Undersökning av efterfrågan på BIM/GISintegrationsfärdigheter
Fält märkta med * är obligatoriska.

VÄLKOMMEN!
Syftet med denna undersökning är att identifiera de kunskaper, färdigheter
och kompetenser hos arbetskraften som behövs för integreringen av BIM
/GIS.
Undersökningen stöds av Erasmus + projektet BIRGIT.
BIRGIT strävar efter att överbrygga kompetensklyftan mellan utbud och efterfrågan på utbildning när det
gäller integrering av BIM/GIS. Ett av projektets mål är att utveckla nya kurser om integrering av BIM/GIS
och att genomföra dem i utbildningsprogram i hela Europa.
Denna undersökning är inriktad på utbildningar inom områdena arkitektur, ingenjörsvetenskap och
byggteknik samt geospatial teknik. Syftet är att identifiera krav på kunskaper, färdigheter och kompetens
hos den arbetskraft som behövs för BIM/GIS-integrering.
Om du vill bli informerad om resultatet av denna undersökning och om vårt projekt i allmänhet vänligen
registrera dig för mer information i slutet av enkäten.
I ett sådant fall kommer dina personuppgifter att behandlas i enlighet med den allmänna
dataskyddsförordningen (GDPR).
Mer information finns i vår intigritetspolicy.
Det tar cirka 10–15 minuter att fylla i enkäten.
Kontakta oss om du är tveksam eller har några frågor.
Vi ber dig att stödja oss att göra BIM/GIS-integrationsexperter redo för framtiden!
Stort tack på förhand!
Teamet BIRGIT.
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Avsnitt 1: DU OCH DIN ORGANISATION
* 1.1

Vilken typ av organisation arbetar du för?
Utbildning – Forskning (utbildning – alla nivåer –, akademisk forskning,...)
Industri/företag (stora företag)
Små och medelstora företag
Förvaltning/offentligt organ (på alla nivåer)
Anordnare av yrkesutbildningar
Annat

Annan typ av organisation

* 1.2

I vilket land finns din organisation?

Ange ”Internationell” eller ”europeisk” om det rör sig om en mellanstatlig organisation.

Internationell organisation
Europeisk organisation
Kroatien
Italien
Spanien
Sverige
Annat

Annat land

* 1.3

Vilken yrkesprofil skulle bäst beskriva din nuvarande ställning?
BIM-användare av data/tjänster
BIM-tekniker
BIM-chef/samordnare
BIM-expert (analytiker, forskare, utbildare)
Användare av GIS-data/GIS-tjänster
GIS-tekniker
GIS-chef/GIS-samordnare
GIS-expert (analytiker, utvecklare, forskare, utbildare)
Jag arbetar inte med GIS eller BIM i mitt arbete
Annat (ange vad nedan)
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Ange din nuvarande befattning/arbetsprofil.

* 1.4

Ange inom vilken eller vilka sektorer ditt företag/din organisation/din institution

huvudsakligen är verksam.
Utbildning och fortbildning
Arkitektur, ingenjörsvetenskap, byggverksamhet
Utveckling/distribution av programvara
Stadsplanering
Försäkring
Allmännyttiga företag
Anläggningsförvaltning
Energi
Miljötjänster
Transport
Annat (ange vad nedan)

Namnge sektorn.

* 1.5

Anordnar din organisation utbildningsinsatser? Om ja, vilken typ av insatser?
Distansundervisning
Intern utbildning
Praktikplatser
Projektarbete
Externa workshoppar
Enstaka kurser
Utbildning på begäran
Webbinarier
Sommar- och vinterskola
Inga utbildningsåtgärder erbjuds/får stöd
Annat (ange vad nedan)

Namnge de andra utbildningsåtgärderna.

1.6 Om du är utbildningsanordnare, vilken utbildningsnivå eller vilka utbildningsnivåer
addreserar du till?
Yrkesutbildning
Bachelor
Master
Doktorsexamen
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Annat (ange vad nedan)

Ange den andra utbildningsnivån.

Avsnitt 2: INDUSTRINS EFTERFRÅGAN PÅ BIM- OCH GISINTEGRATIONSFÄRDIGHETER
* 2.1

Hur bedömer ni status/mognad för införandet av BIM/GIS-integrationen i ert land?
Ej infört/irrelevant
Nytt/tidiga brukare
I tillväxt
Mogen/välutvecklad

* 2.2

På vilka områden används BIM/GIS-integrationsteknik huvudsakligen eller har

framtida potential att användas i ert land?
Markanvändning och stadsplanering
Smarta städer
Arkitektur
Järnvägar
Vägar och motorvägar
Broar
Flygplatser
Elektriska nät
Allmännyttiga nät under jord
Anläggningsförvaltning
Förvaltning av infrastrukturens livscykel
Solcellsanläggningar
Vindkraftverk
Annat (ange vad nedan)

Ange andra fält.

