
   
 

 
 

INBJUDAN TILL KONFERENS OM HÅLLBART BYGGANDE 
 
 

Hållbarhet i byggindustrin kräver digitalisering 
 
Lär dig den nya tekniken för att nå klimatneutralt byggande 2-3 mars i Malmö 
 
 

BIMobject LIVE 2020 kommer i år ta upp klimatförändringar och hur den framtida 
byggnadsindustrin hanterar utmaningarna. Under den internationella 
tvådagarskonferensen i Malmö kommer experter från byggnadsindustrin, arkitekter och 
klimatforskare att gå igenom hur digitalisering ska användas för att möjliggöra 
klimatneutral byggnation. 
 
Samtidigt öppnar digitala processer och teknologier med beteckningen ”building information 
modelling” (BIM) nya dörrar för produktval, resursbesparing och mer energieffektiv byggnation. 
BIM förbättrar kommunikation och effektiviserar processer mellan exempelvis arkitekter och 
tillverkare av bygg- och inredningsprodukter. Det innebär i sin tur bättre och mer informerat 
beslutsfattande. Konferensen organiseras av BIMobject, världens ledande BIM-plattform.  
 
"Vi har alla ett ansvar för att ta tag i klimatförändringar. BIMobject tar ansvar genom att 
vidareutveckla och driva byggindustrins digitalisering framåt, vilket bevisligen och på ett tydligt 
sätt bidrar till att göra byggandet mer klimatvänligt. Dessutom är det viktigt för oss att inleda 
ett övergripande samtal kring hållbar byggverksamhet och digitalisering bland alla som är 
involverade i planering och byggande. Den andra och tredje mars i Malmö vill vi vidareutveckla 
perspektiv och föreslagna lösningar genom kunskapsöverföring med branschexperter, 
erfarenhetsutbyte, best practice samt livliga diskussioner tillsammans med deltagare och 
talare från hela världen”, säger Carl Silbersky, VD för BIMobject AB. 
 
BIMobject LIVE 2020 är det sjätte evenemanget i sitt slag. Även i år kommer BIMobject Awards 
att delas ut, inklusive en ny kategori: "Hållbara produkter". Självklart kommer konferensen att 
äga rum i en arkitektonisk modern och hållbar byggnad – Clarion Hotel i Malmö. 
 
Registrera dig och läs mer på: https://world.bimobject.com/.  
 
För dig som är journalist och vill besöka konferensen så OSA senast den 20 februari genom 
att maila daniela.kolk@bimobject.com. Du får då en kod som du kan använda på hemsidan 
för gratis inträde.  
 
Vi ser fram emot att träffa dig!  
 
För mer information, vänligen kontakta: 
Natalie Nilsson – Marketing Manager, Northern Europe 
Tel: 0701421214 
E-mail: natalie.nilsson@bimobject.com  
 
Om BIMobject-koncernen  
BIMobject är ett ledande globalt IT-företag som ligger i framkanten av byggindustrins digitalisering. 
BIMobject erbjuder molnbaserade plattformar med över 1 600 tillverkare som tillgängliggör digital 
produktinformation. Runt de molnbaserade plattformarna, som idag har över 1,7 miljon användare, 
erbjuder BIMobject ett antal lösningar riktade mot tillverkare, fastighetsägare, arkitekter och designers, 
byggföretag samt handeln. BIMobject grundades 2011, verkar i 20 länder och har över 200 anställda. 
Per den 31 december 2019 uppgick nettoomsättningen till 134 MSEK, rullande 12 månader. BIMobject 



handlas på Nasdaq First North under ticker: BIM. BIMobjects Certified Advisor: FNCA Sweden AB, 
info@fnca , +46-8-528 00 399. www.bimobject.com   


