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Sammanfattning 
Byggingenjörutbildningen vid Malmö högskola genomgår för närvarande en omfattande revi-
dering. Från en traditionell ingenjörsutbildning, fragmenterad i mindre kurser, till en med stör-
re och mer sammanhängande kursblock, något som ger större förutsättningar för att den färdi-
ge ingenjören har tillgodosett sig en ökad förståelse för helheter och sammanhang, dock utan att 
det tekniska kunnandet blivit lidande.  
 
Till skillnad från det mer vanliga utbildningskonceptet att ha en separat kurs om/i Building in-
formation Modeling (BIM) så genomförs implementeringen av BIM som en av flera ”röda trå-
dar” och tillämpas i progression parallellt med progression i byggtekniska ämnen och färdighe-
ter och i en under utbildningens gång ökad komplexitet. Då den nya utbildningen startade hös-
ten 2010, så har i nuläget knappt hälften av utbildningens kurser genomförs en gång. Tonvikten 
ligger på att utveckla grundläggande färdigheter i programvaror, men framför på att studenten 
utvecklar en förståelse för hur olika aktörer samverkar och hur information produceras och 
kommuniceras i lika skeden av byggprocessen. Samverkan och arbete i grupp är därför också 
en central del i studenternas genomförande av kurser. En kontinuerlig uppföljning görs, men en 
komplett bild har man först då samtliga kurser genomförts våren 2013.  
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Förord 
Byggrådet beviljade 2010 Malmö högskolas byggingenjörsutbildning medel för ett pilotprojekt 
med avsikt att stöda implementeringen av BIM i utbildningen. Stödet har tillsammans med 
visst bidrag internt från högskolan skapat möjligheter att utveckla material för föreläsningar 
och övningar, men icke minst i form av utvecklingen en logisk struktur för utbildningens upp-
byggnad. Utbildningsmaterial har tagits fram inom lärarkollegiet av bygglärare vid Malmö 
högskola, och då särskilt Jan Henrichsén och Rafid Khazal, samt representanter från Tyréns AB 
i Malmö. 
 
 
Malmö i november 2011  
 
Anders Peterson 
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1 Inledning 

1.1 Om utbildningen Byggingenjör 180 hp 

Ingenjörsutbildningar inom byggteknik på högskolenivå har funnits i Malmö sedan 1993. Un-
der åren 1993-98 i regi av Lunds tekniska högskola, därefter i Malmö högskolas regi. Utbild-
ningen har genomgått ett antal skepnader, men till starten hösten 2010 genomförs den mest om-
fattande förändringen. En målsättning har varit att gå ifrån det tidigare rätt fragmentiserade 
upplägget med många små kurser, till ett innehåll baserat på större helheter, och med en ambi-
tion om att studenten bättre ska utveckla sin kunskap och förståelse om hela byggprocessen och 
dess aktörer. 
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Figur 1-1. Bygg- och fastighetsvärlden 

 
Utbildningen har hösten 2011 tre ”inriktningar” som speglar tre tänkta mottagare av en färdig 
ingenjör: Teknik och arkitektur (arkitektkonsulten), Byggteknik (teknikkonsulten) samt Fastig-
hetsteknik (fastighetsbolaget). Inom institutionen finns även utbildningar mot fastighetsföreta-
gande och förmedling som tillsammans med utbildningar inom den tidiga stadsplaneringen 
kompletterar utbudet. Samtliga högskoleingenjörsstudenter får samma examensbenämning 
nämligen högskoleingenjörsexamen i byggteknik. 
 
I utbildningen, finns förutom ett ämnesspecifikt innehåll, ett antal röda trådar (generiska kun-
skaper) som förväntas finnas med i olika omfattning i merparten av kurserna. Dessa röda trådar 
är 
 

• problemlösning 
• helhetssyn 
• processyn och processhantering 
• BIM, informationshantering 
• muntlig och skriftlig presentation 
• informationssökning, informationsanalys 
• miljö och energi för hållbart byggande 
• samarbete och ledarskap 
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Lokala lärandemål som uttrycks i utbildningsplanen och med koppling till de röda trådarna är 
bland andra att studenten efter avslutad utbildning ska kunna visa 
 

