
 
 

 
 

BIM Installasjon – 5 studiepoeng 

 

Undervisingsopplegg: Forelesingar, gruppearbeid, videoundervisning, eigenstudie 

Nøkkelinformasjon:  

• Digital undervisning via Zoom   

• Fem samlingar på 3 timar ein dag per veke (ettermiddag).  

• Eigenstudie 70 timar 

 

Samling 1 Samling 2 Samling 3 Samling 4 Samling 5 

 
Prosjektering av 
ventilasjon 
 
 
Modellering av 
ventilasjons-kanalar 
 
Ventilar og utstyr 
 
Aggregat 
 
 

 
Prosjektering av 
sanitær- og 
varmesystem 
 
Modellering av rør, 
forbruksvatn og avløp 

 
Meir om VVS samt 
planlegging av 
tekniske modellar  
 
Varme, kjøling og 
brannslukkesystemer 
 
Introduksjon til 
planlegging i 
Navisworks 
 
Planlegging av 
tekniske modellar i 
Navisworks 
 

 
Tekniske berekningar 
og kollisjonskontroll 
 
 
Berekning av 
ventilasjonsanlegg 
 
Berekning av 
sanitæranlegg 
 
Kollisjonskontroll 

 
Bruk av parameter, 
FDV og meir om 
tekniske berekningar 
 
Varme og kjøle-
berekning 
 
MMI som parameter 
 
TFM – Tverrfagleg 
merkesystem i 
MagiCAD 
 
Digital FDV 

 

Målgruppe: Tilsette, permitterte og arbeidsledige innan bygg, anlegg, VVS og elektro. 

Opptakskrav: Kurset er for alle som har fagbrev innan bygg, anlegg, VVS og elektro. 

Søkjarar som ikkje har fagbrev, kan søkje opptak på grunnlag av realkompetanse, sjå lenke til NOKUT: 

Realkompetansevurdering på fagskolene under kurslista på fagskulen.no 

 

Meld deg på kurset her 

NB! Vel studiestad Førde 

 

Kontaktinformasjon: 

 Faglege spørsmål: Kjetil Sunde mob. 456 66 362 /Geir Vatnelid mob. 913 78 399. 

 Spørsmål om gjennomføring, påmelding o.l.: Soldis Årseth Trippestad mob. 936 30 757. 

 

 

 

https://skjema.vlfk.no/opplaering/soknad/fagskolen_bransjeprogram


 

BIM Installasjon Tema 

5 stp. BIM Installasjon - Vidaregåande Bygnings-

Informasjons-Modellering  

Læringsutbytte (LUB) 

Kunnskap 

Studenten: 

• forstår korleis BIM-prosessar endrar tradisjonell prosjektering og kan bidra til færre feil, mindre svinn 

og økt bærekraft i byggeprosessane 

• har vidaregåande kunnskapar om digital modellering i praksis, koordineringsmøter og digital 

samhandling 

• har god innsikt i preaksepterte løysingar og har kjennskap til krav til detaljeringsnivå og kvalitet i 

digitale modellar  

• har kunnskap om byggebransjen og samspelet mellom dei ulike aktørane i bransjen  

• har kunnskap om å utvikle styringsdokument for digital samhandling i ein byggeprosess 

• har vidaregåande kunnskap om å utvikle og lage BIM-modellar i tekniske fag for digital samhandling i 

ein byggeprosess 

• har kunnskap om planlegging og byggeoppfølging av tekniske modellar i BIM-prosjekt 

• kan utføre avansert 3D-modellering av ventilasjon, rør og varmesystem innanfor BIM installasjon 

Ferdigheiter 

Studenten: 

• kan anvende dei vanlegaste BIM-programma til rask og riktig digital modellering, særleg innanfor sin 

eigen fagbakgrunn, men også generelt innanfor temaet teknisk installasjon og enkel 

bygningskonstruksjon 

• kan anvende sin BIM-faglege kunnskap for å løyse oppgåver innan digital samhandling, løyse problem 

som oppstår ved bruk av BIM-programmer og velgje riktig program for riktig bruk 

• kan med forskjellige digitale verktøy utvikle visuelle rapportar som egner seg for presentasjon på 

koordineringsmøter 

• kan anvende forskjellige BIM-verktøy for å hauste relevante teikningar ut frå digitale modellar, samt 

gjere mengdeberekningar og kollisjonskontrollar ut frå modellane 

• kan anvende forskjellige BIM-verktøy for å hauste relevante tegninger ut frå digitale modellar 

