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Litt om min bakgrunn for denne presentasjonen 
• Har jobbet i Standard Norge med BIM standardisering, 

– men skjønner ikke helt hvordan man slutte ;-)
• deltok i møte om ISO 19650 – Part 4 på onsdag…

– Har vært med fra starten i utvikling av ISO 19650

• Jobber nå som professor innen BIM / digitalisering NTNU
– Har fått etablert BIM utdanning på bachelor-, master- og PhD-nivå + Etterutdanning  
– Har tatt inn ISO 19650 som tema i all BIM undervisning
– Emneansvarlig for VDC-sertifiseringskurset (+200 deltakere)
– Leder jeg KA-Digital samhandling i Prosjekt Norge 

• Her hadde vi ISO 19650 som tema 5. mai 2020 
• så det er den (v)årlige ISO 19650 presentasjonen ;-)
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• I 2014  kom det inn et forslag ISO sekretariat, SN/K257 for BIM standardisering fra 2014 fra British Standard 
om at de ønsket at PAS 1192 serien burde bli ISO standard

– Tja, dette virket jo greit…    
– Det var jo et godt grunnlag fra PAS 1192 så dette kunne vi jo bli med på
– man trenger støtte fra 5 land, og Norge som sekretariat og ivrig BIM land burde stille opp
– og Norge trengte en ISO ekspert som kunne delta på ISO møter, og som liker å reise…

• Første ISO 19650 møte hos British Standard i London 9-10 des. 2014
• Jeg var der sammen med 6 fra UK  på en siden av bordrekka…
• 1 fra Tyskland, 1 fra Norge, 1 fra Japan og 2 fra Italia 

– UK var representert med ulike organisasjoner, så det var nok litt mer interesse for å være med i UK... 
•
• Komiteen oppfattet at dette burde være en lett oppgave  ;-) 

- bytte ut det som var spesifikt for UK BS PAS 1192 og erstatte det med litt mer generelle begreper
og figurer for få en «nøytral» ISO standard…

ISO 19650 standardiseringen – norsk perspektiv

Etter hvert så ble både                  Øivind Rooth (DiBK),                Lars Chr. Christensen (multiBIM) 
og Ole Jonny Klakegg                (NTNU)  med i «19650 gjengen» fra Norge 
– men da hadde det også blitt med mange andre fra mange andre land.. 

Plassering på første møte ;-)
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Betydningen av informasjon for å 
transformere BAE-næringen

• BAE-næringen må industrialiseres
• Egan-rapporten "Rethinking Construction" ble publisert i 1988
• Anbefalingen var at byggebransjen måtte bli mer industrialisert.

• Hjalp litt, men det manglet noe…

• Egan, J. (1988). Designing Buildings Wiki, Share your construction industry knowledge,, Egan Report Rethinking Construction, 
https://www.designingbuildings.co.uk/wiki/Egan_Report_Rethinking_Construction

https://www.designingbuildings.co.uk/wiki/Egan_Report_Rethinking_Construction
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Fra industrialisering til partnering

• I 1994 kom Latham rapporten 'Constructing the Team’
• Det nye nå var “Partnering”

• Det hjalp også litt, det var fortsatt noe som manglet…

• Latham, M. (1994). Report 'Constructing the Team. https://www.designingbuildings.co.uk/wiki/Latham_Report

https://www.designingbuildings.co.uk/wiki/Latham_Report
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Betydningen av informasjon

• Bra å tenke industrielt og være venner, 
• men vi må også ha relevant informasjon, 

og alle interessenter må ha tilgang for å skape felles forståelse. 

• Rapporten  Government Construction Client Group i 2011 anbefalte en bruk av 
bygningsinformasjonsmodeller, BIM 
for visuell fremstilling av relevant informasjon som geometri, tekst og tall.

• Så når PAS 1192 ble lansert i 2014, var det gjort et grunnarbeid…..
– og det var også bygget en ny terminal Heathrow…

• Government Construction Strategy (2011). https://www.cdbb.cam.ac.uk/AboutDBB/Timeline

https://www.cdbb.cam.ac.uk/AboutDBB/Timeline
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2007 --- 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Lord Francis 
Maude
Government 
Construction 
Strategy 

Making BIM Level 2 ‘Business As Usual’

BS 1192:
2007

PAS 1192-5 PAS 1192-2 PAS 1192-3

BS 8536-1 BS 8536-2BS 1192-4

PAS 1192-6? 

