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Internasjonale BIM - standarder
eller rettere

ISO 19650
ISO 19650 Organization and digitization of information about buildings and civil
engineering works, including building information modelling (BIM) — Information
management using building information modelling

Denne Standarden gjelder:

ISO 19650 Organisering og digitalisering av informasjon om bygninger og
anleggsvirksomhet, inkludert bygnings-informasjonsmodellering (BIM) Informasjonsstyring ved bruk av bygningsinformasjonsmodellering
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Oversikt over ISO 19650 og hvor UK har laget Guidance med utgangspunkt i PAS 1192
3

ISO 19650-seriens potensial
Samlet har ISO 19650-standardene har potensial til å bygge grunnlaget for å
definere kvaliteten på de forskjellige informasjons-leveransene for ulike
interessenters behov gjennom hele livssyklusen til byggverk.

Det er viktig å knytte den til konkrete arbeidsoppgaver og roller for
de ulike organisasjoner i verdikjeden (byggeier, rådgivere,
entreprenører, produsenter, teknisk driftspersonell, virksomhetene i
byggene, mm). Det kan da lages norske veiledere, som er viktig for
forståelsen og utbredelsen i norsk BAE-næring (best practice)
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ISO 19650 Organisering og digitalisering av
informasjon om bygninger og anleggsvirksomhet
- 1: Konsepter og prinsipper

Standardens del 1 - omfang
Standarden beskriver begreper og prinsipper for informasjonsforvaltning på et modenhetsnivå beskrevet
som «bygningsinformasjonsmodellering» (BIM) i henhold til ISO 19650».
Det gir anbefalinger for et rammeverk for å informasjonsforvaltning inklusive utveksling, registrering,
versjonsframstilling og organisering for alle aktører.
Standarden gjelder hele livsløpet til alle byggverk, inklusive strategisk planlegging, prosjektering, utvikling,
dokumentasjon og bygging, teknisk drift, vedlikehold, virksomhetene bruk, oppussing, reparasjon og
utrangering eller riving.
Standarden kan tilpasses byggverk eller prosjekter uansett størrelse og kompleksitet slik at det ikke er til
hinder for fleksibiliteten og allsidigheten som kjennetegner et bredt omfang av potensielle
anskaffelsesstrategier, og slik at det kan tas hensyn til kostnaden ved å implementere dette dokumentet.
Del 1 av standarden består av 32 sider av til delvis nye og ukjente begreper, men som er nødvendige for
beskrive og organisere informasjonsforløp, beslutningspunkter og innhold.
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Termer knyttet til byggverk og prosjekter (1)
Aktør person, organisasjon eller organisasjonsenhet som er involvert i en byggeprosess
Avtale omforent anvisning for levering av informasjon (3.3.1) om arbeid, varer eller tjenester
Bestiller mottaker av informasjon (3.3.1) om arbeid, varer eller tjenester fra en ledende leverandør
(3.2.3) (I enkelte land kan bestiller ha betegnelsen oppdragsgiver (3.2.5), eier eller arbeidsgiver, men bestiller er ikke begrenset til funksjonene.)
Oppdragsgiver aktør (3.2.1) som er ansvarlig for å sette i gang et prosjekt, og godkjenne
prosjektbeskrivelsen
Leverandør den som framskaffer informasjon (3.3.1) om arbeid, varer eller tjenester
Leverandørgruppe ledende leverandør (3.2.3) og deres leverandører. Den kan ha alle størrelser, fra én person til komplekse
arbeidsgrupper med flere nivåer. Størrelsen på og organiseringen av hver leverandørgruppe er i forhold til størrelsen og kompleksiteten av forvaltning av byggverket eller
prosjektaktivitetene.

Arbeidsgruppe personer som samles for å utføre en bestemt oppgave
Byggverk et middel, en ting eller enhet som har potensiell eller faktisk verdi for en organisasjon
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Termer knyttet til byggverk og prosjekter (2)
Prosjektinformasjon informasjon (3.3.1) produsert for eller brukt i et bestemt prosjekt
Livsløp levetid for byggverk (3.2.8) fra kravbeskrivelse til sanering, som dekker idé, utvikling, drift,
vedlikehold og avhending

