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Introduksjon til
FprCEN/TR 17654 



Guideline for the implementation of Exchange Information Requirements 
(EIR) and BIM Execution Plans (BEP) on European level based on EN ISO 
19650-1 and -2

Metode for å få til en ryddig og transparent prosess for anskaffelse og 
oppfølging av informasjonsleveranser (ikke eksklusivt for modell). 

EIR = Krav til informasjonsutveksling
Informasjonskrav i forbindelse med en avtale

BEP = BIM-gjennomføringsplan
Plan som forklarer hvordan informasjonsforvaltning i avtalen vil bli utført av leverandørgruppen



Avtaleprosessen iht. EN ISO 19650

Arbeidsflyten for å avtale informasjonsleveranser som beskrevet i EN ISO 19650-2:2018:

1. Bestiller etablerer krav til informasjonsutvikling (EIR) ved å liste opp alle leveransekrav til avtalen. Krav til 
informasjonsutveksling deles med potensielle ledende leverandører. 

2. Potensielle ledende leverandører gir tilsvar på krav til informasjonsutvikling med en BIM-
gjennomføringsplan (BEP) på tilbudsnivå. 

3. Når ledende leverandør er valgt skal denne bekrefte BIM-gjennomføringsplanen samt informasjon om 
hvordan leveransen skal gjennomføres herunder en detaljert ansvarsmatrise og leveranseplaner. 

Key 
1 tendering process – pre-appointment 
1.1 invitation to tender, EIR, guidance in Clause 5 
1.2 tender response, pre-appointment BEP, guidance in Clause 6 
2 appointment 
2.1 appointment, BEP, guidance in Clause 7 
A appointing party 
B lead appointed party 



Omfang av og fokus for FprCEN/TR 17654

• Veiledning til EIR og BEP i ISO 19650-2. 
– ISO 19650-2 beskriver anskaffelse og oppfølging av informasjonsleveranser. 

– Veiledning til det som anses å være nye komponenter ifm. bestilling og gjennomføring av 
informasjonsleveranser for byggverk. 

• Rapporten fokuserer på å gi veiledning til virksomheter som ikke har tilgang til 
spesialkompetanse innen BIM og standardisering, små og mellomstore bedrifter. 
– Enkel “mest-mulig-dagligdags” språkbruk.

– Utvidet bruk av konkrete eksempler.



FprCEN/TR 17654 Innhold veiledning 

Veiledning til de deler i EIR og BEP som 
det enten skal gjøres eller skal tas hensyn 
til: 

4. Generelt om avtaleprosessen. 

5. Krav til informasjonsutveksling (EIR)

6. Tilbudt BIM-gjennomføringsplan (BEP)

7. Avtalt BIM-gjennomføringsplan (BEP), 
herunder ledende leverandørs krav til 
informasjonsutveksling (illustrasjon)

Illustrasjon av ledende leverandørs krav til informasjonsutveksling



FprCEN/TR 17654 referanse til NS-EN ISO 19650 og tillegg

For overblikk starter veiledning til EIR og BEP med en referansetabell som viser til hvor i NS-EN 
ISO 19650 del 1 og 2 og rapportens tillegg A hvor dette er omtalt. 

Utklipp fra FprCEN/TR 17654, 5. Illustrasjon av referansetabell. 



FprCEN/TR 17654 Fem-punkts oppbygging i veiledning

All veiledning til hvordan man skal utfylle 
informasjon er strukturert likt:

1. Enkelt språk som forklarer hva begrepet er 
(hva). 

2. Forklaring av hvilken verdi det gir for prosjektet 
(hvorfor). 

3. Hvordan fylle ut informasjon iht. NS-EN ISO 
19650-2 (hvordan). 

4. Eksempler som viser hvordan utfylling kan se ut. 

5. Ytterligere vurderinger som kan være relevante 
for når man skal fylle ut informasjonen. Utklipp fra FprCEN/TR 17654



FprCEN/TR 17654 Tillegg

Tillegg 

A. Eksempel på mal for EIR og BEP. 

B. Prosjekteksempler på hvordan informasjonen kan fylles ut i praksis. 

C. Veiledning og prosjekteksempler for ansvarsmatrise og leveranseplan. 

D. Anbefalt modellpraksis som del av prosjektets informasjonsstandard. 



Tillegg A – Eksempler på maler for EIR og BEP

• Maler i Tillegg A er eksempler hvordan krav og tilsvar kan uttrykkes. 
Informasjonen kan formidles på mage ulike måter. 