* 2.3

Anta att du vill anställa en person för att arbeta med BIM/GIS-integrering. Vilka

utbildningsnivåer är önskvärda för sådana kandidater?
Utexaminerade från gymnasiet eller högstadiet
Examen från yrkeshögskoleutbildning/yrkesutbildning
Bachelor
Master
Doktorsexamen/doktorsgrad
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* 2.4

Ange inom vilka områden en idealisk BIM/GIS-arbetssökande bör utbildas.
Arkitektur
Ingenjörsvetenskap
Kartografi
Datavetenskap
Datavetenskap och statistik
Ekonomi
Miljövetenskap
Geodesi
Geografi
Geoinformatik
Fjärranalys
Annat (vänligen, ange vad nedan)

Vänligen, ange ett annat ämnesområde.

* 2.5

Vilka är enligt er uppfattning de huvudsakliga utbildningsanordnare som arbetar

med integrering av BIM/GIS?
Universitet
Leverantörer av programvara
Utbildningsanordnare eller högre utbildningsanstalter
Anordnare av yrkeshögskoleutbildngar och yrkesutbildningar
Konsultföretag
Offentlig förvaltning
Annat (vänligen, ange vad nedan)

Namnge en annan leverantör.

* 2.6

Hur bedömer du matchningen mellan existerande utbildningsprogram på högskolor

och/eller yrkesutbildningar och industrins behov, när det gäller BIM/GIS-integration?
Stämmer helt
Stämmer delvis
Stämmer inte alls
Vet ej

* 2.7

Utifrån din erfarenhet, uppfyller NYA SÖKANDE TILL LEDIGA TJÄNSTER i jobb som

kräver BIM/GIS-integration de nödvändiga kunskaperna?
Kompetensen motsvarar arbetskraven
Kompetensen täcker delvis arbetskraven
Kompetensen är olämplig för arbetskraven
Vet ej
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* 2.8

Ur ditt perspektiv, i vilken utsträckning har NUVARANDE ARBETSTAGARE i

geospatial- och AEC-branschen de kompetenser och färdigheter som krävs för
integrering av BIM/GIS?
Deras kompetens motsvarar väl integrationsuppgifterna.
De har den kompetens som krävs för att klara av mer krävande arbetsuppgifter
De behöver ytterligare utbildning
De har inte den kompetens som krävs
Vet ej

2.9 Ange vilken expertnivå som krävs för följande kompetenser när det gäller BIM/GISintegrering.
-

Grundläggande

Mellannivå

Expert

Ingen
åsikt

Grundläggande principer för BIM
Grundläggande principer för GIS
Användning av BIM-programvara
Användning av GIS-programvara
Utformning av integrerade BIM-GIS-databaser
Användning av lokala sensorer i byggprojekt
BIM-modellering, analys och simulering (finita
elementmetoden)
Modellering, analys och simulering av GIS (DTM
osv.)
Metoder för distribution/offentliggörande av
integrerade BIM-GIS-dataset
Visualisering av integrerade BIM-GIS-dataset

2.10 KOMPETENSBEDÖMNING
BIM-GIS-integration kräver en kombination av tekniska, metodologiska, processuella och organisatoriska
färdigheter och kompetenser.
Rangordna dem mest relevanta färdigheter som krävs för ett BIM/GIS-integrationsarbete för var och
en av följande kompetenser.
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2.10.1 Personliga/mjuka färdigheter
-

Grundläggande

Mellannivå

Expert

Ingen
åsikt

Samarbete och lagarbete
Kommunikation/starka kundrelationer
Ledarskap/konfliktlösning
Samordning och ledning av projekt
Tidsplanering/förmåga att hålla tidsfristerna
Uppmärksamhet på detaljer, exakthet
Kreativitet och konstnärlig förmåga
Förmåga att se hela bilden, holistiskt tänkande
Entreprenörskompetens/affärsstrategier
Motiv för att omskola sig och lära sig nya
saker
Kunskaper i främmande språk
En oberoende och proaktiv arbetsattityd
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2.10.2 BIM-datakunskaper
-

Grundläggande

Mellannivå

Expert

Ingen
åsikt

BIM grundläggande
Modellering: bygga 3D-modellerna
Analys: genomföra simuleringar och skapa
arkivdatabaser
Kompetens med hjälp av modellprogram för
författare som Revit, SolidWorks osv.
Avancerade matematik och datorfärdigheter
IFC-specifikationer och andra standarder (COBie,
AgcXML)

2.10.3 Geospatiala datakunskaper
-

Grundläggande

Mellannivå

Expert

Inget
yttrande

Grundläggande kunskskaper I GIS
Datamodeller (objekt, fält, nätverk, TIN-koder
osv.)
Extraktion, omvandling och laddning av GI-data
Georeferering, kartprognoser och omsampling
av data
3D GIS
Kunskaper om metadata, standarder och
koncept för rumsliga datainfrastrukturer.
Dataanalys och tolkning av EO/GI-data
(flygbilder, satellitdata osv.)
Utvärdering av datakvalitet