Prosjektfase del av livsløp (3.2.10) der byggverk (3.2.8) prosjekteres, bygges og ferdigstilles.
Prosjektfase gjenspeiler normalt en stegbasert tilnærming til et prosjekt, kfr stegmodellen.
Operasjonell fase (drift og bygg i bruk) av livsløpet (3.2.10) der byggverk (3.2.8) brukes, driftes og
vedlikeholdes (i denne versjon er ikke «virksomhetenes nyttige bruk av byggverk» spesielt beskrevet /
medtatt, selv om digitaliserings-prosesser muliggjør dette.
Utløsende hendelse planlagt eller ikke planlagt hendelse som endrer et byggverk (3.2.8) eller dets
status under livsløpet (3.2.10), som resulterer i informasjonsutveksling (3.3.7)
Hovedbeslutningspunkt tidspunkt i livsløpet (3.2.10) der det tas en beslutning som er avgjørende for
retningen eller levedyktigheten til byggverk (3.2.8), som oftest et prosjektsteg.
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Level of Information Need - ModellModenhetsIndeks (MMI)
Informasjonsnivåbehovet (LoIN) (3.3.16) er en konseptuell indikasjon på
det nødvendige nivået på kvalitet, kvantitet og granularitet av informasjon
for både geometrisk og alfanumerisk innhold.
Hva med ModelIModenhetsIndeks (MMI)? (Ikke omtalt i 19650)
- Defineres fagvis og kobles steg/ faser
- Spesifiserer ikke hvilken informasjon som skal leveres (ligger i PIR/AIR)

MMI Bygg
Figur B. Godager, NTNU

MMI Samferdsel

MMI Samferdsel: Formålet er å definere MMI for totalentreprise og samhandling mellom entreprenør og rådgiver
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Termer knyttet til informasjonsforvaltning (1)
Informasjonsmodell (3.3.12) - sett av strukturerte og ustrukturerte informasjonskonteinere (3.3.12)
Informasjonskonteiner navngitt varig sett av informasjon (3.3.1) som kan gjenfinnes fra en fil, et system
eller hierarki av lagrete data og /eller informasjoner.
•

•

EKSEMPEL: Blant annet undermappe, informasjonsfil (inklusive modell, dokument, tabell, tidsplan) eller avgrenset undergruppe av en
informasjonsfil som et kapittel eller en seksjon, et lag eller symbol.
Strukturerte informasjonskonteinere omfatter geometriske modeller, tidsplaner, databaser. Ustrukturerte informasjons-konteinere
omfatter dokumenter, videoklipp, lydinnspillinger. Varig informasjon eksisterer i et tidsrom som er så langt at det er nødvendig å
forvalte den. Informasjonskonteinere bør navngis i henhold til en avtale om navngiving (NS8360).

Statuskode metadata som beskriver modenheten til innholdet av informasjonskonteiner (3.3.12)
Sammenstilling etablering av en sammensatt informasjonsmodell (3.3.8) ut fra separate
informasjonskonteinere (3.3.12). De separate informasjonskonteinerne som brukes under
sammenstillingen, kan komme fra forskjellige arbeidsgrupper (3.2.7).
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Felles datamiljø – CDE - prinsippskisse

ISO 19650-1 Fig. 10. Begrepet felles datamiljø.

CDE - Plattformer for samarbeid og informasjonsadministrasjon for hele livssyklusen for byggverk.
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BNL’s Digitalt veikart ver 2.0
Mål – delprosjekt felleskomponenter

Sluttbrukerløsninger i markedet

Informasjon om byggverk som understøtter beslutninger og prosesser
på alle nivå og tidspunkt, skal være tilgjengelige, entydige, troverdige
og flyte sømløst mellom relevante aktører i hele
byggverkets levetid.
Planlegging

Aktør

Felles
Data
Miljø
(CDE)

Data

Aktør

Produsere informasjon

Bruk og vedlikehold informasjon
(Digital tvilling)

Aktør

Data

Felles spesifikasjoner og komponenter
Digital plattform for samhandling

Strategi

Definer og bestill informasjon

Etablere standarder for API

Etablere tilgang på digitale
offentlige tjenester og datakilder

Etablere tilgang på digitale
private tjenester og datakilder

Etablere tilgang på «som bygget» informasjon
Etablere felles opplegg for handelsmeldinger
Etablere felles opplegg for utveksling av informasjon fra Produktdatabaser
Etablere felles system for identifikasjon og merking
Etablere tilgang til generiske BIM
objektsbibliotek på komponent og
bygningsdelsnivå

Utvikle og etablere en nasjonal
katalog for produktegenskaper
(Produktdatamaler PDT)

