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FINANSIERING
Utbildningen är kostnadsfri och 

CSN-berättigad.

UTBILDNINGEN
400 YH-poäng

Distans
Heltid

MÖJLIGHETER
Goda förutsättningar  

att få jobb.

FÖRKUNSKAPER
Läs mer om förkunskaper på 

ya.se

Yrket med en av de viktigaste nyckelrollerna 
i framtidens byggande! Dagens och 
morgondagens byggande sker inte längre 
bara med ritningar på regnvått papper 
och bullrande verktyg och maskiner, utan 
snarare med avancerade digitala modeller, 
VR, 3D-skanning, robotar och avancerad 
teknisk utrustning. Skissarbete, projektering, 
byggande och fastighetsskötsel med BIM 
i dagens avancerade byggnader leder till 
det moderna, hållbara samhället, där vi mer 
och mer bygger in avancerade funktioner i 
byggnaderna.



MER INFORMATION: 
YrkesAkademins Kundservice
023–584 00 
kundservice@ya.se 
ya.se/yrkeshogskola

BIM-SAMORDNARE

Utbildningens omfattning
Utbildningen är på heltid och den studerande behöver 
vara tillgänglig under dagtid. Det förekommer fysiska träf-
far som kan förläggas på andra orter än utbildningsorten 
Skellefteå. Utbildningen är CSN-berättigad och leder till 
en yrkeshögskoleexamen.

Jobbmöjligheter
Du kommer att inneha en central roll i ett projekt med 
många inblandade. Du kommer att se till att digitala 
modeller av den framtida byggnaden framställs och 
utvecklas under projektens gång. Du kommer att arbeta 
på konsultbolag tillsammans med arkitekter, beställare 
och konsulter som är specialiserade inom exempelvis 
installationer, landskap, infrastruktur och annat som 
är relevant i projektet, för att göra projekteringen och 
byggandet så framgångsrikt som möjligt. Du kommer att 
arbeta med programvaror inom CAD, konstruktion och 
visualisering. Din yrkesroll kommer att utvecklas starkt, 
eftersom resan med BIM just har börjat!

LIA – Din genväg till ett jobb
En fjärdedel av utbildningstiden är du på en arbetsplats, 
LIA, Lärande i arbete. Där får du praktisera det du lärt 
dig, samtidigt som arbetsgivaren lär känna dig. Det ger 
dig stora chanser för att den sista LIA-perioden kan leda 
till en anställning.

Ansökan och kursstart
Se mer information om ansökan och kursstart på vår 
hemsida: www.ya.se

Kurser

Konstruktionslära .......................................................40 yhp
3D-scanning, VR och AR ...........................................20 yhp
BIM 1 Modellering ...................................................40 yhp
BIM 2 Arbetsmijö, logistik, risker ..............................30 yhp
BIM-teori och samhällsbyggnadsprocessen ............10 yhp
Byggteknik, energi och hållbar utveckling ...............30 yhp
CAD-program och 2D-projektering .........................30 yhp
Entreprenadjuridik .....................................................20 yhp
Examensarbete ..........................................................20 yhp
Kommunikation, projekt, projektledning ...................20 yhp
Lärande i arbete 1 (LIA)............................................60 yhp
Lärande i arbete 2 (LIA)............................................20 yhp

Totalt: 400 yhp


