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BIMobject Thailand vinner Autodesk ASEAN 
Innovation Award
Den 7 september 2022 utsågs BIMobject Thailands “Green Design Competition” som vinnare av 
“Future Pillar of the Year” i Autodesks ASEAN Innovation Award 2022.

Autodesks globala AEC Excellence Awards uppmärksammar människor, projekt och teknologier 
bakom världens bästa arkitektur, ingenjörskonst och konstruktion. I år tillkännagavs vinnarna av 
ASEAN Innovation Awards vid International Built Environment Week 2022 för att uppmärksamma 
de bästa företagen i regionen som har utmärkt sig i dessa branscher. Autodesk ASEAN Innovation 
Awards 2022 är en årlig tävling som uppmärksammar projekt och människor inom ASEAN-
regionen som skapar byggbranschens framtid genom användning av innovativ teknik. Autodesk 
mottag över 200 tävlingsbidrag från hela ASEAN. I domarpanelen ingick experter från Building and 
Construction Authority i Singapore samt Singapore University of Technology and Design, 
tillsammans med Autodesks egna experter.

BIMobject Thailands Green Design Competition utmanade studenter från universitet och tekniska 
högskolor över hela Thailand att designa en grön co-livingyta med hjälp av BIM och genom att 
använda BIM-objektets miljöpåverkansdata. Det primära målet med tävlingen är att höja 
byggbranschens digitaliseringsnivå och utbilda en ny generation av arkitekter och ingenjörer med 
expertkunskaper inom BIM innan de går ut på arbetsmarknaden. Under hela tävlingen anordnades 
e-learningtillfällen och virtuella workshops där deltagarna kunde förbättra sina BIM-kunskaper och 
lära sig om BIM:s förmåga analysera miljöpåverkan från deras projekt för att förbättra och optimera 
deras skapelser. För att uppmuntra studenterna att aktivt välja miljövänliga produkter i sin design 
skapade BIMobject Thailand BIMobject Green Spaces som en plattform för att tillhandahålla BIM-
objekt som innehåller koldioxidavtryck och andra miljöpåverkansparametrar. Deltagarna hade 
många chanser att få feedback från välrenommerade ingenjörer och arkitekter på sitt arbete. 78 
team med upp till 3 arkitekt- och ingenjörsstudenter från universitet och tekniska högskolor 
lämnade in bidrag. Totalt deltog över 200 studenter, varav 47 % kvinnor. Till den sista omgången 
valdes 10 lag och vinnaren av tävlingen kommer att tillkännages på BIMobject Live i slutet av 
september 2022.

BIMobject Thailand är ett joint venture mellan BIMobject AB och SCG, en ledande tillverkare av 
byggmaterial, kemikalier och förpackningar. SCG är ett av Thailands och Sydostasiens största 
företag enligt Forbes Global 2000.

För mer information, vänligen kontakta:

Carl Silbersky – VD
Tel: +46 40 - 685 29 00
E-mail: ir@bimobject.com
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Om BIMobject

Vi kan inte fortsätta bygga som vi gör idag. BIMobjects mål är att digitalisera byggindustrin för att 
skapa en hållbarare framtid. Vi är en global marknadsplats för byggindustrin som förser arkitekter 
och ingenjörer med den information och inspiration som de behöver för att designa byggnader 
snabbare, smartare och grönare.

Med över 2 000 byggproduktvarumärken* och 100 av världens 100 största arkitektfirmor 
bland våra användare möjliggör vi digital design av byggnader världen över. Nettoomsättningen 
under 2021 uppgick till 120 MSEK.
 
BIMobject handlas på Nasdaq First North under ticker: BIM.
Certified Advisor: FNCA Sweden AB, info@fnca.se

* Definierat som antalet unika varumärken (inklusive dotterbolag med separata produktsortiment) 
med produkter tillgängliga för nedladdning på bimobject.com
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