Nasjonale rammer

Aktør
Bygging
Overlevere som bygget informasjon
(Digital tvilling)

Rammeverk for informasjonsforvaltning
EN ISO 19650
EN ISO 19650 – Informasjonsforvaltning ved bruk av Bygningsinformasjonsmodellering (BIM)
Figur bygger på Digiplace presentasjon: https://www.digiplaceproject.eu/

Standarder og regler

Drift

Etablere og publisere regelbaserte vokabularer
Etablere og publisere felles begrepsdefinisjoner

Etablere og vedlikehold en katalog over internasjonale og nasjonale
standarder (ISO, CEN, buildingSMART, GS1, NS
Internasjonale rammer
Internasjonale regler og standarder
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0.1 Formål og anvendelse
Tegnforklaring
operasjonell fase (byggverk i
bruk):

A: Start prosjektfase
B: Start av den
operasjonelle fase
C: Løpende evaluering/
ytelsesvurdering
D: Utløsende hendelser
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Målet med ISO 19650-3
Standarden identifiserer felles prosess for informasjonsforvaltning (rollestyrt) som kan anvendes på byggverk i videste
forstand.

NB! Fokuseres mye på «skal» og «krav», men sier lite om
hvordan kravene skal oppfylles ➔ Trenger guider / utvikling av
beste praksis for ulike anvendelser.
Digital informasjonsforvaltning muliggjør at virksomheters
ønskede behov ved bruk av byggverkene kan ivaretas og
håndteres.
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Informasjonskrav gjennom byggverks levetid basert på
ISO 19650 – Fokus på operasjonell fase
Både OIR, PIR, AIR,
EIR, PIM og AIM
involveres (f.eks. ved
utløsende hendelser).
Utvikling og utnyttelse
av OIR, AIR, EIR og
PIM➔AIM anslås å ha
dominerende fokus.

Figur: Bjørn Godager
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ISO 19650-serien i kontekst av andre standarder
ISO 19650 opererer innenfor den
bredere sammenhengen til et
byggverksforvaltningssystem, som det
som er beskrevet i ISO 55000 Asset
Management Standard.
ISO 19650-1 Avsnitt 6.2 fremhever
nøkkelprinsipper fra både ISO 55000,
ISO 21500 og ISO 9001 og tydeliggjør
forholdet til andre standarder, som vist
i figuren.
Dertil er ISO 27001 IT-sikkerhet sentral
Kilde: ANZ Guide

16

NS-EN ISO 19650-serien som et rammeverk:
- Kort om innholdet

- Hvordan ta i bruk standardene i byggeprosesser?
- Hvordan vil norsk byggenæring få nytte av disse?

Standard morgen, 29. april 2021 Knud Mohn, NTNU

NTNU i Gjøvik lanserer studieemne direkte
basert på BIM-standarden ISO 19650
Digitalisering står høyt på agendaen hos NTNU, som tilbyr
et eget etterutdanningstilbud knyttet til implementering av
den nye rammestandarden i bygningsinformasjonsmodellering (BIM) for BAE-næringen.
Nøkkelen til næringens framtid ligger i effektiv
informasjonsforvaltning med BIM, og NTNU i Gjøvik
ønsker med dette studiet å utvikle beste praksis for dette.

Fakta
NTNU i Gjøvik har ca 4 000
studenter og 400 ansatte.
De driver utdanning og
forskning tilknyttet fem
fakulteter og ni institutter
innenfor områdene
informatikk, helse, design,
teknologi og økonomi.

I oktober 2020 startet NTNU Gjøvik et piloteringskurs med tittelen
«Prosjektgjennomføringsmodell etter ISO 19650». Dette er
det første studieemnet i Norge som er direkte basert på en ISOstandard, og det handler om hvordan BAE-næringen kan bruke
standarden for å oppnå effektiv, digital informasjonsforvaltning.
– Framtiden for BAE-næringen ligger i optimalisering av
digital informasjonshåndtering med automatiske kontroller
på leveranser.
For å lykkes krever dette tverrfaglig samhandling av alle
sentrale aktører i verdikjeden og få god forståelse for hvordan
standarden kan brukes til egen nytte.