Departments have a clear capability and road map to Level 2 BAU

Bim-level2.org

Mobilisation of HM Govt Depts. for L2 BIM

Level 2 BIM Mandate

Formation of CDBB

Low 
Carbon
Construction
Report

BIM
Strategy
Paper

Supporting standards

Formation of UKBIMA

Timeline

Formation of BIM Task 
Group

DBB L3 Strategy Plan

DBB SOBC

Formation of Home 
Nations Working 
Group

ISO 19650-1
ISO 19650-2

ISO 19650-3
ISO 19650-5

ISO/DIS 19650-4
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Utviklingen av BS/ PAS 1192 – grunnlaget for ISO 19650
• BS 1192:2007 Collaborative production of architectural, engineering and construction information. 

Code of practice. 
• 2008
• 2009
• 2010
• 2011
• 2011
• 2012

• PAS 1192-2: 2013  Specification for information management for the capital/delivery phase of 
construction projects using building information modelling

• PAS 1192-3:2014. Specification for information management for the operational phase of 
construction projects using building information modelling

• PAS 1192-4:2014. Collaborative production of information. Fulfilling employer's information
• exchange requirements using COBie. Code of practice.
• PAS 1192-5:2015. Specification for security-minded building information modelling, digital built 

environments and smart asset management.
• PAS 1192-6:2018 Specification for the collaborative sharing and use of structured Health and 

Safety information using BIM
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Oversikt over utviklingen av ISO 19650 serien
The ISO 19650 standard is an international standard for managing information over the whole life cycle of a built asset using building 
information modelling (BIM). It contains all the same principles and high-level requirements as UK BIM Framework and is 
closely aligned with the current UK 1192 standards.

NS EN ISO 19650-1:2018 Organization and digitization of information about buildings and civil engineering works, 
including building information modelling -- Information management using building information modelling: 
Concepts and principles.

NS EN ISO 19650-2:2018: Organization and digitization of information about buildings and civil engineering works, 
including building information modelling -- Information management using building information modelling: 
Delivery phase of the assets.

NS EN ISO 19650-3:2020 Organization and digitization of information about buildings and civil engineering works, 
including building information modelling (BIM). Information management using building information modelling. 
Operational phase of the assets.

NS EN ISO 19650-5:2020: Organization and digitization of information about buildings and civil engineering works, 
including building information modelling (BIM). Information management using building information modelling.
Security-minded approach to information management.

ISO/CD 19650-4   Organization and digitization of information about buildings and civil engineering works, including 
building information modelling (BIM) — Information management using building information modelling — Part 4 
Information exchange

https://ukbimframework.org/
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ISO 19650 er en ekte BIM standard!

ISO 19650-2 ISO 19650-3
Prosjektering

og bygging
Drift
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Hvordan bidrar BIM til verdiskapningen?

og hvordan bidrar ISO 19650 til BIM?

Bruk av ISO 19650 
må komme inn før
“prosjektet” starter
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Er NS-EN-ISO 19650 et mål eller et middel?
• ISO 19650 er «Standarden for standarder satt i system»
• den gir et rammeverk for videre utvikling
• standarder kan være egne, bransje eller offisielle på ulike nivå

• For de som vil ha system 
• så kan dette bety at man får standardiserte prosesser
• Når dette representer «beste praksis» og utvikles kontinuerlig
• så får dette en betydning

• Man digitaliser for å endre prosess og organisasjon
• her er ISO 19650 «useful»                    
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NS-EN-ISO 19650 og NS-EN ISO 23386 + 23387
• PRODUKTDATA
• Informasjon om produktdata blir entydig definert og maskinlesbart
• Hva betyr dette idag?
• Hva kan dette bety når det settes i system 
• og erstatter andre systemer? 

Figur fra coBuilder:  https://cobuilder.com/nb/hva-er-en-product-data-template-pdt/
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«BIM er bærekraftens beste venn»

• Valg av bærekraftige løsninger krever mye informasjon 
fra mange ulike kilder 
for ulike vurderinger  
– fra følelser til fakta…  

• NTNU har opprettet Green Shift in Built Environment
– Initiativet er forankret i NTNUs strategi for fagområde Bygg. 
– Senteret skal bidra til utdanning, forskning, innovasjon og formidling.
– Digitalisering og tverrfaglighet er fellesnevnere for senteret. 
– Senteret skal være en samspill- og samarbeidsarena for digitaliseringsaktører i 

tett samvirke med bygg og anleggsbransjen.

• Les mer på:  https://www.ntnu.no/ibm/greenshift

https://www.ntnu.no/ibm/greenshift
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Takk for oppmerksomheten
om denne kort presentasjonen!

Håper at oppmerksomheten 
for den NS-EN-ISO 19650
er litt mer langsiktig 
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