• visa ett brett kunnande om och förståelse för byggandet som en samhällsprocess - från 
idé, utredning, planering, utformning och produktion av den fysiska miljön till drift 
och förvaltning 

• visa medvetenhet om att ingenjörskunnande ingår i ett multidisciplinärt sammanhang 
med behov av såväl helhetstänkande som ämneskunskaper med djup och bredd 

• visa kunskap om den informationsproduktion och de informationsflöden som äger rum 
i byggprocessens olika skeden 

• ha goda kunskaper om och färdigheter i datorbaserade hjälpmedel och andra före-
kommande verktyg för stöd i ingenjörsarbetet 

1.2 BIM i utbildning - omvärldsanalys 

I ett försök till att skaffa en bild av hur man implementerar BIM på andra universitet och hög-
skolar så har en mindre omvärldsanalys genomförts. Analysen är begränsad till antal och en-
dast den information som finns tillgänglig på webben har använts. 
 
Vid Lunds tekniska högskolas treåriga byggingenjörsutbildning ingår kursen BIM - modellering 

och visualisering 8 högskolepoäng där syftet skrivs som ”att ge kunskap om och färdighet i BIM 
hantering, modellering och visualisering” (LTH, 2011). På Chalmers motsvarande utbildning 
finns kursen Computer aided design 3 hp vars syfte är att ”att ge studenterna goda grunder i att 
producera och hantera ritningar och husmodeller med hjälp av digital teknik" (Chalmers, 2011). 
På KTH-Haninge läser studenterna kursen Building information modeling (BIM) 7.5 hp och ett lä-
randemål är att studenten ska ”kunna hantera modellinformation och använda databaser i BIM-
projektering” (KTH, 2011). I Uppsala universitets byggutbildning ingår bland annat kursen Da-
torstödd byggprojektering, 5 hp (Uppsala, 2011) där syftet är att ”ge de studerande kunskap om 
datorstöd för BIM - Building Information Model - (Byggnad Information Modellering) och kän-
nedom om hur dessa nya tekniska hjälpmedel kan användas inom byggprojektering.”  
 
Vid Danmarks Tekniske Universitets (DTU Studiehåndbog) diplomutbildning inom bygg ingår 
kursen Digitale bygningsmodeller (2.5 ETCS vilket motsvarar samma poäng i hp) och i kursen 
Projektering og udførelse af bygninger ska studenten ”Anvende BIM-metoden i projektering og 
udførelse i et udvalg af de ovennævnte færdigheder” (DTU-1, 2011). Vid DTU används sedan 
2008 CDIO-konceptet i diplomutbildningar (DTU CDIO, 2011). 
 
Sacks med flera (Sacks, 2010) konstaterar vid en inventering av utbildningar som visserligen är 
begränsad, men täcker en hel del väl kända universitet i världen att BIM, vanligtvis kommer in 
som en kurs i den senare delen av utbildningen. De menar att det är att föredra att se BIM som 
en färdighet snare än som ett verktyg. Denna definition används även i BIM Handbook (East-
man et al, 2011) där BIM mer är att betrakta som ett verb snare än som ett substantiv. En färdig-
het behöver tid att utvecklas och därför bör undervisning i ämnet finnas med från början av en 
utbildning och sedan vara en integrerad del av efterföljande kurser/moment. Att kommunicera 
information blir det centrala och där gäller att man utvecklar en förståelse för vilken och varför. 
 
Det tycks som om det såväl nationellt som internationellt är vanligt att BIM finns med i utbild-
ningsplaner, men flertalet har ännu inte, vad man kan se, BIM som en röd tråd under utbild-
ningen utan BIM-inslaget består av enskilda kurser. Det finns sannolikt en organisatorisk an-
ledning till att innehållet inte är mer integrerat (Barison, 2010).  
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1.3 Visionen BIM vid Malmö högskola 

Det upplägg som valts vid ingenjörsutbildningen vid Malmö högskola illustreras i figuren ned-
an.  
 
