen” säger Dan Olsson på 
Atkins. 




