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Eilif Hjelseth
Professor i bygningsinformasjonsmodellering (BIM) 

NTNU

eilif.hjelseth@ntnu.no

https://www.linkedin.com/in/hjelseth/

ISO 19650 Informasjonsledelse 

– Stor standard med liten betydning?! 

Nettbasert workshop

KA-Digital samhandling

Onsdag 25. mai kl. 10:05 – 11:25

https://www.prosjektnorge.no/hvaskjer/cophoved/cop-digitalisering/
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Plan for workshopen     10:05 – 11:25
• Intro til plan for dagen

– Mentimetersspørsmål til dere på 

• Resultater fra spørreundersøkelser og 
søk etter bruk av ISO 19650

• Kjapp intro til forståelse av ISO 19650 

• – med kommentarer knyttet til «status»  

• Diskusjon – den viktigste delen av workshopen
– Hvorfor er det så til stor forskjell mellom prat og praksis?

– Hvorfor er ikke ISO 19650 tatt mer i bruk?

– Hvordan skal ISO 19650 tas i bruk?

–

• Oppsummering /Refleksjoner  +  Kommentarer fra dere
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Standardene lansert som 

NORSK STANDARD 
NS-EN-ISO 19650-1:2018 

NS-EN-ISO 19650-2:2018  

Hva har skjedd siden 

30. april 2019?

• http://www.bygg.no/article/1392934
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Hva har status?

Hva har skjedd siden lanseringen? 

• Vi har standardene   ☺

• Vi har til og med veilederne  ☺ ☺

• I tillegg har vi vist at disse ville komme lenge før 2019  

• Vi har vist omtrentlig hvordan de ville se ut basert på BS PAS 1192 serien

• Vi har sett alt de har utviklet i UK

• Dette må vi undersøke 

• – Vi søker og spør!
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• Søk på bygg.no gir 

• 8 treff

• Ut fra omtale – så burde dette 

være en viktig standard som 

blir tatt i bruk 

https://www.bygg.no/search/?q=iso+19650
&sort=date&date=0
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https://www.bygg.no/statsbygg-tar-i-bruk-nytt-internasjonalt-
rammeverk-for-bim-leveranser/1471760!/
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Statsbygg

• Statsbygg stiller krav til overordnede mål for bruk av BIM og leveranser til drift. 

• Primært viser vi til SIMBA kravene. 

• Vår implementering av ISO 19650-2 handler mer om metoden for hvordan vi avtaler leveranser med 
leverandører.

• Dere kan lese litt om det her:

• https://sites.google.com/view/simba-bim-krav/simba-2-1/simba-2-1-bim-kravdokument

• Statsbygg kaller rammeverket for BIM-kravdokument. Del 1 beskriver vår tilnærming. 

• De andre tre delene er maler som utfylles i prosjektet.
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https://www.standard.no/standard
isering/suksesshistorier/suksesshis
torie-statsbygg/
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Spørreundersøkelse sendt til over 400 VDC-sertifiserte
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Finner mye på NTNU

• 471 treff

• Inkludert etterutdanningskurs

på Gjøvik

12

VB6114 -
Prosjektgjennom
føringsmodell 
etter ISO19650

• Gjennomført 

• Høst 2020 til Vår 2022

• Ikke planlagt Høst 2022 

https://www.ntnu.no/studier/
emner/VB6114#tab=omEmnet
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ISO 19650 er pensum i BYGT 2203 Digital samspill

https://www.ntnu.no/studier/emner/BYGT2203#tab=omEmnet
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og TBA4420 - Digitalt ingeniørarbeid

https://www.ntnu.no/studier/emner/TBA4420#tab=omEmnet
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Søk på ISO 19650
• Finner mye info, 

men lite som viser erfaringer fra praktisk bruk
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Noe kommentarer?

• Denne standarden løser jo mye av det vi «sliter» med innen digitalisering

• Da bør den jo være tatt i bruk

• – men jeg finner lite til dette….