 

 
Figur 1-2. Visionen BIM (Henrichsén, 2011) 

 
I de kurser som berör modellering och produktion av information är målsättningen att det på 
sikt ska finnas integrerade delar som behandlar BIM. I vissa kurser finns det en självklar ingre-
diens som man kan bygga på, men dock inte alla. De ämnesspecifika delarna och de andra röda 
trådarna måste tillsammans med BIM-tråden gå hand i hand. 
 
Tonvikten ligger på att utveckla färdigheter i programvaror, men framför allt på att studenten 
utvecklar en förståelse för hur olika aktörer samverkar och hur information produceras och 
kommuniceras i lika skeden av byggprocessen. Samverkan och arbete i grupp är därför också 
en central del i studenternas genomförande av kurser.  
 
I den inledande delen av utbildningen arbetar studenterna med enklare modeller, introduceras i 
IFC (Industry Foundation Classes) som ett nav för kommunikation, samt extraherar vyer i form 
av enklare riktningar. Målsättningen är sedan att använda mer komplexa modeller och från 
dem skapa information för kalkylering, till tidplaner, för visualisering och analyser och mer de-
taljerade bygghandlingar. 
 
Konceptet utvärderas kontinuerligt och det är sannolikt att det är först efter det att utbildning-
ens samtliga kurser har genomförts minst en gång som styrkor och svagheter tydligt kan utkris-
talliseras.  
 
Visionen redovisades för utbildningens branschnätverk bestående representanter från företag 
från byggprocessens alla skeden under våren 2011. 
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2 Presentation av utfört arbete  

2.1 Inledning 

Redovisningen nedan omfattar moment som genomförts eller håller på att genomföras under 
utbildningens första hälft och i kurserna Samhällsbyggnad och ingenjörsarbete – en introduk-
tion, Husbyggnad – teknik och funktion samt i den pågående kursen Byggnaden som system. 
Samtliga kurser, som är helt nya, har en omfattning på 20 högskolepoäng och ges under hela 
terminer. Kurserna närmar sig byggnaden och dess delar inledningsvis mer på byggdelsnivå 
för att därefter se byggnaden som en helhet. 

2.2 Introducerande teorier 

Innan, ibland parallellt, med praktiskt tillämpningar så innehåller utbildningen moment för att 
studenten ska utveckla kunskap kring centrala delar kring informationshanteringen i byggpro-
cessen. Byggprocessen omfattar här såväl samhällsbyggnadsprocessen som byggprojektproces-
sen. 

 
Figur 2-1. Byggprocessen (Tyréns, 2010) 

 
 

 
Figur 2-2. Byggprojektprocessen (Tyrens, 2010) 

2.2.1 Aktörer och processtänkande 

En viktig kunskap som studenten förväntas utveckla är den kring aktörer och processer som är 
involverade respektive förekommer under byggprocessen. Det är i dessa relationer som infor-



PRESENTATI ON  AV  UT FÖRT  ARBETE 5 

 
 

mation av lika slag produceras och kommuniceras. Avsnittet introduceras genom föreläsningar 
och övningar. 
 

 
Figur 2-3. Byggprocessen och några aktörer i stora drag (Tyréns, 2011) 

2.2.2 Systematik vid utformning av byggtekniska handlingar 

I arbetsflödet mellan olika aktörer och i olika skeden av byggprocessen produceras och kom-
municeras information som ställer krav på utförandet av handlingar. De standarder, rekom-
mendationer och den branschsystematik som finns tas upp i föreläsnings- och övningsform. 
Bland annat Bygghandlingar 90 och BSAB 96.  
 
En övning går ut på att från olika ritningsunderlag definiera projektör och innehåll. 
 
 
 

 
Figur 2-4. Övning i ritningsunderlag (Tyréns, 2010) 

2.2.3 ICT – informationshantering  

Nästa steg är en genomgång av informationshantering i bygg- och förvaltningsprocessen. Från 
traditionella metoder till användning av produktmodeller och BIM. 
 

 

 
 

Figur 2-5. Informationshantering (Tyréns, 2011) 
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Begrepp som objekt och modeller introduceras och hur man med hjälp av modellen producerar 
olika ”vyer” av informationen och hur man kan använda modellen för olika typer av beräkning 
och analyser.  

2.3 Introduktion till modellering och analys 

I avsnittet redovisas kort hur studenterna introduceras till den praktiska användningen av BIM. 

