AECs egen professor

Skapar en Masterutbildning inom BIMrelaterad byggteknik
Hatten av för Bengt Magnusson som har utsetts till adjungerad professor
vid Linnéuniversitetet i Växjö! Uppdraget är att skapa en Master-utbildning
inom BIM-relaterad byggteknik.
n Bengt är en långmilare inom AEC. Datorer fanns i
hans liv redan på hålkortstiden och hans resa med AEC
har lett honom genom hela CAD-historien. Idag är han
ett synnerligen välkänt namn och ansikte för både kunder
och andra inom CAD och BIM-sfären.
Ett kvitto på hans position är att han i november förra
året utsågs till adjungerad professor vid Linnéuniversitetet i Växjö, en professur som finansieras under en
treårsperiod av KK-stiftelsen. Uppdraget är att vara med

och bygga upp en Master-utbildning inom CAD- och
BIM-relaterad byggteknik.
– Ett fantastiskt roligt uppdrag. Tjänsten är på 30 procent så jag kommer att pendla en hel del mellan Göteborg
och Växjö. Att satsa på forskning och utbildning inom
branschen är viktigt men det är också en ganska konjunkturberoende fråga. Är det dåliga tider i byggbranschen
och svårt att få jobb där, är det heller inte lätt att få pengar
till utbildningsfrågor. Men det finns ett stort intresse för

BIM hos studenterna. Jag handleder nu tre examensarbeten som handlar om att effektivisera byggande och som
ska bli spännande att följa, säger han.
Åren på AEC har också handlat mycket om utbildning
för Bengt, specialist som han är både på support, konsultuppdrag och utveckling.
– Just nu är jag gruppchef för supportgänget och försöker successivt bolla över ansvar. Men jag har varit inblandad i många slags projekt genom åren. Bland annat en
hel del programmeringsuppdrag och utredningar. Jag har
till exempel gjort AEC PLUS-paketen till AutoCADsystemen, berättar han.
Linnéuniversitetet är inte ensamt om att satsa på utbildningar inom BIM och Bengt menar att Sverige ligger
förhållandevis väl till inom området.
– Vi har en fördel i Sverige och det är att vi i grunden
är väldigt strukturerade och vana att handskas med
information. De studenter som kommer idag är mycket
intresserade och har en helt annan vana vid datorer än vad
som var fallet när CAD slog igenom. Men de har ofta ett
lite luddigt begrepp om projektering och vad det innebär.
Här är det viktigt att inpränta att BIM inte enbart är en
fråga om teknik, utan handlar om frågeställningar för att
hantera information genom alla skeden i byggprocessen.
Dessutom handlar BIM om management – att kunna
hantera även annat än ren teknik, konstaterar han.
Trots sitt stora intresse för datorer, CAD och BIM har
det handlat om helt andra saker när Bengt har gått hem
för dagen. Fritidsintressena är lika många som skiftande.
Fåglar, tåg, litteratur och nu senast på listan – fotvandring.
– Ornitolog och tågfantast har jag varit i ända sedan
studietiden. Det var vänner som drog med mig, både när
det gäller fåglar och tåg. Jag är medlem i Svenska Järnvägsklubben och det har blivit en del artiklar i ämnet tåg
genom åren. Men mitt fågelintresse har dessvärre fått
stryka på foten den senaste tiden. Jag har haft näthinneavlossning så det är lite svårt med tubkikaren och höger
öga. I stället har jag börjat fotvandra en del. I somras var
jag och min fru i sydöstra Polen och vandrade i tio dagar
och det brukar bli vandringar ett par gånger om året,
berättar han. n

Fakta
Namn: Bengt Magnusson
Ålder: 59
Intressen: Fotvandring, tågfantast, ornitolog
Familj: Gift och två bonusdöttrar
Bor: Göteborg
Bakgrund: Tre examina från Chalmers Tekniska Högskola: Civilingenjör 1977 – Väg och Vatten, Licentiat i byggkonstruktion 1985,
teknisk doktor 1988 i byggnadskonstruktion. På AEC sedan 1988,
sedan november 2012 adjungerad professor vid Linnéuniversitetet i Växjö.
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