Bjørn Godager og Knud Mohn
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Nøkkelpunkter i denne utdannelsen:
- Gruppeundervisning i konkrete prosjekter
- Digital fjernundervisning med faglig veiledning
- Varighet ca 4 mnd deltidsstudium - 7,5 studiepoeng

- Tverrfaglig samhandling i verdikjeden avgjørende
for lønnsomhet
- ISO 19650 har grunnlag for å flytte fokus til at
byggene skal brukes over tid, og at virksomhetene
der kan ivaretas.
- Del 3 «operational phases» innebærer mer enn eierens
tekniske drift/vedlikehold. Virksomhetene i byggene kan
også ivaretas. (Nytt og krevende, men viktig og sentralt
i bærekraft.)
- Målet er å gi næringen et kompetanseløft og bidra
til å utvikle «beste praksis» for effektiv digital
informasjonsforvaltning.

Fakta
NTNU i Gjøvik har ca 4 000
studenter og 400 ansatte.
De driver utdanning og
forskning tilknyttet fem
fakulteter og ni institutter
innenfor områdene
informatikk, helse, design,
teknologi og økonomi.

Bjørn Godager og Knud Mohn

-

- Videreutdannelse for erfarne byggfolk med fokus på
at krav til bygg i bruk skal ivaretas (livsløp).
- Direktør tar nå denne utdannelsen.
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NTNUs tilnærming til ISO 19650
ISO 19650 er «regelboka» for all digital informasjonsforvaltning for byggverk og eiendeler.
Utdanning i forståelse av Standarden ISO 19650 spesifikt og vil:
- i første del se på terminologi og begreper,
- i andre del se på gjennomføringsmodeller i byggeprosjekter og
- i tredje del se på byggverks behov i den operative fasen (teknisk drift av byggverk, vedlikehold og alle
virksomheter i byggverks behov) når bygget er i bruk.

Studieemnet berører også hvordan digital informasjonsforvaltning kan standardiseres.

Betydningen av bruken av digitale ISO-standarder er økende
• Å anvende ISO-standarder til digitalisering og automasjon er en nøkkelfaktorer for å sikre konkurransekraften
til norsk BAE-næringen, og aktørene må selv kunne utføre de oppgavene som trengs
• NTNU mener at Standard Norge koordinerer standardiseringsarbeidet på en meget god måte, og er et
nødvendig og godt bindeledd mellom det som skjer nasjonalt og internasjonalt.
• Internasjonale, digitale standarder er et viktig fundament for videre utvikling, innovasjon og forbedrede
løsninger/prosesser, og allerede etter første kurs er det synliggjort behov for FoU-prosjekt, som utvikles nå.
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DIGITALISERING I BYGGNÆRINGEN
Stammespråket bremser digitalisering
De som anlegger vei og jernbane begynner å få fart på digitaliseringen. De som prosjekterer og fører opp
bygg henger etter.

«Jeg alene vet best» fortsatt gjelder for mange. Det gjør
digitalisering utfordrende.

Kunnskapsmangel,
ikke standardisert
stammespråk og
en fragmentert
næring får mye av
skylden.
•JOACHIM SEEHUSEN

Strekningen E39 mellom Kristiansand og Mandal har mottatt internasjonal pris for gjennomført og god digitalisering. AF Gruppen
bygger strekningen, Norconsult prosjekterer og Nye Veier er byggherre. (Foto: Nye Veier)

•TEKNISK UKEBLAD
• 8. FEB. 2021
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Samfunnet skal digitaliseres og de offentlige skal lede an
Produksjonens tidsalder

1900

Distribusjonens tidsalder

1960

Masseproduksjon og
skalafordeler gjør
industrielle konsern til
kraftsenter

Informasjonens tidsalder

1990

Global kommunikasjon
og transportsystemer
gjør distribusjon til
nøkkelen

Kundens tidsalder

2010

Oppkoblede PCer og
integrerte verdikjeder
betyr at de som
kontrollerer
informasjonsflyten
dominerer

Kundene forventer et helt
nytt nivå av kvalitet,
fleksibilitet og tilpasning
fra aktørene.

