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Emne-

informasjon   

 

Norsk 

Anbefalte forkunnskaper Ingen spesielle 

 

Forkunnskapskrav: Ingen ut over opptakskravene 

Faglig innhold: Emnet omhandler byggeprosessen i lys av det digitale skiftet som skjer i BAE-næringa nå. 

 

Emnet fokuserer på prosjektleders nye oppgaver og gir deg en grunnleggende forståelse for at en digital byggeprosess. 

Emnet vil også inkludere digital prosessmodellering (BPMN). 

Dette emnet handler ikke bare om bruk av nye BIM basert dataverktøy for å løse dagens oppgaver, men om nye måter 

å organisere samspillet og informasjonsflyten i hele byggeprosessen. Grunnlaget for digital informasjonsflyt bygger på 

stegnormen Neste steg. Emnet gir også god innsikt i den internasjonale standarden for informasjonsledelse; ISO 19650 

Organization of information about construction works. Begge disse rammeverkene går i dybden på informasjonsflyten 

mellom partene i et byggeprosjekt, ser på prinsipper og løsninger for utvikling og utnyttelse av felles digital modell for 

bygget både i prosjektgjennomføring og for drift. Organisering av prosjektet for å oppnå optimal datasikkerhet 

omhandles. Arbeidet med prosjektoppgaven gjennomføres i samarbeid med en bedrift i byggenæringen. 

 

Kursmateriell: Faglitteratur som er relevant for gjennomføring av prosjektoppgave  velges av studenten (med veiledning av 

emneansvarlige). 

Felles litteratur for grunnleggende kompetanse består av utdrag fra følgende kilder: 

 Bygg21 Neste steg. Neste steg er utviklet av en arbeidsgruppe ved NTNU tilknyttet BAE-programmet for 

Bygg21. Den gjeldende versjon pr. oktober 2017 finnes på denne nettsiden: 

http://www.prosjektnorge.no/index.php?pageId=827&item=914 
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 ISO19650  Organization of information about construction works -- Information management using building 

information modelling  

o Part 1: Concepts and principles 

o Part 2: Delivery phase of assets 

 Peter Thomas Barnes og Nigel Davies (2015). BIM in Principle and in Practice, 2nd edition Publisher: ICE 

Publishing ISBN-13: 978-0727760920, (160 pages),  339, https://www.amazon.co.uk/Principle-Practice-Peter-

Thomas-Barnes/dp/0727760920  

 

 

Læringsformer og aktiviteter: Emnet gjennomføres som prosjekt- og problembasert læring. I dette inngår forelesninger, øvinger, selvstudie, 

gruppearbeid og diskusjoner, samt case-studer i reelle oppgaver i bygg, anlegg og infrastruktur næringen. 

Det legges stor vekt på diskusjoner og samarbeid mellom deltakerne etter prinsippene for CDIO. 

 

 

Dataverktøy el. programvare som benyttes: 

Den til enhver tid tilgjengelige hardware og software for prosjektstyring i den digitale BIM-laben ved NTNU. 

Programvare for gjennomføring av prosjektoppgave velges i forhold til aktuell problemstilling av studentene i samråd 

med emneansvarlige. 

For grunnleggende kompetanse vil det gis demonstrasjon (øvinger) av følgende digitale verktøy/teknikker: 

- Prosessmodellering (basert på BPMN) (Gratis programvare: Bizagi) 

 

 

Læringsutbytte: Etter endt kurs skal deltakerne selvstendig ha: 

 

Kunnskaper om: 

 strukturen i digital byggeprosess fra A til Å (ref. Bygg21 Neste steg). 

 terminologi for digitale byggeprosesser. 

 prinsipper for digital informasjonsflyt i byggets levetid. 

 betydningen av digitalisering i BAE-næringa. 

 informasjonsproduksjon og informasjonsprosess (eierskap, ansvar, oppgaver). 

 detaljeringsbehov for informasjon i ulike trinn i byggeprosessen- standarder for digital samhandling 

 

Ferdigheter til å: 

 organisere et prosjekt med egnede roller som muliggjør digital informasjonsflyt. 

