
 
BIM Forum 2020 agenda: 
 
 
09:25 Inloggning 
 
09.30 Välkommen till BIM Forum 2020. Läget just nu i branschen och senaste nytt i 
Autodesk Cloud 
Martin Burrows, Symetri & Jonas Kramer, Autodesk 
Hur mår branschen idag och hur uppfattar ni den? Autodesk Cloud-lösningar och 
strategi. 
 
Spår 1 
 
10:00 Hur fungerar den nya Assets-modulen till BIM 360 
Pierre Gullander, Symetri 
Vi presenterar nya Assets-modulen i BIM 360 - BIM 360 Asset är 
informationshantering på objekt. 
 
10:45 Nyheter i Naviate Architecture 2021 
Thorbjörn Hoverberg, Symetri 
Naviate Architecture fortsätter utvecklas med nya funktioner för svenska arkitekter – 
i den senaste versionen finns t.ex Curtain Grid Designer som hjälper dig skapa 
glaspartier i Revit från mönster och exakta avstånd. Vi visar också den nya Pattern 
Editor för skrafferingsmönster och smakprov på några andra spännande nyheter. 
 
11.30 Kom igång med brandskydd i BIM 
Nicklas Strannefors, Bimfire & Matilda Weyler, Briab  
Bimfire Tools är en Revit plugin för brandskyddsinformation. Den här sessionen visar 
hur du kommer igång med att arbeta i BIM som brandingenjör men också hur digital 
brandskyddsprojektering påverkar arbetsflöden och övriga i designteamet. Våra 
talare kommer visa hur digital projektering fungerar i praktiken och svarar gärna på 
dina frågor om digitalt brandskyddsarbete. 
 
13:00 Nyheter i BIM 360: Uppdateringar i den senaste lanseringen   
Pierre Gullander, Symetri 
Vi går igenom flera av nyheterna kring Coordinate och Build, från senaste BIM 360-
releasen. 
 



13:45 Naviate Landskap för Civil-3D med 3D samt växtdata 
Caroline Tigersjö, Symetri 
Vi visar höjdsättning i 3D i Naviate Landskap samt den nya funktionen för planering 
och mängdning av växtdata. 
 
 
14:30 Nya Bluebeam Revu 20 - bättre samarbete, bättre byggande 
Ulf Arvehed, Bluebeam och Mikaela Nilsson, Symetri 
Vad är nytt? Nya funktioner för att förenkla ditt arbete. Säkerställ så att hela 
organisationen arbetar mer tidseffektivt, utnyttjar fulla funktionen samt att alla 
arbetar på samma sätt i Bluebeam Revu.  
 
 
15:00 VR i samband med samgranskning 
Martin Saldert, Symetri & Elizabeth Guzman, Unity 
Med Unity Reflect är det möjligt att gå runt i modellen i VR och AR. Genom 
användning av live länk till Revit och Navisworks blir det väldigt kraftfullt.  
 
 
 
Spår 2 
 
10:00 Naviate Väg i stora projekt 
Thomas Nilsson, Symetri 
Vi visar hur Naviate kan hantera och uppdatera standardiserade inställningar för 
normalsektioner, korridorer, volymberäkningar m.m. i stora som små projekt. 
 
 
10:45 Nyheter i Naviate Structure 2021 
Patric Bryntesson, Symetri 
Ni kommer bland annat få se förbättringar i funktionerna för numrering/specning och 
detaljering. Dessutom får ni smakprov på några generella nyheter såsom hur man 
äntligen kan koordinatsätta objekt, exempelvis pålar, trots att de ingår i en grupp. 
 
 
11.30 Naviate VA från 2D till 3D-schakt 
Caroline Tigersjö, Symetri 
Vi visar hur du effektivt använder Naviate VA i din projektering från 2D via profil och 
sektion till 3D med volymer och utsättningsdata. 
 
 
 
 



13:00 Nyheter i Naviate Electrical 2021 
Andreas Olsson, Symetri 
Vi kommer att gå igenom gridnät för ”Snap” funktion, kabeldata på varje kabel, hur 
man enklare kan rita kabel med hörn samt Device Numbering-förbättring. 
 
13:45 Power of Naviate Daylight 
Mehmed Hodžić, Walter 
In this seminar we will show all the powerfull functions that you can use in Naviate 
Daylight and show the outcome. 
 
 
14:30 The Journey from Design Automation to Generative Design 
Dieter Vermeulen, Autodesk 
High level overview on Generative Design. In this presentation you learn more on 
how design offices can progress from parametric design through computational 
modelling to generative design. This progression is illustrated with real live examples 
across the AEC industry. At the end some examples from customers who booked 
success with it already are shown. 
 


