
                                                                                           
Project n. 2016-1-IT01-KA202-005399    
CUP G36J16000810006         
                                                                                            

 
Medfinansiert av Erasmus + -programmet i EU 

 

OUTPUT 3  

 

 NYE ELLER OPPDATERTE PROGRAMMER 

I DE ANDRE PARTNERNES LAND 

  

  
 

  



 

Innhold 

 

1)        Introduksjon  

 2)        Det italienske treningsprogrammet for ITS-kurs og for den nye regionale kvalifikasjonen 

"Tekniker for BIM-modellering"  

 3)        Det norske treningsprogrammet  

 4)        Det finske treningsprogrammet "Workshop i Oulu Zone"  

 

  



 

1)        INTRODUKSJON 

 Output 3 av prosjektet er definert som nye eller oppdaterte treningsprogrammer for hvert partnerland.  

 I forhold til ulike utgangspunkt for gjennomføring av kurs om BIM og involvering av partnere i ulike land, ble 

det besluttet at det skulle arbeides med tre ulike treningsprogrammer.  

I Italia, bestemte Centoform og Emilia-Romagna Region seg for å jobbe med et treningsprogram tilpasset 

ikke-universitets studenter.  

 Årsaken til dette valget var først og fremst knyttet til beslutningen om å implementere en ny kvalifikasjon ( 

Output 2  av Bim4Placement-prosjektet), relatert til BIM i Emilia-Romagna kvalifikasjonsreperor (SRQ - https: 

//formazionelavoro.regione.emilia- romagna.it/qualifiche/schede).  

For det andre var det i Regionens og Centoforms interesse å implementere en ny modul innenfor ITS foreslått 

av ITS Territory-Energy-Construction Foundation, den eneste i Emilia-Romagna som har realisert ITS-kurs 

innen konstruksjon, hvorav Centoform er en av grunnleggerne. 

 I forhold til disse målene besluttet Centoform og Emilia-Romagna regionen å definere et treningsprogram 

for yrkesfaglig videregående opplæring (EQF 5).  

Resultatet er et opplæringsprogram på 500 timer (302 timer forelesning og assistert prosjektarbeid og 188 

timer internship i selskaper).  Dette programmet vil bli vedtatt av Centoform i reali s asjon av kurs knyttet til 

ny regional kvalifisering (EQF 5), og vil også bli tatt i bruk av ITS TEC Foundation for gjennomføringen av den 

nye modulen på BIM inne i sine kurs Superior tekniker for bygging energieffektivitet og Superior tekniker for 

innovasjon og kvalitet på boliger (EQF 5).  

 ITS kurs varighet er 2.000 timer og BIM-modulen vil være en del av det fulle programmet, som forbinder alle 

andre moduler gjennom praktisk erfaring. 

 I Norge bestemte Universitetet i Stavanger seg for å gjennomføre et kortere kurs knyttet til oppdatering av 

det eksisterende kurset innen  ‘Construction Management’. Her ble BIM introdusert.  

 Resultatet er et treningsprogram på 145 timer (20 timer forelesning og 125 timer med øvelser og 

prosjektarbeid), rettet mot universitetsstudenter (EQF 6).  

 I treningsprogrammet er det en viktig sammenheng med Lean tankegang i konstruksjon.  

 Kurset vil være en del av universitetskurset i "Byggeledelse" ved Stavanger Universitet. 

I Finland bestemte Universitetet i Oulu seg for å jobbe med utviklingen av en workshop-trening relatert til 

Infra-BIM, adressert til yrkesstudenter, universitetsstudenter og fagfolk. 

 Resultatet er Oulu Zone Workshop-programmet på 30 timer (9 timers klassevirksomhet, 19 verksteder og 2 

tilbakemeldinger) realisert over fem dager i Oulu Zone. Spesielt, i Oulu Zone Workshop, kan deltakerne sette 

i bruk det de har lært gjennom undervisning og laboratorieøvelser.  

 



 De vil få en ekte opplevelse av infra-BIM på en arbeidsplass, hvor de blir delt inn i grupper med ulike roller 

knyttet til bygg og prosess.  

