
fremtidsrettet – engasjerende – samhandlende

DEN DIGITALE FAGARBEIDER

En modulbasert utdanning som gir studiepoeng. 

Utviklet i samarbeid med partene. Sikrer fagarbeidere 

nødvendig kompetanse i et høyteknologisk og 

digitalt arbeidsliv.
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Fagskolen Oslo tilbyr de tre første 

modulene i bransjeprogrammet Den 

digitale fagarbeider for bygg- og 

anleggsnæringen i Stavanger og 

Trondheim

Etter å ha gjennomført module 1-3 

kan du søke på plass i modulene 4-

6 ved ordinær gjennomføring 

senere. 

Fullstendig studieplan finner du her

Foreløpige datoer

Stavanger 

• Modul 1: 17-19 august

• Modul 2 og 3: 12-16 oktober

Trondheim

• Modul 1: 24-26 august

• Modul 2 og 3: 19-23 oktober

DEN DIGITALE FAGARBEIDER FOR BYGG- OG 

ANLEGGSNÆRINGEN
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https://fagskolene.no/sites/default/files/2020-01/19-11-01%20STUDIEPLAN_Den%20digitale%20fagarbeider%20for%20bygg-%20og%20anleggsn%C3%A6ringen.pdf
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MODULOVERSIKT FOR DEN DIGITALE FAGARBEIDER



4

GRUNNLEGGENDE DATA OG DIGITALE FERDIGHETER (1):

Introduksjon og oppstart

• Velkommen

• Registering 

• Skolens plattformer og systemer

Digitale mål og visjoner for BAE bransjen

• Fagarbeiderens rolle

• Digitalt veikart 

Digitale verktøyer og apper/tjenester for 

byggeplass?

• Hva finnes og til hvilke formål?

Faser og modenhetsgrad på prosjekter –

MMI for digitale modeller

Digital kommunikasjon, tekst- og 

tallbehandlingsverktøy

• Kommunikasjonsmetoder og prosesser

• Eks. MS produktene – Word, Excel, PowerPoint, 

OneNote

• Effektiv bruk av mail, kalender, møter og 

kontakter. Eks. Outlook

• Møter via mobile møterom. Eks. Skype

• Fjernhjelpsopplæring

• Skjermdump, Eks. Utklippsverktøy / Snagit

Bruk av web-hotell

• Leveranseportal – It’s learning

• Eks. Interaxo, Byggeweb, BIMcontact, BIMsync
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Prosjektportal – Digital leveranse

• Sjekklister, Oppgaver, Timeregistrering, Rutinebeskrivelser 

Digital HMS av byggeprosjekt – VR-spill

• Bli kjent med byggeplassen i virtuell verden

• Bruk og innføring i Digital HMS-tavler

• Gjennomføre HMS-spill

Avvikshåndtering i mobile plattformer

Digitale kommunikasjon

• Sette opp møte i kalender, invitere 

• Delta / avholde videomøte 

DIGITAL HVERDAG – FAGARBEIDER (2): 
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Statnett

3M
3MStatsbygg & Rambøll

SfS BA

Statsbygg



Produksjon etter digitale tegninger - PDF

• Linjer og lag, revisjon digitale tegninger. Eks. Bluebeam, Adobe 

• Kombinasjon av tegninger og modell. Eks. Dalux Field, BIMx, StreamBIM

Produksjon etter modell med bruk av nettbrett/mobile enheter 

• Eks. bruk av Dalux Field, BIMsync, StreamBIM etc..

BIM-kiosk

• Eks. Solibri

• Produksjonsmateriell fra områder, soner 

• Informasjonsuthenting – Måling, mengder, informasjon fra modell

• BIM for planlegging og bestilling – Eks. digital armering
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DIGITAL PRODUKSJON – FAGARBEIDER (3):
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BluebeamDalux

Bimsync Streambim



Uttalelser fra studenter på Den Digitale fagarbeider:

- Endelig er det mulig å få kompetansepåfyll uten å måtte ta 

permisjon fra jobben i et år, sier Sajjad Asghar Chaudhry fra 

Betonmast. 

Betonmast er en bedrift som satser kontinuerlig på digitalisering. 

Konsernet prøver ut nye teknologier på mange områder, og 

implementerer nye løsninger der det er hensiktsmessig.

-Jeg anser studiet som svært verdifullt og tar det som nødvendig 

etterutdanning, sier Ken Randem.
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BYGG KOMPETANSE NÅ. BLI KVALIFISERT FOR RESTART I 

NÆRINGSLIVET.


