
Chaos desktop KUNDCASE: Structor Mark

Structor Mark spar tid med 
Chaos desktop
”Chaos desktop hjälper oss att hålla ordning på filerna”
- Peter Bergström, VA- och markingenjör, Structor Mark

Utmaning
Konsultföretaget Structor Mark sysslar med 
tidiga utredningar och planer i samband med 
projektering och genomförande av bygg- och 
anläggningsprojekt. Inom Structorgruppens 
olika avdelningar arbetar idag cirka 100 med-
arbetare. I de flesta projekt samverkar olika 
discipliner och arbetet bedrivs inom större 
projektgrupper. När en kommun projekterar 
gator och vägar så behöver man också planera 
för VA. Då kan Structor Mark i samarbete 
med till exempel avdelningen för geoteknik 
kartlägga markförutsättningarna. I sådana 
sammanhang är det viktigt att ta vara på 
samordningsfördelar mellan olika specialister 
och discipliner. Structors typiska kunder är 
offentliga verksamheter som Trafikverket, 
SL och kommuner, men även entreprenörer, 
fastighetsbolag och större privata företag som 
pappersbruk och medicinföretag. I de flesta av 
Structors projekt blandas flera olika teknikom-
råden. Om de inte styr upp ett sådant projekt 
redan från början riskerar de att få en väldig 
röra i projektet, berättar Peter Bergström, VA- 
och markingenjör på Structor Mark. För att 
hålla ordning på filerna så måste vi helt enkelt 
ha ett program för dokumenthantering.

Lösning
För att hålla ordning på filer har Structor Mark 
satsat på Chaos desktop. Det som spelade in 
vid valet var inte bara programmets enkla 
användargränssnitt och flexibilitet utan också 
att Trafikverket, en av Structors viktigaste 
kunder, använder Chaos desktop i sin verk-
samhet och i kontakter med sina leverantörer.  

Resultat
De tjugotal ingenjörer som i dag är verk-

samma inom Structor Mark arbetar på olika 
sätt och har också olika krav på hur materialet 
ska läggas upp. Chaos desktop hjälper dem att 
strama åt och lägga upp informationsflödena. 
På så sätt kan alla hitta det de söker i katalog-
strukturer, och det blir enklare för dem som 
hoppar mellan olika projekt. En annan stor för-
del är att Chaos desktop hjälper dem att skriva 
ut ritningar, antingen på plotter eller som PDF 
med automatik. Metadata gör det enkelt att 
hitta ritningar och andra dokument samtidigt som 
de får viss kontroll och vet att alla har rätt 
underlag och jobbar med rätt filer. Kopplingen 
från Chaos desktop till bland annat MS Word 
och AutoCAD används främst för att automa-
tiskt producera ritningsförteckningar och  
uppdatera ritningshuvuden. Med Chaos 
desktop har de ökat sin effektivitet och sparat 
tid. Att göra en ritningsförteckning på det 
gamla sättet, det vill säga manuellt, kan ta 
30 minuter, medan vi nu gör samma uppgift 
automatiskt på några sekunder, avslutar Peter 
Bergström. 

Viktigaste fördelarna

•  Skapa ritningsförteckningar med 
automatik.

•  Skapa PLT- och PDF-filer med 
automatik.

•  Hitta rätt filer snabbare med hjälp 
av metadata.

•  Uppdatera ritningsstämplar med 
automatik.

•  Spara ned alla e-postmeddelanden 
direkt i projektet.

•  Titta på 100-tals olika filtyper i 
den inbyggda viewern.