I denne rapporten kan du finne et sammendrag av de forskjellige treningsprogrammene i følgende språk 

engelsk, italiensk, finsk og norsk. 

For hver beskrivelse har partnerne brukt et felles språk, identifiserer målgruppe, EQF-nivå, varighet, mål, 
metodikker, ferdigheter til å utvikle, moduler med innhold og varighet. 

 

 Mer informasjon (rapporter og annet materiale) er tilgjengelig i vedlegg. 

  



 

2)        DET ITALISKE PROGRAMMET (KURS) FOR REGIONAL KVALIFIKASJON 

"TEKNIKKER FOR BIM MODELLERING" 

 

 
 

 

Mål studenter : etter videregående opplæring  

 EQF nivå: 5  

 Kursets varighet: 500 timer  

•  302 timer klasse aktiviteter  

•  188 timer scenen i et design og entreprenørfirma  

 Oppmerksomhet: Hvis programmet refererer til den regionale kvalifikasjonen, må vi legge til 16 timers 

klassevirksomhet knyttet til modulen "Safety at Work".  I dette tilfellet vil scenen være 172 timer.  

 TRENINGSPROGRAM  

 Mål og prosjektbeskrivelse  

Den sterke drivkraften mot digitalisering av byggesektoren krever en dyp oppdatering av tekniske ferdigheter 

på grunn av kravene til den nye nasjonale loven om offentlige anskaffelser basert på EUPPD - European Public 

Procurement Directive. 

Selv om BIM kan betraktes som en naturlig utvikling av Computer Aided Design (CAD) verktøy, er det 

nødvendig å avklare hvordan denne endringen ikke kan reduseres til et rent teknologisk aspekt.  Faktisk er 

BIM kvalitativt forskjellig fra CAD fordi det ikke bare er en statisk grafisk beskrivelse av bygningen, men en 

dynamisk objektbasert definisjon av den.  Derfor fordeler denne metodiske tilnærmingen seg fra 

informasjonen i selve modellen, slik at designere kan utforske et nytt nivå av designanalyse.  

Representasjonen blir et instrument for direkte å beregne de fysiske og funksjonelle egenskapene til en 

struktur og dens informasjon, ved hjelp av åpne standarder for å støtte en mer informert beslutningsprosess.  

 Læringsutbytte  

 Følgende utdanningsprogram har som mål å overføre den nødvendige kompetansen for å gjennomføre de 

siste BIM tilnærminger i byggsektoren.  Definisjonen av nye profesjonelle tall og nye roller i byggeprosessen, 

som eksplisitt kreves av markedet, ber om oversettelse av tradisjonelle ferdigheter til bruk av nye IT-verktøy 

og standarder.  Hovedmålet med kurset blir derfor overføring til nyutdannede både tekniske ferdigheter 

gjennom laboratorieaktiviteter og nødvendig teoretisk kunnskap for å kunne utføre BIM-modellers / 

spesialistens rolle gjennom full forståelse av fordelene ved sektor transformasjon.  

 

  

 



 Læringsmetoder  

Forelesninger for overføring av teoretisk kunnskap og praktisk anvendelse gjennom laboratorieaktiviteter 

for oppkjøp av praktiske ferdigheter i bruken av IT-verktøy.  

 Målfag  

 BIM-spesialist / modellør for arkitekturforfattere:  

 •   Bruk arkitektoniske BIM redigeringsverktøy for modellering av grunnleggende komponenter, komplekse 

geometrier og detalj ed elementer, både i ny konstruksjon og i eksisterende bygning s.  

 •   Behandle (arkitektoniske) nivåer, grafiske standarder og detaljerte opplysninger i henhold til BIM-

baserte standarder, både proprietære og åpne (IFC).  

 •   Utfør grunnleggende kontroller av konsistensen av BIM-modellene (kodekontroll), konfliktanalyse 

(modellkontroll) og styring av data fra ulike yrker (modellkoordinering).  

 •    Utdrag ekstra informasjon, på en aggregert måte, for generering av kvantitativ, kvalitativ analyse og 

planlegging.  