• kan anvende forskjellige BIM-verktøy for å legge til informasjon i digitale objekt og berike digitale 

modellar med relevant informasjon 

• kan finne informasjon og fagstoff som er relevant for ein BIM-fagleg problemstilling ved anvendelse 

av nettbaserte kunnskapssystem, nettforum, faglege nettverk og bransjeorganisasjonar 

• kan anvende sin BIM-faglege kunnskap for å koordinere enkel digital modellering og kontroll i eit 

byggeprosjekt 

• kan kartlegge ein situasjon der det brukast BIM-modellar for å gje råd om rasjonell bruk av BIM-

metodar og problemløysing i prosjekt 

• kan behandle endringar i byggeprosjekt ved hjelp av BIM programvare 

Generell kompetanse 

Studenten: 

• kan bygge relasjonar med andre brukarar av BIM for å utvikle sine tverrfaglege kunnskapar og 

ferdigheiter og samtidig vise respekt for dei ulike faga sin eigenart 

• kan utvikle og oppdatere sin kunnskap innanfor BIM ved hjelp av eigenlæring og tverrfagleg kontakt 

med fagmiljø  

• kan utvikle og oppdatere sin kunnskap innanfor BIM til å lære nye teikne- og modelleringsprogram, 

anna programvare og BIM-prosessar 



 

• kan utvikle arbeidsmetodar innan modellering og kontroll av digitale modellar i ein prosjekterings-

/byggeprosess etter kundens kvalitetskrav, etter det etterspurte BIM-detaljeringsnivået og etter dei 

ulike målgruppenes behov 

• kan benytte relevant BIM programvare til å behandle FDV dokumentasjon 

• har kunnskap om korleis man kan utveksle BIM-modellar mellom ulik programvare for å utføre 

kalkulasjon og berekningar 

Læringsaktivitetar 

• Nettsamlingar på videokonferanse (Zoom) 

• Obligatorisk undervisning på nett mellom samlingane 

• Obligatorisk arbeidskrav 

• Eigenstudie ved gjennomgang av lærebok på MyLearnView 

Fagressursar 

Digitale Lærebøker på www.mylearnview.com:  

BygningsInformasjonsModellering (BIM) for mekaniske fag – Del 1 Ventilasjonssystemer, E-Bok, ISBN 978-

82-692018-1-9 Kapittel 1-6, 7-8 og kapittel 15  

BygningsInformasjonsModellering (BIM) for mekaniske fag – Del 2 Sanitær- og Varmesystemer, E-Bok, ISBN 

978-82-692018-2-6 Kapittel 5-11 

BygningsInformasjonsModellering (BIM) for mekaniske fag og bygg –  Planlegging og oppfølging av BIM 

prosjekter, E-Bok, ISBN 978-82-692018-4-0, kapittel 5-6 

BygningsInformasjonsModellering (BIM) for mekaniske fag og bygg – Del 1 Kalkulasjon og Beregninger, E-

Bok, ISBN 978-82-692018-3-3 Kapittel 7-10 

Logg inn på www.mylearnview.com. Bøkene finnast som digitale utgåver.  

Programvare frå Autodesk. Informasjon om nedlasting og installasjon kjem. 

Arbeidskrav i emnet 

Mappeinnlevering 

Vurdering: Godkjent / Ikkje godkjent 

Forkunnskapar 

Gode kunnskapar i IKT 

BIM 2 Bygnings-Informasjons-Modellering i praksis eller tilsvarande 

Krav til PC 

Operativsystem: Windows 10 64bit 

Prosessorserie: Intel i7 Gen7 eller AMD Ryzen 7 Gen2 

Grafikkort: Det anbefalast å ha eit godt grafikkort med minimum 2GB minne som støttar DirectX 11 med 

Shader Model 5 

Minne (RAM): Minimum 16GB, helst 32GB eller 64GB. 

Lagringsplass (SSD ved bærbar): 256GB 

Skjermar: 

- For bærbar PC er det krav om ekstern full HD 15” eller større 

- For stasjonær PC er det krav to skjermar der minst ein er full HD 15” eller større. 

WEB kamera og mikrofon/headset for kommunikasjon. 

 

http://www.mylearnview.com/

