Kratko poročilo s 1. mednarodne BIM konference, Zagreb 14. maj 2016

Na Fakulteti za arhitekturo in gradbeništvo v Zagrebu je v soboto, 14. maja 2016, hrvaška
arhitekturna zbornica organizirala 1. mednarodno BIM konferenco. Osrednje predavanje je imel dr.
Arto Kiviniemi Msc. Arh., profesor Digital Arcitecture Design na Liverpoolski univerzi, ki velja za enega
pionirjev uvajanja BIM-a. Na predavanju z naslovom »Collaborative design – BIM as an opportunity
for architects« je predvsem opozoril na človeški vidik uvajanja BIM-a, ki je sedaj v ospredju. BIM po
njegovem ni več prvenstveno tehničen problem. Omogoča boljši način sodelovanja, kar pa prinaša
spremembe v načinu dela - predvsem v mnogo bolj transparentnem sodelovanju in delitvi
odgovornosti med udeleženci različnih strok na istem projektu. Vsi sodelujoči si enakomerno delijo
dobro in slabo, profit ali izgubo, to pa nekaterim (monopolnim) udeležencem ni po volji. A te
spremembe so nujne in se bodo zgodile.
V pogovoru po konferenci mi je, ob vprašanju kako se odzvati na krizo v gradbeništvu v Slovenji, dr.
Kiviniemi dejal, da je tudi Finska preživela podobno krizo l. 1992. Dodatno jih je prizadel razpad trga v
bivši Sovjetski zvezi. V nekaj mesecih je izgubilo delo preko 60% arhitektov in edini pravi odziv je bil
dvig konkurenčnosti in učinkovitosti ob uvajanjem boljših tehnologij. To je tudi razlog, da je Finska že
proti koncu 90-tih let pričela pospešeno uvajati BIM, in je zdaj vodilna pri uporabi BIM-a. Krizo so
izkoristili za pospešen razvoj.
Avstrijski BIM standard je bila druga glavna tema. Christoph Eichler, direktor Office for Digital
Architecture, je navedel, da v Avstriji pospešeno pripravljajo BIM standarde. Tudi EU pospešeno dela
na standardizaciji BIM-a. Zato želijo, da bi pri tem sodelovalo tudi več držav centralnega dela Evrope,
med njimi tudi Slovenija.
Oba predavatelja sta potrdila tudi pripravljenost sodelovati na tovrstnih strokovnih srečanjih v
Sloveniji.
Sledili so še primeri dobre prakse uvajanja BIM-a z zelo zanimivimi referenčnimi projekti na
Hrvaškem (predvsem hotelskimi kompleksi), kjer je očitno mnogo več investicij in take krize, kot pri
nas, ni čutiti.
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