 Detaljert program  

•  MODUL 1: Digitaliseringen av byggeprosessen  

•  MODUL 2: Arkitektonisk BIM-forfatter  

•  MODUL 3: BIM-samarbeid og fødererte modeller  

•  MODUL 4: Dimensjonene til BIM utover den tredimensjonale modellen  

• MODUL 5: Prosjekt arbeid 

  

 modul   emne   timer   læringsmetoder  

 MODUL 1: 

Digitaliseringen av 

byggeprosessen 

 Digitaliseringen av byggeprosessen: muligheter, 

grenser og bruksområder av BIM-verktøy.   8   foredrag  

 Analyse av lovkrav: Ny nasjonal kodeks for offentlige 

anskaffelser   8   foredrag  

 BIM Guides, BIM Execution Plan og konfigurasjonen 

av et IT-miljø for byggdesign.   16  

 forelesning + 

prosjekt  arbeid  

 Fra den integrerte 3D-undersøkelsen til BIM  
 16  

 forelesning + 

laboratorium  



 MODUL 2: 

Arkitektonisk BIM-

forfatter  

 Arkitektonisk BIM-forfatterskap -  hvordan å 

modellere grunnleggende komponenter, administrere 

(arkitektoniske) nivåer og grafiske standarder.   40  

 lab + 

prosjektarbeid  

 Hvordan modellere komplekse geometrier og 

detaljelementer, både i nybygg og i eksisterende 

bygning.  Integrasjon av informasjon i henhold til BIM-

baserte standarder .   36  

 lab + prosjekt  

arbeid  

 MODUL 3: BIM-

samarbeid og 

fødererte modeller  

 Strukturell BIM-oppretting - databehandling, styring 

og interoperabilitet.   12   lab  

 MEP BIM Authoring - databehandling, ledelse og 

interoperabilitet.   12   lab  

 Kode- og modellkontroll og konfliktanalyse  
 16  

 forelesning + 

laboratorium  

 Avansert modellkontroll: Den kvalitative evalueringen 

av et prosjekt   12   lab  

 MODUL 4: 

Dimensjonene til BIM 

utover den 

tredimensjonale 

modellen  

 Administrere data gjennom prosjektet: planlegging, 

kostnadsanalyse og ytelsessertifiseringer   16   foredrag  

 Planlegging av byggeplassaktiviteter gjennom bruk av 

BIM-verktøy (BIM 4D)   12   lab  

 Kostnadsanalyse og kostnadsrelatert 

informasjonsbruk (BIM 5D)   8   lab  

 Hvordan bruke BIM for Facility Management: fra 

CAFM standard til BIM-FM   4   foredrag  

 MODUL 5: Prosjekt  

arbeid  

 Prosjektpresentasjon og metodikk for case study 

analyse   4   foredrag  

 Interessenter definisjon.  Analyse av behov, krav og 

forskrifter.   8   Prosjekt arbeid  

 Design arbeidsflyt, aktiviteter planlegging og grupper.   4   Prosjekt arbeid  

 BIM modellering av design temaet (eksisterende 

bygning).   16  Prosjekt arbeid 

 Foreløpig definisjon av designløsninger basert på 

utført analyse (designoppsett og bygningstypologi)   12   Prosjekt arbeid 

 Foreløpig definisjon av designløsninger basert på 

utført analyse (tekniske og strukturelle løsninger)   12   Prosjekt arbeid 



 Foreløpig definisjon av designløsninger basert på 

utført analyse (fornybare energikilder og 

konvoluttdesign)   2   Prosjekt arbeid 

 BIM modellering av design valg   24   Prosjekt arbeid 

 Møte med klienten og prosjektpresentasjonen   4   Prosjekt arbeid 

   TOTAL   302    

  

 

Noen bilder av testingen  

 

 

 

 

 

 

 

 

Annexes 

vedlegg  

 Presentasjon av opplæringen av treningsprogrammet i sammenheng med ITS-kurset (takket være ITS 

Foundation Territory-Energy-Construction)  

 

 



3)       DET NORGE OPPLEKSPROGRAMMET FOR UNIVERSITET STUDENTER  

 

 

Mål studenter :  universitets studenter  

 EQF nivå:  6  

 Kursets varighet: 145 timer  

  Forelesningstimer :  20 timer  

  Prosjektarbeid: 125  timer 

 Kurset vil være en del av universitetets kurs i "Byggeledelse" ved Stavanger Universitet  

  TRENINGSPROGRAM  

 Mål og prosjektbeskrivelse  

Virtual Design and Construction (VDC) spiller en viktig rolle i arkitektur, engineering og konstruksjon (AEC).  

