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Agenda

I eftermiddag kör vi Malmö Contech

16-17 Fördjupade diskussioner

Malmö Contech, https://www.malmocontech.se/ , 

ett forum för oss som arbetar med digitalisering 

inom Malmöområdets byggsektor för att hitta 

samarbeten och dela erfarenheter

(BIM-GIS AW) on hold

08.00 Välkomna och lite info

08.10 Dagens tema: Utbildning och Kunskapslyft

Hur fungerar BIM Akademin?

Nina Andersson från Jönköping University berättar om 

det arbete som genomförs i gruppen BIM Akademi, en 

del av BIM Alliance

Lärandeformer

Gustav Jansson från Luleå tekniska universitet berättar 

om olika lärandeformer. Vad är bra att tänka på i 

kravställningen av en intern utbildning?

Nätverkande

Vi delar upp mötet i smågrupper för att nätverka och 

diskutera lite om dagens ämne

Återsamling och summering

09:00 Seminariet avslutas

https://www.malmocontech.se/


Nästa frukost i Malmöserien 20 oktober! 
Tema: Digitalisering i Staden och Regionen

Förvaltningsuppdrag i ständig förändring

Ulrika Palmqvist, chef för BIM-GIS sektionen på 

Serviceförvaltningen inom Stadsfastigheter på Malmö 

Stad, berättar hur det är att hantera information för ca 1,8 

milj m2 byggnader och ca 4,9 milj m2 utemiljöer som 

ständigt förändras i system och format som också 

utvecklas hela tiden. 

Regionfastigheters Digitala Strategier

Kenneth Eriksson, digitaliseringsstrateg på 

Regionfastigheter Region Skåne, berättar om 

Regionfastigheters digitaliseringsstrategi och deras 

digitaliseringsresa.

Anmäl Er via https://www.bimalliance.se/ under Nätverk 

och möten

https://www.bimalliance.se/


Vad är mer på gång inom BIM Alliance

https://www.bimalliance.se/naetverk-och-moeten/kalendarium/


Håll även koll på Smart Built Environment

https://www.smartbuilt.se/aktuellt/kalendarium/


Nina Andersson
Jönköping University



• Ta fram akademiska undervisningsmoment på grundnivå som 

motsvarar branschens förväntningar och behov av 

nyexaminerad kompetens. 

• Bevaka så att akademisk undervisning inom BIM håller sig i 

framkant gällande nya verktyg och arbetssätt. 

• Utöka samarbete mellan lärosätena och utbyta erfarenheter 

inom BIM. 

BIM Akademin och BIM Grunder



BIM Akademin och BIM Grunder

• För BIM Akademin ansvarar Nina Andersson som är 

Tekniklektor på Jönköpings Tekniska Högskola. 

• För BIM Grunder ansvarar Gustav Jansson som är 

Universitetslektor på Luleås Tekniska Universitet

• Gruppen träffas 2-3 gånger per år Referensgrupp för 

• buildingSMART
Sweden

• projekt inom Smart 
Built Environment

• för Nationella 
riktlinjer



Möten 2020

21/4

Konkretisera lärandeaktiviteter förenat med 
de krav som branschen ställer kopplat till 
BIM Grunder. 

17/11 

Vilka är framtidens BIM-verktyg på 
byggarbetsplatsen? En framtidsspaning för 
undervisningsmoment i framkant. Exempel 
på ritningslös produktion och dynamiska 
APD-planer för en uppkopplad byggplats.



Gustav Jansson 
Luleå tekniska universitet



Lärandeformer på kursnivå

• Lärandemål talar om vad studenten ska kunna efter 

kursen, dvs vad som ska examineras. 

• Kursinnehåll beskriver ämnesinnehållet i kursen och 

eventuellt också vilka generella färdigheter som tränas i 

kursen. 

• Kursupplägg visar hur undervisningen/kursaktiviteterna 

är upplagda. Upplägget får gärna motiveras 

pedagogiskt. 

• Examinationsform talar om hur kursen examineras, dvs 

hur studenten visar att den uppfyller lärandemålen.









3. Mål

Målet är att du får lära dig en process för att skapa 3D-modeller i CAD för visualisering och 

granskning i en virtuell miljö samt skapa parameterstyrda modeller som används för att 

effektivisera projekteringen. Målet för kursen är också att tolka fördefinierade koncepthus och 

tillämpa dem inom stadsutveckling. Kursen fokuserar på de färdigheter som listas under punkt 3.2.

3.1 Kunskaper och förståelse
Kursens mål är att studenten ska erhålla kunskaper om hur olika visualiseringar kan bidra 

med förståelse för gestaltning inom byggandet. Ge studenten en teoretisk bas för VR-

tillämpning samt en introduktion för bostadsprojekten som tillämpas senare i projektdelen 

av kursen. 

3.2 Färdigheter och förmågor

Allmänna färdigheter:

▪ Arbeta individuellt samt i grupp.

▪ Ta in och bearbeta samt använda instruktioner på engelska och svenska.

▪ Presentera konceptförslag med text, bilder och VR-miljö 

Färdigheter relaterade till sakkunskap:

▪ Förstå och analysera hur byggkoncept används för bostadsbyggande.

▪ Förstå och tolka standardiserade byggkoncept för att skapa CAD-modeller.

▪ Kunna använda avancerade funktioner i CAD-verktyg & VR-verktyg (Revit, 

InfraWorks, 3ds Max, Unity).

▪ Skapa 3D-modeller med material (texturer) med hjälp av CAD-verktyg.

▪ Samordna 3D-modeller via export/import mellan olika verktyg.

▪ Visualisera med bilder, filmer och i realtidsmiljöer

3.3 Värderingsförmåga och förhållningssätt
Kursen ger även en insikt om vetenskapligt skrivande genom läsning examensarbeten och 

vetenskapliga artiklar och med enklare analys formulera egen rapport.

Lärandemål på kursnivå CAD & VR (W0007B)





Kompensationsnätverkande

Kort presentationsrunda:

• Namn

• Företag

• Roll

• Varför ska man ta kontakt 

med dig efter mötet?