2.10.4 Kompetens vad gäller insamling och förvaltning av data
-

Grundläggande

Mellanninvå

Expert

Ingen
åsikt

Planering och insamling av fältdata (urval av
urvalsstorlek, teknik för fältdata)
Lantmäteri och GPS-mätningar
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Kunskap om olika datainsamlingstekniker
(multispektrala sensorer, LiDAR, radar osv.).
Inrättande och användning av en
sensorwebbplats
Utformning, skapande och underhåll av GISdatabaser
Sökningar i databaser på olika språk (t.ex. SQL)
Sakernas internet

2.10.5 Kunskap om GIS-program och GIS-verktyg
-

Grundläggande

Mellaninvå

Expert

Ingen åsikt

ESRI ArcGIS Pro
ArcGIS GeoBIM
QGIS
GRASS GIS
Maptitude
PostGIS spatial database
Oracle Spatial
FME-server
SuperMap

2.10.6 Kunskap om BIM-programvara och BIM-verktyg
-

Grundläggande

Mellannivå

Expert

Ingen åsikt

Autodesk Revit
Autodesk Civil 3D
Autodesk InfraWorks
Autodesk BIM 360
Byggmoln för Autodesk
Autodesk AutoCAD Karta 3D
Autodesk AutoCAD
Autodesk Navisworks
Vectorworks Architect
Graphisoft ARCHICAD
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Bentley MicroStation
SolidWorks
IFC specification Open-BIM

2.10.7 Kompetens inom programplanering och utveckling
-

Grundläggande

Mellannivå

Expert

Mellannivå

Expert

Ingen
åsikt

Kravanalys och identifiera användarbehov
Utformning och utveckling av tillämpningar
(Python, Java, C + + osv.)
Utveckling av webbapplikationer (JavaScript API,
Html5, CSS osv.)
Applikationer för mobila enheter (t.ex.
platsbaserade tjänster)
Integrering av sensordata och sakernas internet i
tillämpningar
Automatisering av geobearbetning genom skript
Testning och spridning av nya produkter
Övervakning av programvarans livscykel

2.10.8 Organisatoriska och institutionella aspekter
-

Grundläggande

Ingen
åsikt

Förstå och anta GIS- och BIM-standarder
Planering av projektresurser (datakostnader,
produktkrav osv.)
Hantering av budget
Balans mellan kostnader, risker och fördelar
Kunskap om BIM/GIS policyramar (Copernicus,
Inspire, Open Geospatial Consortium)
Förstå möjligheter/utmaningar för framtida
marknader för utnyttjande av BIM/GIS-data
Medvetenhet om rättsliga frågor (ansvar, integritet
osv.) och strategier för datadelning

Avsnitt 3: PERSPEKTIV PÅ INTEGRERINGEN AV BIM/GIS
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3.1 Vilka typer av utbildningsrelaterade aspekter anser du vara viktigast för att stärka
GIS-BIM-integrationen? (Frivillig uppgift)
Inte
-

alls
viktigt

Lite
viktigt

Viktigt

Ganska

Mycket

Ingen

viktigt

viktigt

åsikt

Investera i fortbildning för anställda
Företagens deltagande i
undervisningsverksamhet (t.ex.
gästföreläsningar)
Praktik inom utbildningsprogram
Avhandling i GIS-BIM-organisationen
Arbete med verkliga affärsfall
(fallbaserat lärande)
Deltagande i studentexamen
Deltagande i karriärmässor
Yrkesrådgivning

3.2 Skulle du rekommendera någon annan utbildningsspecifik åtgärd för att stärka
integrationen av BIM/GIS? (Frivillig uppgift)

3.3 Från ditt perspektiv, vilka faktorer kan begränsa införandet av arbetsflöden för
integrering av BIM/GIS?

3.4 Hur ser framtiden för GIS-BIM-integrationen ut enligt dig?

Tack för att du medverkade!
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Tack för att du svarar på enkäten. Vi värdesätter verkligen den information du har lämnat. Dina svar
kommer att bidra till våra analyser.
Du hittar de senaste uppdateringarna om projektet här.
Stort tack.
Projektgruppen BIRGIT

Några andra kommentarer?
Om du har några synpunkter på enkäten eller projektet, lämna en kommentar nedan.

* 3.6

Vill du få information om uppföljningen av denna enkät och om BIRGIT i allmänhet?
Ja, håll mig informerad (vi kommer att fråga om dina kontaktuppgifter)
Nej tack

Om du vill bli uppdaterad om utvecklingen av BIRGIT och fortsätta samarbeta med oss, ange följande:
* För- och efternamn

* E-postadress

Jag godkänner härmed behandlingen av mina personuppgifter i enlighet med Europaparlamentets och
rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på
behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95
/46/EC (GDPR).
Birgit Survey Privacy Policy(integritetspolicy för skydd av personuppgifter)
Jag godkänner dina villkor
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