BIM er en del av Virtual Design and Construction (VDC) .  Derfor har kurset til formål å gi universitetsstudenter  

kunnskap i arbeidsflyt, designplanlegging og virtuell modellering gjennom VDC .  Det diskuterer også BIM og 

applikasjoner.  

  Læringsutbytte  

  Forståelse av BIM og dets applikasjoner  

  Forståelse av prinsipper for virtuelt design og konstruksjoner (VDC)  

  Forståelse av forholdet mellom BIM og VDC  

  Forståelse av Lean konstruksjon  

 

 Læringsmetoder  

  Undervisning og prosjektarbeid  

  

http://ansatt.uis.no/


  

 Detaljert program  

  

 modul   emne   timer   læringsmetoder  

 Modul 1  

 emner:  

  Hva er BIM?  

  Dens fordeler og applikasjoner  

  Dimensjoner av BIM  

 prosjektarbeid  : Oppdrag  

 10  

  

  

  

 75  

 undervisning  

  

  

  

 Gruppearbeid  

 Modul 2  

 emner:  

  VDC Grunnleggende  

  Bruk av VDC i designfase  

  Utfordringer og case studies av VDC  

  Hva er Integrated Continuous Engineering (ICE)?  

  
 Prosjekt arbeid  

 5  

  

  

  

  

 25  

 undervisning  

  

  

  

  

 Gruppearbeid  

 Modul 3   emner:  

  Bruk av VDC i byggfase  

  Hva er Lean konstruksjon?  

  Bruk av Lean byggemetode: Last Planer System og 

BIM  

 Prosjekt arbeid  

 5  

  

  

           25  

 undervisning  

  

  

 Gruppearbeid  

  

  

  

  

  

  



Program for Byggledelse kurset ved Universitetet i Stavanger oppdatert med BIM-4 PLASSERING 

AV PROSJEKT (dokumentert i blått)  

 Tentativ tidsplan for,  BYG 230:  
 Byggadministrasjon - Høst 2018  

  

 Kursansvarlig: Knut Erik Bang, UiS  

 Uke   Innhold   Foreleser  

 3 4  

  

 Introduksjon til BIM og VDC  

  Introduksjon til prosjektadministrasjon og BIM  
  VDC grunnleggende, VDC i n  engineering "- ICE, 

Revit + Dynamo, VR, Design sjekker  
  VDC i n forhåndsbygging ": 4D, BIM- forsterkning på 

byggeplass, målstyring  
  VDC i byggfasen "- LEAN / LPS og BIM, arbeidskort 
mv  

 Gunnar Skeie (Kruse 

Smith, Norge)  

 Johnny Rimestad ( 

VDC Niras Norge)  

 Samindi Samarakoon,  

UiS  

 35   Prosjektledelse  

  Introduksjon til Byggeledelse  
  Roller og ansvar  
  Suksessfaktor  

 Neil Eldin,  University 

of Houston  

 3 6  

  

 Prosjektledelse (forts.)  

  Typer av kontrakter  
  Elementer av juridiske kontrakter  
  Vanlige problemer i kontraktsadministrasjon  

 Neil Eldin,  University 

of Houston  

 3 7  

  

 Prosjektledelse (forts.)  

  Terminologi  
  Foreløpige estimater  
  Detaljert anslag  
  Utstyrskostnad  
  Materialhåndtering  

 Neil Eldin, University 

of Houston  

 38   Prosjektledelse (forts.)  

  Terminologi  
  Søyle diagram  
  CPM-nettverk  
  CPM-beregninger  
  Dataanalyse og prosjektkontroller  

 Neil Eldin, University 

of Houston  

 39   Standarder og forskrifter  

   

 Rolv Arnstein Øvrelid , 

UiS  

 4 0   Standarder og forskrifter (forts.)  