 sette opp hensiktsmessige krav til digital informasjonsleveranser i et BAE-prosjekt 

 vurdere den byggfaglig informasjonen i en BIM-modell 

 

Generell kompetanse til å: 

 forstå digitaliseringens muligheter og begrensninger i byggeprosessen- planlegge organisering for 

informasjonsledelse i BAE-næringa. 

 vurdere prosjektlederens arbeidsoppgaver for å gjennomføre en heldigital byggeprosess. 

 forstå og ha innsikt og begrepsapparat til å utnytte BIM i byggets levetid 

Mer om vurdering: 

 

Mappevurdering gir grunnlag for sluttkarakter i emnet. Mappen består av prosjektrapport 60%, presentasjon 10%, 

oppgaver 15% og kunnskapstester 15%. Resultatet for delene angis i %-poeng, mens sensur for hele mappen 

(sluttkarakteren) angis med bokstavkarakter og gis individuelt. Ved gjentak må alle vurderinger i emnet gjentas.  

  

Course 

description 

English 

Recommended prev. 

knowledge: 

None 

Required previous knowledge: No more than the entrance requirement for the study program 

Academic content: The course deals with the construction process in light of the digital shift. 

 

The course focus the project managers new tasks and gives you a fundamental understanding of the digitized planning 

and construction process. The course will also include digital process modelling (BPMN). 

This course does not treat only use of new BIM based computer tools to solve todays tasks, but also new ways to 

organize collaboration, decision making and information flow in the whole construction process.  The basis for digital 

information flow is the common project model called Neste steg (similar to the English parallel called RIBA Plan of 

Work). The course also gives knowledge of the new international standard; ISO 19650 Organization of information 

about construction works. Both these frameworks are key to understanding the information flow between the parties of 

the construction process, looks at principles and solutions for development -, and exploitation of common digital model 

for the construction in design, construction and operation. How to organize the project in order to achieve data security 

is explained. Students solve project tasks in collaboration with a company in the construction industry 

Course materiel: Relevant litterature for the project work will be selected by the student (under supervision of the responsible teacher) 

 

General litterature are selected from following sources: 
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 Bygg21 Neste steg. Neste steg is developed by a working group at NTNU connected to the BAE-program at 

Bygg21 (see Bygg21.no). The latest version pr Oct 2017 is available (in norwegian) at 

http://www.prosjektnorge.no/index.php?pageId=827&item=914 

 ISO19650  Organization of information about construction works -- Information management using building 

information modelling 

o Part 1: Concepts and principles 

o Part 2: Delivery phase of assets 

 

 Peter Thomas Barnes og Nigel Davies (2015). BIM in Principle and in Practice, 2nd edition Publisher: ICE 

Publishing ISBN-13: 978-0727760920, (160 pages),  339, https://www.amazon.co.uk/Principle-Practice-

PeterThomas-Barnes/dp/0727760920 

Teaching methods and 

activities: 

 

 

Learning outcome: After completing the course, participants shall independently have: 

  

Knowledge about: 

 The structure of digital construction processes from start to end (see Bygg21 Neste steg/RIBA Plan of work). 

 Terminology for digital construction processes. 

 Principals for digital information flow in the building lifetime. 

 The impact of digitization in the construction industry. 

 Information production and information process (ownership, responsibility, tasks). 

 Need for information level of detail at different stages of the planning and construction process. 

 Routines for increased data security. 

 Standards for digital collaboration. 

  

Skills to: 

 Organize a project with adequate roles that makes digital information flow possible. 

 Define appropriate requirements for digital information delivery in an AEC-project. 

 Assess the construction information in a BIM-model. 

  

General competence to: 

 Understand the possibilities and limitations in digitization of the construction process. 

 Plan and organize information management in AEC-industry. 

 Assess project managers tasks in a fully digital construction process. 

 Conceptually understand and have insight to exploit BIM in the buildings lifetime. 

 

About the assessment: Portfolio assessment is the basis for the grade in the course. The results for the parts are given in %-scores, while the 

entire portfolio is assigned a letter grade. For a re-take of an examination, all assessments during the course must be re-

taken.  
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