Vi er på full fart inn i kundens tidsalder ...
BIM er nøkkelen for at byggebransjen skal komme inn i kundens tidsalder
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Alt på WEB / internet
All informasjon kan være tilgjengelig, hvis felles standarder anvendes
(som iht regelboka ISO 19650-serien laget for byggenæringen)

Men bruk krypterte data og med kjent «lagringsplantasje»
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Stor-Data, kommersialisering og eierskap

1200 milliarder datamålinger fra 3800 bygg, og for hver dag øker det automatisk
- Kan en da selv finne data, eller må søkemotorer finne dataene som fins, og
- Trenger en ikke også rapportgeneratorer, som sammenstiller de for oss?
- Egentlig snakker vi vel om Stor-data-behandling, for å oppnå lønnsomhet

Skal vi lære av andre bransjer, som allerede bruker slik teknologi, eller gjøre det tradisjonelt …..
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Vet dere at ca 70 % av alle datainnbrudd skyldes utro
tjener i egen organisasjon.
Er det da lurt å lagre all informasjon på samme «sted»?
Nei. For å fordele risiko bør all lagring av data være

Desentralisert og ikke overføre data,
men kun gi rollestyrt tilgang på informasjonene
Moderne IT-teknologi muliggjør dette
Skal vi lære av andre bransjer, som allerede bruker slik
teknologi, eller gjøre det tradisjonelt …...
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Boks 7.1 Klimagassutslepp knytt til bygg- og anleggssektoren
Byggsektoren kan redusere utsleppa og auke karbonlageret gjennom å mellom anna ty til meir berekraftige
materialar, ombruk og materialattvinning, design for ombruk og ved å ha ei lokalisering som reduserer
klimagassutsleppa frå arealet og frå transporten til dei som nyttar bygga.
Byggsektoren har innverknad på andre sektorar og påverkar til dømes
følgjande:
• Transportrelaterte utslepp frå lokalisering av bygga og frå sjølve BA-prosessene
• Riving, transport av massar og arealbruksendringar.
• Bruke om att eller byggje om eksisterande bygningar framfor å byggje nytt

• Produksjonen av materialar og produkt som inngår i bygga.

Arealeffektivisering og sirkulær økonomi inkludert ombruk og materialattvinning kan påverke dette biletet.

En pågående satsing på NTNU nå:
• Auka bruk av treprodukt i byggsektoren gjer at karbon i treverket blir lagra over tid.
• Bruke meir treprodukt produserte innanlands kan gi eit berekna opptak i skog- og
arealbrukssektoren og dermed bidra positivt med tanke på «netto nullforpliktinga».
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Bygge- og anleggsnæringen er datafattig,
i den forstand at det ennå ikke akkumuleres mye driftsdata som kan gi grunnlag for
stordata og algoritmebaserte løsninger og tjenester.
De ulike delene av næringen er kommet ulikt i digitaliseringen. Felles
for alle er likevel et behov for digital kompetanse og for å digitalisere
administrative oppgaver.
I en framtidig sirkulær økonomi vil det i større grad være nødvendig å
tilfredsstille krav til sporbarhet og dokumentasjon for materialer og
egenskaper som inngår i byggeprosjekter.
Bygningsinformasjonsmodellering (BIM) er viktig for å få til dette. I EUs
handlingsplan for sirkulær økonomi er bygg og anlegg pekt på som ett av sju prioriterte
områder.

Europakommisjonen har i handlingsplanen pekt på at digitalisering er en viktig
forutsetning for sirkulære løsninger og for å nå klimamålene.

Utvikling av dataløsninger som gir oversikt over material- og avfallsstrømmer
Digitale løsninger som gjør data tilgjengelige på tvers av verdikjeder og
næringer, vil være sentralt for å sikre økt sirkularitet.
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Bygge-, anleggs- og eiendomsnæringen (BAE-næringen) er overmoden for et digitalt skifte.
BAE er en av Norges store fastlandsnæringer, men produktivitetsutviklingen har vært lav og digitaliseringen går
sakte . BAE-næringen er, på lik linje med andre sektorer, eksponert for en rekke trender og endringsprosesser.
Utviklingen drives hovedsakelig av tre trender: dyptgripende endringer som følge av teknologiutvikling, økte krav
til bærekraftig forretningsdrift, samt digitalisering av næring og samfunn.
Effektivt kunne dele og utveksle data og informasjon mellom aktører langs
verdikjeden (f.eks. mellom byggherre, entreprenør og underleverandører og
byggevarehandel) er i mange sammenhenger påpekt som en utløsende faktor for
digitaliseringen av sektorer.

Når digitale verktøy tas i bruk, produseres det data som vil være nyttige for
automatisering og effektivisering av prosesser i hele økosystemet. Datadeling har
blitt påpekt som essensielt for konkurransekraften f.eks. innen olje og gass (Konkraft-rapport 2018)
eller helse og omsorg, gjennom deling av data i pasientjournalsystemer.