   

 Rolv Arnstein Øvrelid, 

UiS  

 41   Standarder og forskrifter (forts.)  

   

 Rolv Arnstein Øvrelid, 

UiS  



 4 2   Standarder og forskrifter (forts.)  

   

 Rolv Arnstein Øvrelid, 

UiS  

 4 3   Bruk av BIM (kun torsdag 16.15-18.00)  

                Studentene får noen oppgaver som de skal 

jobbe med  

 Torbjørn  Stensland ,  

Norconsult  

 4 4   Bruk av BIM (kun torsdag 16.15-18.00) (forts.)  

  Studentene får noen oppgaver som de skal jobbe 

med  

 Torbjørn  Stensland ,  

Norconsult  

 4 5   Bruk av BIM (kun torsdag 16.15-18.00) (forts.)  

  Studentene får noen oppgaver som de skal jobbe 

med  

 Torbjørn  Stensland ,  

Norconsult  

 46   Bruk av BIM (kun torsdag 16.15-18.00) (forts.)  

  Studentene får noen oppgaver som de skal jobbe 

med  

 Torbjørn  Stensland ,  

Norconsult  

  

 Noen bilder av testen av kurset (august 2018)  

  

  

  

  

  

  

  



 

4)        DET FINNISKE OPPLEKSPROGRAMMET "ARBEIDSKOPP I OULU ZONE" 

 

Mål studenter : yrkesrettet (ungdom og fagpersoner), universitetet for anvendt vitenskap og universitet   

utdanning  

 EQF nivå:     5 fra 7  

 Verkstedet kan tilpasses ulike målstudenter (yrkesopplæring, universitet, fagfolk), og gir deltakerne ulike 

oppgaver.  

 Treningsvarighet: totalt 30 timer  

•  9 timers klassevirksomhet  

•  19 timer workshop aktiviteter og 2 timer tilbakemelding i Ouluzone  

 TRENINGSPROGRAM  

 Mål og prosjektbeskrivelse  

BuildingSMART Finland er et samarbeidsforum grunnlagt av finske eiendomsbesittere, A / E-konsulenter, 

programvareleverandører, byggefirmaer og forskningsinstitutter.  Forumets mål er å støtte standardutvikling 

og utnyttelsesinformasjon på BIM og støtte sine medlemsbedrifter for å implementere BIM-baserte 

prosjekter.  Forumet har gjort mange år med å utvikle og implementere Inframodel og andre standarder for 

infrastrukturbygging.  De mange fordelene ved BIM er grunnen til at det i dag er mye brukt både i bygg og 

infrastruktur i Finland.  Derfor er det mange muligheter i Finland som har kvalifikasjoner eller kompetanse i 

BIM, som BIM-leder og BIM-koordinator.  I Ouluzone- verkstedet er det inngått nært samarbeid mellom tre 

ulike skolnivåer , dvs. yrkesskole, universitet for anvendt vitenskap og universitet, og byggebransjen for å gi 

den nyeste kunnskapen.  I tillegg lærer de hva som er fremtidige utfordringer og behov innen åpen infraBIM 

og automatisering.  

 Læringsutbytte  

 Studentene utili s e deres kunnskap om infrastruktur byggeplassen og åpen BIM mottar fra foredrag i regi 

av skolene før Ouluzone verksted.  Målet med Ouluzone- verkstedet er at elevene bygger et Speedway-spor 

med en   uke med jobbressurser.  Forventet læringsutbytte er studentene kjenner den nåværende statusen 

i åpen infraBIM i Finland, felles infraBIM krav (YIV2015), Inframodel Data Exchange, InfraBIM Ordliste og 

Vilkår, og hvor åpen infra BIM cloud service dvs. Infrakit jobber.  

 

  



 

 Læringsmetoder  

 Forelesninger for overføring av teoretisk kunnskap og praktisk anvendelse gjennom Ouluzone workshop 

aktiviteter .  

