
Nästan alla byggprojekt blir dyrare och tar längre tid 
än planerat. Det ska vi ändra på. Med Exact as Built 
stämmer du enkelt av löpande under byggarbetet  
och kan korrigera eventuella avvikelser i tid.  
Snabbt, smidigt och väldigt kostnadseffektivt. 

Genom att 3D-skanna pågående byggen får alla inblandade 
parter tidigt och fortlöpande ta del av detaljerade mätvärden. 
Skanningen är snabb, noggrann och detaljrik och går att 
göra både inom- och utomhus. Efter att våra mätkonsulter 
genomfört skanningen analyserar de informationen åt dig. 
Du får alltså mer än bara siffror. Du får ett underlag som 
innehåller all data du behöver för att fatta rätt beslut under 
projektets gång. 

Resultatet levereras digitalt och som en lättöverskådlig 
3D-modell. Du behöver inte ha tillgång till en dator utan kan 
enkelt öppna filen i din smartphone eller surfplatta och göra 
avstämningen var du vill, när du vill. Hur smidigt är inte det? 
Har du frågor kring resultatet kan du dessutom alltid 
kontakta din mätkonsult för att prata mer.  

När du använder EXACT as Built löpande under byggarbetet 
får du koll på hur verkligheten stämmer överens med 
ritningarna, upptäcker eventuella avvikelser snabbt och kan 
göra justeringar efterhand. Det spar både tid och pengar. 
Och gör ditt byggprojekt lönsamt.  

– Smidig kvalitetskontroll för  
lönsammare byggprojekt 

Exact as Built

Fördelar med Exact as Built
• Kvalificerade mätkonsulter som analyserar data 
• Detaljrik och lättanvänd 3D-modell
• Löpande kvalitetskontroll som sparar tid och pengar
• Eventuella fel upptäcks i tid och kan justeras efterhand
• Snabb och kostnadseffektiv metod
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Vad är det som går fel,  
egentligen?
98 % av byggprojekteten världen över lyckas  
inte hålla budget och tidplan. De blir i snitt 80 %  
dyrare och tar 20 månader längre än planerat. 
Många tror att det beror på höga lönekostnader 
men faktum är att lönerna endast står för drygt 
10 % av kostnaderna. Det handlar helt enkelt  
om att sakna kontroll under byggarbetet.  
Med Exact as Built ändrar du på det. 

Källa: https://www.mckinsey.com/industries/capital-projects-and-infra-
structure/our-insights/the-construction-productivity-imperative, 2017-
12-06, och http://www.gp.se/nyheter/sverige/f%C3%A4rska-siffror-sveri-
ge-v%C3%A4rst-i-byggklassen-1.4591028, 2017-12-06.
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