BNLs (Byggenæringens Landsforening) eget veikart for digitalisering ble lagt frem allerede
for fire år siden. I mellomtiden har vi observert at digitale teknologier tas i bruk og ny teknologi rulles ut, men
bransjen er fortsatt langt unna den digitale transformasjonen som er nødvendig for å oppnå veikartets ambisiøse
målsettinger. Mangel på digital samhandling er et gjennomgående stikkord, usikkerhet på

hvordan data fra f.eks. sensorer kan brukes, nevnes her i mange sammenhenger.

BNL har i 2020 oppdatert sitt digitale veikart ved å konkretisere anbefalinger til forskjellige deler av
bransjen. For

«felleskomponenter» er ISO 19650 lagt til grunn som fundamentet,
og CDE er helt sentralt for hele verdikjeden.
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Tre grader av digital transformasjon
1. Digitalisering av analoge prosesser – “sette strøm på skjema”

- Overføre analoge, ofte papirbaserte prosesser til en digital versjon. Eksempler på dette kan være å bruke pdf-filer eller
elektroniske regneark istedenfor papirdokumenter.

- bruk av BIM i sin enkleste form – som erstatning for tradisjonelle tegninger tilhører dette nivået. En slik overgang kan både
forenkle og effektivisere arbeidsprosesser. Samtidig støttes kun eksisterende strukturer og prosesser.
Innovasjonspotensialet – særlig med tanke på prosessinnovasjon – er liten. Egentlig har dette faktisk forsinket utviklingen av

digitalseringsprosessene. Derfor kreves det FoU og bestillerkrav for å komme til grad 2.

2. Implementering av digitale teknologier
- Testing og utrulling av ny teknologi i næringen. Eksempler er bruk av droner til inspeksjonsformål,
-

masseberegning, mv

- kunstig intelligens eller AR/VR-teknologi for «fjernanalyser, arealoptimering, mv

- bruk av avanserte sensorer for prediktivt vedlikehold/drift av bygninger.
Vellykket implementering av avanserte digitale teknologier er ofte et resultat av tung
FoU-innsats. Og implementeringen er i dag isolert innenfor delprosesser (entreprenørens
nytte i kontrakt for å øke egen effektivitet, som laserscanning av råbygg for å erstatte den teoretiske
IFC-modellen til virkelige lysmål av «slik ble det», VR på stuff for at geotekniker kan vurdere fjellkvalitet
fra sitt kontor, slik at entreprenørens produksjon på stuff kan gå uhindret, mv
Mao kun et begrenset potensial for andre deler av verdikjeden enn de som er direkte involvert.

Tre grader av digital transformasjon
3. Digital transformasjon - når hele eller større deler av verdikjeden endres fundamentalt ved bruk av digital teknologi
som endrer både styrings- og leveransemodellene. Dette innebærer som regel at:

- a) digitale artefakter (data) både høstes, lagres og tilføres verdi på en strukturert og standardisert måte,
- b) de utveksles eller deles mellom aktører, og
-

- c) det er en høy grad av automatisering eller selvbetjeningsløsninger i nettskyen, og GDPR og datasikkerhet blir
svært involverende, og stiller klare krav til kontroll og personvern.

Når ISO 19650 er implementert brukes BIM (Building Information Modelling) slik:
her ikke bare som 3D-modell, men som et utvidet samhandlingsverktøy for alle aktører, som er involvert i
byggverk ikke bare i prosjektfasen (plan- og bygging), men også i den operative fasen, da byggverk er i bruk,
og virksomhetene tilpasser bygget, ikke som i dag, vi tar det bygget vi får. (en ekte digital tvilling)
Endringspotensialet i digitale transformasjoner er stort, - Digital transformasjon vil medføre
dyptgripende endringer i næringen i form av at nye aktører tar større plass, eller deler av det tradisjonelle
økosystemet forsvinner.

Lederne må derfor meisle ut en digital strategi, eller vente på Kodaksyndromet.
Vi kan røpe at vi nå har vi en gruppe, som ser på dette mulighetsbildet i NTNUs ISO 19650-kurs.

Digital samhandling, utveksling av data og datadeling er forutsetningene for lønnsomhet.
Allerede i fase 2 er kontraktstyring helt avgjørende, fordi vi beveger oss i et ukjent
landskap, hvor partene må vise åpenhet for å lykkes.
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Det enkle er ofte det beste.

(Erik A. Hammer, Grønn Byggallianse)

Komplekse IT-løsninger må føre til rasjonell drift i
dets levetidshorisont
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