• Maleksemplene er 1:1 med begreper forklart i veiledningen. Eksemplene 
er således i seg selv veiledning til hvordan de brukes i praksis. 



Tillegg B – Prosjekteksempler på hvordan informasjonen kan utfylles. 

• Prosjekteksemplene som brukes er hentet fra en annen teknisk rapport, 
CEN/TR 17439:2020, punkt 8, som gir generell veiledning til NS-EN ISO 
19650-1 og -2. 

• Det vises to versjoner av sammen enkle prosjekteksempler: 
1. Hvordan man bruker maleksemplene i Tillegg A. 

• Inklusiv et eksempel på hvordan man kan bruke EN 17412-1 Level of
Information Need (informasjonsnivå). 

2. Hvordan man kan utfylle informasjonen i EIR og BEP i regneark, som alternativ 
til maleksemplene. 



FprCEN/TR 17654 og informasjonsnivået NS-EN 17412-1

Utklipp fra FprCEN/TR 17654, Tillegg B, EIR detaljer omfatter bla. 
henvisning til informasjonsnivået (level of information need.)



Tillegg C – Planlegging av informasjonsleveranse

• Tillegg C er i tillegg til å bekrefte ledende leverandørs BIM-
gjennomføringsplan. 

• Veiledning og prosjekteksempler for:
– Detaljert ansvarsmatrise;

– Delleveranseplan;

– Hovedleveranseplan.



Tillegg D – Anbefalt modellpraksis

Anbefalt modellpraksis som kan brukes som del av prosjektets 
informasjonsstandard (mange innspill fra NS 8360:2015 BIM-objekter). 
Anbefalt praksis for:

• modellgeometri; 

• objektidentifikasjon;

• hvordan man lager nye egenskapssett og egenskaper, utover IFC-standarden;

• hvordan man angir egenskaper for prosjektert krav og ytelse på valgt objekt;

• metode for prosesstatuskode av objekter (MMI). 



Oppsummering

• Rapporten formidler innsikt og erfaring med hvordan man skal kreve og 
avtale informasjonsleveranser iht. NS-EN ISO 19650-2.

• Rapporten kan bidra til en mer standardisert metode for å anskaffe og 
håndtere informasjonsleveranser i Europa. 

• Rapporten kan hjelpe mindre bedrifter som ikke har tilgang til 
spesialkompetanse innen dette feltet å lykkes med digitale 
informasjonsleveranser. 

• CEN/TC442-avstemingen for FprCEN/TR 17654 slutter i dag. 



Statsbygg eksempel

• Utgangspunkt i veiledningstekst og maler i tillegg 1. 

• Tilpasset Statsbyggs/norsk praksis for hvordan man avtaler 
informasjonsleveranser. 

• Metode og maler gir underlag for ryddig og transparent prosess. 
– Avklare hvordan det skal brukes som del av evaluering. 



Statsbyggs bruk av Fpr CEN/TR 17654 - EIR 

Utklipp fra FprCEN/TR 17654, Tillegg A Utklipp fra Statsbyggs BIM-kravdokument EIR



Statsbyggs bruk av Fpr CEN/TR 17654 - BEP

Utklipp fra FprCEN/TR 17654, Tillegg A Utklipp fra Statsbyggs BIM-kravdokument EIR



Anbefaling

• Bestillere og leverandører å bør sette seg inn i hvordan man avtaler 
informasjonsleveranser iht. NS-EN ISO 19650-2. 

• Bruke FprCEN/TR 17654 i prosessen. 

• Standard Norge bør vurdere å oversette rapporten til norsk. 
– Vurdere å utvide bruken av eksempler tilpasset norsk praksis. 
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