2.3.1 Demonstrationer 

För att få en inblick i användningen av IT genomfördes under en eftermiddag stationsvisa de-
monstrationer av olika tillämpningar. Innehållet var  
 

• simulering av brand och rökgasspridning 
• simulering av akustik i lokal 
• från idé till bygglovshantering 
• rationell hantering av prefabricerade betongstommar 
• energianalys av byggnad 
• samordning av information i ett byggprojekt (CAD-samordning) 

2.3.2 SketchUp 

Det allra första digitala uppgiften i utbildningen är att från en ritning göra en digital modell av 
en APD-plan alternativt via ett studiebesök. Tanken med uppgiften är tudelad - dels att studen-
ten ska fundera på byggarbetsplatsens utformning och dels träna att tänka i tre dimensioner och 
bekanta sig med ett enkelt, och gratisprogram Google SketchUp.  
 
Programmet hanterar egentligen inte solider utan endast ytor, men för betraktaren blir det en 
upplevelse av objekt i tre dimensioner. Övningen kan utvecklas så att man placerar ut modellen 
i ”verklig terräng” via Google Earth och man skulle även kunna använda en plug-in för överfö-
ring till IFC-format och sedan använda IFC-viewers för att se hur informationsinnehållet even-
tuellt förändras. 
 

  
 

Figur 2-6. Ursprungsritning från Skanska och ett exempel på en modell av en APD-plan (studentarbete) 
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2.3.3 Autodesk Revit 

Den andra uppgiften var en praktisk uppgift med Autodesk Revit Architecture – det första 
BIM-verktyget. Till denna del togs ett övningskompendium fram för att snabbt komma igång. 

 
Figur 2-7. Utdrag ur övningskompendiet 

 
På en föreläsning introducerades begrepp som objekt, modell, familj, med mera.  
 
Själva uppgiften var sedan att med Revit modellera ett valfritt fritidshus och som tips gavs Ja-
bos sortiment (Jabo, 2011) där man i produktbeskrivningen kan hitta data och bland annat en 
planritning.  
 
Leveransen skulle innehålla 
 

• planritning i skala 1:100 
• fasadritningar i skala 1:100 
• sektion i skala 1:100 
• mängdning av fönster 
• inredning i samtliga rum 
• kortfattad beskrivning av huset 

 

 
Figur 2-8 . Ett exempel ur sortimentet: Fritidshuset Visen från Jabo (Jabo, 2011) 

 
Några resultat från en studentgrupp visas i figurerna nedan. 
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Figur 2-9. Resultat - Modellen i Revit (studentarbete) 

 
 

 
Figur 2-10. Resultat - Fasadritning, planritning och mängdning från Revit (studentarbete) 

2.3.4 Ritningsteknik, IFC, IFC-server och ArchiCAD 

Under vårens kurs ingick en studentuppgift där ytterligare ett BIM-verkyg användes. Denna 
gång Graphisofts ArchiCAD. Studenterna introduceras i programmet via föreläsningar, Archi-
CAD tutorials (Graphisoft, 2011) och ett övningsmaterial (Juel, 2008). 
 
I uppgiften kunde studenterna hämta en modell (IFC-fil) med delar av en trästomme från en 
BIM-server. En gratisserver (demo.bimserver.org) användes för detta ändamål. 
 
SO-10303-21; 
HEADER; 
FILE_DESCRIPTION (('Bimserver.org nightly build generated IFC file'), '2;1'); 
FILE_NAME ('ifc-import.1', '2011-04-04T15:13:07', ('Bim'), (''), 'Bimserver.org nightly build', '', 'Bim'); 
FILE_SCHEMA (('IFC2X3')); 
ENDSEC; 
DATA; 
#8297240= IFCFACEOUTERBOUND(#8297249,.T.); 
#8297241= IFCBEAM('2iblCRb4XgIPh0SSOc2eYr',#8297020,'BMR - 001',$,$,#8297276,#8297279,'AC96F31B-9448-6A49-9A-C0-
71C6260A88B5'); 
#8297242= IFCFACE((#8297240)); 
#8297243= IFCSTYLEDITEM(#8297201,(#8297244),$); 
#8297244= IFCPRESENTATIONSTYLEASSIGNMENT((#8297246)); 
#8297245= IFCFACE((#8297254)); 
#8297246= IFCSURFACESTYLE('Wd-Pine Horizontal 2',.BOTH.,(#8297247)); 
#8297247= IFCSURFACESTYLERENDER-
ING(#8297248,0.,IFCNORMALISEDRATIOMEASURE(0.75),$,$,$,IFCNORMALISEDRATIOMEASURE(0.47),$,.NOTDEFINED.); 
#8297232= IFCFACE((#8297236)); 
#8297233= IFCDIRECTION((1.,0.)); 
etcetera 

