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Nytt emneforslag Første undervisning: 2019 HØST Første eksamen: 2019 HØST  

Emnet undervises ikke i studieåret 2018-2019. 

Primær fagsortering: Bygg- og anleggsteknikk 

Fagområder Bygg- og anleggsteknikk 

Forkortet emnetittel DIG BYGGEPROS FDP 

Norsk emnetittel Digitale byggeprosesser, fordypningsprosjekt 

Nynorsk emnetittel: Digitale byggeprosessar, fordjupingsprosjekt 

Course title: Digital Construction Process, Specialization Project 

Ansvarlig fagperson Førsteamanuensis Erling Onstein 

Faglærere: Professor Eilif Hjelseth 

Førsteamanuensis Erling Onstein 

Primært studieprogram: Bygg- og miljøteknikk - masterstudium (2-årig) (MIBYGG) 

Studieprogram: Bygg- og miljøteknikk - masterstudium (5-årig) (MTBYGG) 

Studienivåkode: Høyere grads nivå 

Studiepoeng: 7.5 

Undervisningsspråk Norsk 

Vurdering Arbeider J     

Bokstavkarakterer     

EmneInformasjon Norsk 
Anbefalte forkunnskaper:  

Forkunnskapskrav:  

Faglig innhold: Emnet hører inn under digital byggeprosess, og skal gi fordypning innen byggeprosess. Prosjektarbeidet kan ha 

utrednings- eller forskningskarakter. 

Aktuelle oppgaver for prosjektarbeidet kan finnes innenfor hele byggeprosjektets livssyklus Arbeidet kan utføres 

individuelt eller i gruppe, og skal resultere i en prosjektrapport med eventuelle digitale løsninger (f.eks. digital 

modell, programvare, e-læring, video, nettsted eller annet digitalt medium). Prosjektrapporten kan være individuell 

eller bestå av en kombinasjon av felles arbeide og individuelt arbeid. Prosjektarbeidet kan utformes som et 

forprosjekt til masteroppgaven. 

 

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

emneansvarlige). 

 

For felles del om forskningsmetoder: 

 Elizabeth Fisher & Daniel Holtom (2014). Enjoy writing your science thesis or dissertation. A step by 

stepapproach to planning and writing dissertations for undergraduate and graduate science students, (2Nd 

Edition), Imperial College Press, London,ISBN: 978-1783264216, sidene 1-145 

 Engineering ethics in practice: a guide for engineers (2011),The Royal Academy of Engineering, ISBN 

1903496-74-8, Download from: http://www.raeng.org.uk/publications/other/engineering-ethics-in-practice-

full, 80 sider 

 

Læringsformer og aktiviteter: Selvstendig prosjektarbeid med veiledning. 

 

eller 

        

Emnet gjennomføres som prosjektbasert 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  

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

samråd med emneansvarlige. 

Læringsutbytte: Etter endt emne skal deltakerne selvstendig ha: 

Kunnskap om: 

 hvordan fordype seg i et spesifikt tema innen valgt fagområde gjennom vitenskapelige arbeidsmetoder. 

 

Ferdigheter til å: 
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 innhente kompletterende kunnskap gjennom registreringer, litteraturstudier og annet kildesøk og kombinere 

dette med teoretisk kunnskap. 

 

 

Generell kompetanse: 

 gjennomføre et større selvstendig prosjektarbeid, inklusive å utarbeide en prosjektplan med milepæler, 

rapportere delresultater og skrive en prosjektrapport med eventuelle digitale løsninger 

Mer om vurdering: 

 

Prosjektrapport med eventuelle digitale løsninger. 

Ved stryk må emnet tas på nytt ved neste gjennomføring av emnet. 

Course description 

 

English 

 
Recommended prev. 

knowledge: 

 

 

Required previous knowledge:  
Academic content: The course is part of the study program on digital building processes, and will give a specialization within building 

processes. The project work can have either investigation or research content. 

 

Relevant topics for the project can be picked from the whole life cycle of a building project. 

The project work can be carried out either individually or in groups. 

 

The final report can be individual or a combination of individual and group work. 

 

The project work can be designed as a startup project for the master thesis. 

Course materiel: Relevant literature for the project work is selected by the student (supervised by the responsible teacher) For 

the common part on research methodology: 

 Elizabeth Fisher & Daniel Holtom (2014). Enjoy writing your science thesis or dissertation. A step by 

stepapproach to planning and writing dissertations for undergraduate and graduate science students, 

(2Nd Edition), Imperial College Press, London, ISBN: 978-1783264216, sidene 1-145 

 Engineering ethics in practice: a guide for engineers (2011),The Royal Academy of Engineering, ISBN 

1903496-74-8, Download from: http://www.raeng.org.uk/publications/other/engineering-ethics-in-

practice-full, 80 sider 

Teaching methods and 

activities: 

Individual, supervised project work 

 

or 

 

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

concentrated on team-based project work, where CDIO principles are important. 

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

 

Knowledge: 

 how to specialize in a selected, specific topic using scientific methods 

 

Skills: 

 put together additional knowledge using registrations, literature studies and other kinds of sources, and 

combining this with theoretical knowledge. 

 

General competence: 

 carry out a major independent project work, including the a project plan, reporting partial results and writing 

a scientific project report 

 

About the assessment: Project report including possible digital solutions. 

If fail there is no re-sit of exam. 

Kommentarer:  

Merknad eksamensavvikling: Arbeid leveres digitalt i Inspera. 

 

 