 Spesielt, i Oulu Zone Workshop, kan deltakerne sette i bruk det de har lært under teoretisk undervisning 

eller normal laboratorieøvelser.  

 De vil leve en ekte opplevelse av infra-BIM på et ekte arbeidssted, delt inn i grupper og spille forskjellige 

roller knyttet til bygg og prosess .  

 Innføringen av divisjonen på gruppe, rollespillet og rollens rotasjon gir deltakerne en 360 graders syn på 

prosessen og betydningen av lagarbeid, utveksling av informasjon etc.  

 Målfag  

 Åpne infra BIM og automatisering:  

 •             For å lære å bruke åpen infra BIM verktøy ( Infrakit ) som en felles database, datahåndtering, 

datadeling og samarbeid mellom eksperter på Speedway byggeplassen  

 •             Behandle vanlige infraBIM- krav (YIV2015) standarder , infraBIM klassifikasjonssystem og 

Inframodel Data utveksling basert på LandXLM standarder for utveksling av infrastrukturinformasjon.  

 •             Å forstå rollene til byggeplasskompetanse og hvordan bruke åpen infra BIM og automatisering, og 

hvilke utfordringer det kan komme.  

 •             Administrer planlegging og utfall av Speedway byggeplassinformasjon.  

 Detaljert program 29.10.-2.11.2018  

•  Workshop dag 1: Foredrag: Introduksjon av verksted og Infrakit- trening  

•  Workshop dag 2: Forelesning: Introduksjon til byggeplass  

•  Workshop dag 3 : Ouluzone workshop, grunnleggende opplæring  

•  Workshop dag 4 : Ouluzone verksted, endring og spesielle situasjoner  

•  Workshop dag 5 : Ouluzone workshop, Innovative prosessendringer  

 

 

 

 

  



Workshop dag   emne   timer   læringsmetoder  

 1: Forelesning: 

Introduksjon av 

verksted og Infrakit- 

trening  

 Introduksjon til Ouluzone workshop trening, 

Speedway spor byggeplass, B4P-prosjekt, eksamen.  

Prof. Rauno Heikkilä   1   Foredrag  

 Infrakit- trening grunnleggende: deling, lagring, 

styring, visualisering, rapportering, vedlikehold og 

skape as-build modell.  Salgssjef Toni Louhisola , 

DSC Finland Oy   3  

 Forelesning + 

øvelser  

 2: Forelesning: 

Introduksjon til 

byggeplass  

 Sveise- og l Aying s tructures (q KVALITET r 

equirements, m aterials, j ob p Lanning og i 

mplementation).  Foreleser Jarmo Erho   4   Foredrag  

 Satellittmålinger, koordinat og høyde systemer .  

Foreleser Jarmo Erho   1   Foredrag  

 3. Ouluzone verksted 

dag 1: grunnleggende 

opplæring  

 Ni (9) aktive oppgaver, rundt 30 min / hver.  

Grunnleggende opplysninger om jobbkravene og 

hvordan Infrakit jobber og brukes i Speedway 

byggeplass.   7   Prosjekt arbeid  

 4. Ouluzone verksted 

dag 2: Skiftende og 

spesielle situasjoner  

 Ni (9) aktive oppgaver rundt 30 min / hver.  

Hvilken informasjon er nødvendig for å løse 

problemer og hvordan denne informasjonen deles 

og lagres i Infrakit .   7   Prosjekt arbeid  

 5. Ouluzone verksted 

dag 3: Innovative 

prosessendringer  

 Åtte (8) aktive oppgaver rundt 20 min / hver.  

Studentene tar mer ansvar ved å følge Infrakit og 

svar, om nødvendig.  Lærere hjelper.   5   Prosjekt arbeid  

 Endelige diskusjoner og diskusjoner.  Eksamen om 

byggeplassen.  Studentene presenterte 

tilbakemelding.  Forsker Tanja Kolli   2   Foredrag  

   TOTAL   30    

 

  

 

 

  

  

  



 Noen bilder av testingen 

 

 

 

 
 

 

 

 

Vedlegg: Oulu Sone Workshop Report  

 

 