Figur 2-11. Del av IFC-modellen  

 
I ArchiCad respektive en viewer visas modellen i figuren nedan. 
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Figur 2-12. IFC-modellen i ArchiCAD respektive FZKViewer (FZKViewer, 2011) 

 
Uppgiften var sedan att färdigställa en hel trästomme med de delar som man importerat via 
IFC-modellen, samt framför allt att producera ett ritningsunderlag enligt Bygghandlingar 90. 
 

 
Figur 2-13. Trästommen (Jan Henrichsen, Malmö högskola) 

 

 
Figur 2-14. Resultat – bygghandling (studentarbete) 
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2.3.5 Byggnaden som ett system 

Under andra året på utbildningen ges en kurs som integrerar kunskaper och färdigheter från 
våren. Kunskaper i byggnadsfysik, materiallära och strukturmekanik används för att nu utveck-
la grundläggande kunskaper om och färdigheter i att utforma husbyggnader ur byggnads- och 
installationsperspektiv utifrån en systemsyn.  
 
I kursen får studentgrupperna en färdig modell över en industribyggnad med anslutande kon-
tor. Modellen är modellerad i Autodesk Revit. 
 

 
Figur 2-15. Revit-modell 

 
Studentgrupperna ska utforma klimatskalet enligt BBR, särskilt när det gäller energihushåll-
ning, lufttäthet och fuktsäkerhet. Som en första och inledande uppgift görs handskisser och 
dessa ska sedan utvecklas till ritningsunderlag. En energiberäkning med programmet VIP-
Energy genomförs också. Utöver detta ska en projektering av värme och sanitet genomföras. 
 
Kursen pågår hösten 2011. 
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3 Resultat och diskussion 

Under det inledande året utvecklar studenterna grundläggande kunskaper om byggprocessen, 
om de aktörer som medverkar och hur olika regelverk påverkar processer. Parallellt måste stu-
denten utveckla nödvända kunskaper i naturvetenskap, matematik och byggtekniska ämnen. 
Genom att utbildningen organiseras i större kursblock ökar möjligheterna till en naturlig och 
mer ändamålsenlig integration av bland annat BIM. Valet att introducera BIM tidigt för att se-
dan finnas med kontinuerligt i utbildningsprocessen känns fortfarande som rätt – men inte en-
kelt.  
 
Utbildningen är inne på sitt andra år, och det finns naturligtvis en hel del kvar att göra. Likaså 
blir erfarenheterna från genomförda kurser viktiga för att få en bra progression. Valet av pro-
gramvaror för att utföra delar av vyerna är kopplat till den kompetens som finns inom lärarkol-
legiet alternativt kan erhållas på annat sätt. I detta första skede har det främst varit att hitta ett 
flöde av naturliga hållpunkter inom utbildningen och konstruera lämpligt material för att ut-
veckla en grundläggande förståelse och färdighet inom området. 
 
Under det tredje årets hösttermin kommer studenten att möte en kurs Husbyggnad - Projekt-
ring, modellering och analys där ambitionen är att knyta samman kunskaper och färdigheter 
från tidigare kurser i en verklighetsnära uppgift. Kursen ges första gången hösten 2012 och är 
under planering. 
 
En kontinuerlig uppföljning görs, men en komplett bild har man först då samtliga kurser ge-
nomförts våren 2013.  
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5 Bilaga 

Som en del av projektet så har en webbsida etablerats med information kring BIM. Sidan kom-
mer att uppdateras kontinuerligt. 
 
 

 
 

Figur 5-1. Från www.mah.se/byggingenjor/bim 


