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Undervisningsspråk Norsk 

 

Vurdering 

 

Mappevurdering J     

 

  

Emne-Informasjon Norsk 
Anbefalte forkunnskaper: Ingen ut over opptakskravene 

Forkunnskapskrav: Ingen 

Faglig innhold: Emnet skal gi en grunnleggende innføring i digital representasjon av fysisk virkelighet, dvs digitale representasjon av 

bygninger, infrastruktur og terreng. 

Hoveddelen av emnet er konseptuell modellering med EXPRESS/IFC (for bygningsinformasjon) og UML (brukt for 

geografisk informasjon). Emnet inneholde en introduksjon til generelle prinsipper for XML og relasjonsdatabaser. 

En viktig del av dette er dokumentasjon av krav til leveranser/datasett og validering at slike leveranser er i samsvar 

med kravene. 

Bruk av konseptuelle modeller for å etablere geografiske datasett og datasett som beskriver bygninger inngår også. 

Kursmateriell: Oppgis ved studiestart  

Aktuelt materiell er: 

 

EXPRESS/IFC: 

 ISO 10303-11:2004 Industrial automation systems and integration  Product data representation and exchange  

o Part 11: Description methods: The EXPRESS language reference manual 

 Douglas A. Schenck, 1994: Information Modeling the EXPRESS Way : The EXPRESS Way. Tilgjengelig 

somebook 

(http://web.a.ebscohost.com/ehost/ebookviewer/ebook/bmxlYmtfXzE1MTIxMF9fQU41?sid=89ff20cf46d3-

48e9-9940-f286143f7e24@sessionmgr4009&vid=5&format=EB&rid=1 )  NB! Årstall. 

 ISO 16739 IFC Specification, tilgjengelig på http://www.buildingsmart-tech.org/specifications/ifc- 

releases/summary 

 

UML/GML 

 Offisiell web-side: www.uml.org 

 NS-EN ISO 19109:2015 Geographic information  Rules for application schema 

 NS-EN ISO 19136:2009 Geographic Information  Geography Mark-up Language (GML) SOSI 

 Offisielle web-sider på https://www.kartverket.no/geodataarbeid/Standarder/SOSI 

 

Læringsformer og aktiviteter: Emnet gjennomføres med forelesninger, øvinger, gruppearbeid og diskusjoner. Undervisningen legges i stor grad opp 

som prosjektarbeid i grupper, der CDIO-prinsipper står sentralt. 

Det legges stor vekt på diskusjoner og samarbeid mellom deltakerne. 

Læringsutbytte: Etter gjennomført emne skal studentene 

Kunnskaper 

 kunne gjøre rede for og utnytte de viktigste prinsippene for konseptuell modellering av relevant byggrelatert og 

geografisk informasjon. 

 kunne gjøre rede for sentrale standarder for informasjonshåndtering for bygg og geomatikk. 

 kunne gjøre rede for kvalitet, tilgjengelighet og bruksområder for data 

 

Ferdigheter 

 kunne bruke utvalgte programpakker for konseptuell modellering og dataredigering og validering. 

http://www.buildingsmart-tech.org/specifications/ifc-
http://www.uml.org/
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 kunne lage et UML/klassediagram for en spesifisert oppgave 

 kunne utnytte IFC konseptuell modell for å dokumentere en utvalgt del av en bygning 

 kunne validere datasett basert på krav beskrevet i konseptuelle modeller 

 

Generell kompetanse: 

 kunne utnytte mulighetene som ligger i de gjennomgåtte metodene 

 kunne påpeke begrensningene i metodene og foreslå forbedringer 

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. 

Ikke bestått mappe kan forbedres innen ny innleveringsfrist avtalt med emneansvarlig. 

  

Course description English 

 
Recommended prev. 

knowledge: 

No more than the entrance requirement for the study program 

Required previous knowledge: None 

Academic content: The course will give a basic introduction to digital representation of the physical reality, i.e. digital representation of 

buildings, infrastructure and terrain. 

The main part of the course is conceptual modelling using EXPRESS/IFC (for building information) and UML (used 

for geographical information). The course will also give an introduction to general principles for XML and relational 

databases. 

One important part is documentation of requirements to data seta and data delivery, and validation of the data set 

conformance to the data requirements. 

The use of conceptual models to create geographic data sets and data sets describing buildings is also part of the course. 

Course materiel: 

 

The specific list is given by the start of the course. 

Relevant material are: 

 

EXPRESS/IFC: 

 ISO 10303-11:2004 Industrial automation systems and integration  Product data representation and exchange  

o Part 11: Description methods: The EXPRESS language reference manual 

 Douglas A. Schenck, 1994: Information Modeling the EXPRESS Way : The EXPRESS Way. Tilgjengelig 

somebook 

(http://web.a.ebscohost.com/ehost/ebookviewer/ebook/bmxlYmtfXzE1MTIxMF9fQU41?sid=89ff20cf-46d3-

48e9-9940-f286143f7e24@sessionmgr4009&vid=5&format=EB&rid=1 ) 

 ISO 16739 IFC Specification, tilgjengelig på http://www.buildingsmart-

tech.org/specifications/ifcreleases/summary 

 

UML/GML 

 Official web-site: www.uml.org 

 NS-EN ISO 19109:2015 Geographic information  Rules for application schema 

 NS-EN ISO 19136:2009 Geographic Information  Geography Mark-up Language (GML) SOSI 

 Official web-siter på https://www.kartverket.no/geodataarbeid/Standarder/SOSI/  (NB! Norwegian only) 

 

Teaching methods and 

activities: 

 

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

 

Knownledge: 

 be able to explain and exploit the mail principles of conceptual modelling of information related to buildingsand 

geography/terrain 

 be able to explain the main standards for information handling for buildings and geomatics 

 be able to explain data quality, availability and uses of the data 

  

Skills: 

 be able to use selected software for conceptual modelling, data editing and validation 

 be able to create a UML/Class diagram for a specific case 

 be able to use IFC conceptual model to document a selected part of a building 

 be able to validate data sets based on requirement in conceptual models 

  

General competence: 

 be able to exploit the possibilities inherent in the methods presented in the course 

 be able to see limitations and suggest improvements in the methods presented 

http://www.buildingsmart-tech.org/specifications/ifcreleases/summary
http://www.buildingsmart-tech.org/specifications/ifcreleases/summary
http://www.uml.org/
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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. 

Merknad eksamensavvikling: Mappe leveres digitalt i Inspera 

 

  

 


