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EmneInformasjon Norsk 
Anbefalte forkunnskaper: Ingen spesielle 

Forkunnskapskrav: Ingen ut over opptakskravene på studieretningen 

Faglig innhold: Emnet tar for seg innsamling, sortering og strukturering, samt bruk av digital informasjon til relevante analyser og 

vurdering gjennom byggeprosessen. 

Emnet bygger på standardiserte rammeverk for bygningsinformasjonsmodellering og bruk av 

bygningsinformasjonsmodeller. 

Det vil bli gått inn på metoder for å avdekke behov for informasjon og frambringe denne, herunder historisk 

informasjon og informasjon om brukerbehov og krav til byggverket og dets prestasjon som må legges til grunn, og 

hvordan informasjonen brukes videre i blant annet prosjekterings- og beslutningssammenheng. 

Transformering av funksjonskrav til ytelsesnivå inngår i emnet. 

Emnet går inn på krav til nøyaktighet for ulike vurderinger avhengig av hvor man er i byggeprosessen. 

Kursmateriell: Oppgis ved studiestart. 

 

Eksempel på litteratur 

 ISO 15686-4 Bygninger og konstruksjoner. Levetidsplanlegging. Del 4: Levetidsplanlegging ved bruk av 

IFCbasert bygningsinformasjonsmodellering 

 ISO 29481-1 Building information models  information delivery manual. Part 1: Methodology and formats. 

 ISO 29481-2 Building information models  information delivery manual. Part 2: Interaction framework 

 ISO 12006-2 Building construction. Organization of information about construction works. Part 2: Framework 

for classification 

 ISO 12006-3 Building construction. Organization of information about construction works. Part 3: Frameworkfor 

object-oriented information 

 

Læringsformer og aktiviteter: Emnet gjennomføres med forelesinger, øvinger, gruppearbeid og diskusjoner. Det legges stor vekt på diskusjoner og 

samarbeid mellom deltakerne.  

Læringsutbytte: Etter gjennomført emne skal studentene 

 

Kunnskap om: 

 ha avansert kunnskap om strukturering og klassifisering av informasjon, herunder skille mellom prosess-,ledelse- 

og fysisk informasjon 

 vurdering av nøyaktighetsnivå, herunder detaljeringsnivå, på tilgjengelig informasjon 

 krav til nøyaktighet for ulike formål gjennom byggeprosessen 

 bestemming av krav til nøyaktighet for ulike formål gjennom byggeprosessen 

 ulike metoder for innhenting av fysisk informasjon om eksisterende bygningsmasse 

 formater, elementtyper, egenskaper 

 transformering av funksjonskrav til ytelsesnivå 

 relevante standarder 
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Ferdigheter til å: 

 kunne gjennomføre utvalgte analyser ved bruk av digitale prosesser 

 kunne frambringe eksisterende relevant informasjon, og systematisere den for videre digital prosessering- utvikle 

prosesser med spesifikasjon som beskriver aktører, prosedyrer og krav til leveranser i ulik faser i byggeprosjektet, 

inkludert beskrivelse av nødvendig informasjon som objekter, disses egenskaper og relasjoner. 

 

Generell kunnskap om å: 

 kunne frambringe eksisterende relevant informasjon, og systematisere den for videre digital prosessering 

 kunne vurdere nøyaktighetsnivå, herunder detaljeringsnivå, på tilgjengelig informasjon 

 kunne beskrive ulike metoder for innhenting av fysisk informasjon om eksisterende bygningsmasse 

 

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: 

None 

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

Academic content: The course content is capturing, sorting, structuring and use of digital information to relevant analysis and evaluations 

throughout the building process. 

The course is based on standardized framework for building information modelling. 

Course topics are also methods to specify information needs and find this needed information. The needed information 

may be historical information, information on user needs, requirements to the building and the performance of the 

building. The use of relevant information in project work and decisions are also covered, together with transformation 

of functional requirements into performance levels. 

The course also covers quality requirements for different kinds of assessment, depending on the stage in a building 

process. 

Course materiel: The list will be given at course startup. 

 

Example of relevant literature: 

 ISO 15686-4 Building Construction  Service Life Planning  Part 4: Service Life Planning using 

BuildingInformation Modelling 

 ISO 29481-1 Building information models  information delivery manual. Part 1: Methodology and formats. 

 ISO 29481-2 Building information models  information delivery manual. Part 2: Interaction framework-  

 ISO 12006-2 Building construction. Organization of information about construction works. Part 2: Framework 

for classification 

 ISO 12006-3 Building construction. Organization of information about construction works. Part 3: Frameworkfor 

object-oriented information 

 

Teaching methods and 

activities: 

The course will use lectures, exercises, team work and discussions. The student activities will be concentrated on team-

based project work, with discussions. 

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

 

Knowledge to: 

 have advanced competence on structuring and classification of information, included in this separation 

betweenprocess information, management information and physical information 

 to assess accuracy levels, included levels of details, for different kind of information 

 about accuracy requirements for different purposes throughout the building process 

 about setting accuracy requirements for different purposes throughout the building process 

 about data capture methods for capturing physical information on existing buildings 

 transformation of functional requirements into performance levels 

 about formats, entity types and attributes 

 about relevant standards 

 

Skills: 

 be able to carry out selected analysis using digital methods 

 be able to find and present existing, relevant information, and structure this information for further 

digitalprocessing 

 be able to develop processes including specifications describing actors, procedures and requirements to 

deliveries in different stages of a building process, including specifications of information needs (entities, entity 

attributes and entity relationships) 
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General competence on: 

- finding and presenting existing, relevant information, and structure this information for further digitalprocessing 

- assessing accuracy levels, included levels of details, for different kind of information 

- be able to describe data capture methods for capturing physical information on existing buildings 

 

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. 

Kommentarer:  

Merknad eksamensavvikling: Mappe leveres digitalt i Inspera 

 

 