• Har jeg tatt feil?  
(her håper jeg at jeg har tatt feil…)

• Skal vi ta en kjapp gjennomgang av standarden 

• – med min forståelse (ikke kurs)? 

• Eller skal vi fortsette diskusjonene?
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ISO 19650 Informasjonsledelse 

– Stor standard* med liten betydning?! 
*En serie med standarder innen informasjonsledelse

Vi fokuserer på Part 2 og 3 

Hva er nytt og hvilken betydning 

kan denne serien med standarder få for hele 

bygg-, anleggs- og eiendomsnæringen? 

NB! Dette er ikke et introkurs – kun perspektiver for diskusjonene
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Standard og beste praksis i UK 1192 standardene:

helhetlig løsning for å sette informasjonskrav, datasikkerhet, 

organisere informasjonsproduksjon og forvalte informasjon

=> basis for de NYE ISO-19650 standardene

Kilde: BSI, 2016

1192-5
Informasjons-
sikkerhet
(information 
Security)

1192-4
overlevering til
DRIFT via COBie
(hand-over 
via COBie)

1192-3
informasjons
-forvaltning
I drift
(information mngt
in the operational 
phase)

1192-2
informasjons-
leveranse i 
prosjekter
(information 
delivery for 
capital delivery 
phase)

Viktige spørsmål for BH

(Plain language questions - PLQ)

Kilde: http://www.e-architect.co.uk/london/heathrow-terminal-5
https://en.wikipedia.org/wiki/Heathrow_Terminal_5 

Heathrow 
Terminal 5, UK
oppstart 1988, 
åpnet 2008, 

Kilde: Lars Chr. Christensen, 
multiBIM
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Oversikt over ISO 19650 serien
ISO-EN-NS 19650-1:2018

Organization and digitization of information about buildings and civil engineering works, including building information modelling 
(BIM) 

— Information management using building information modelling 

— Part 1: Concepts and principles

ISO-EN-NS 19650-2:2018

Organization and digitization of information about buildings and civil engineering works, including building information modelling 
(BIM) 
— Information management using building information modelling 
— Part 2: Delivery phase of the assets

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 

— Part 3: Operational phase of the assets

ISO/FDIS 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

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 

— Part 5: Security-minded approach to information management

ISO/AWI 19650-6

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

— Part 6: Health and Safety
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To veiledere:

• En utviklet av de europeiske

rådgiverorganisasjonene:

• En fra UK-miljøene 

https://www.rif.no/wp-
content/uploads/2019/09/381783_
EFCA_Flipbook_BIM_Basic.pdf

https://www.ukbimalliance.org/wp-
content/uploads/2019/03/Information-Management-
according-to-BS-EN-ISO-19650-Guidance-Part-1-Concepts-1.pdf

Interfaces between parties and teams for the purpose 

of information management

A – kunde / bestiller

B - hoved leverandør

C - leverandør

1 – prosjekt team
2 – illustrasjon av leveranse team

3 – tema eller oppgave team
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Interessenters informasjons krav

Definition av informasjonskrav og resulterende 

informasjonsmodeller – prinsipper

Organisatoriske 
Informasjons
krav (OIR)

Prosjekt 
Informasjons
krav (PIR)

Leveranseinformasjons krav

Anlegg og 
eiendels 
Informasjons Krav 
(AIR)

Informasjons 
Utvekslings 
Krav (EIR)

Informasjonsleveranser

Anlegg og 
eiendels 
Informasjons 
Modell (AIM)

Prosjekt 
Informasjons 
Modell (PIM)

bidrar til

sp
esifiserer

sp
esifiserer

bidrar tilbidrar til

b
id

rar til
sam

m
en

fatter

sammenfatter 
(eng. encapsulates) = 
sørger for input til

bidrar til  
(eng. contributes to)= 
sørger for input til

spesifiserer 
(eng. specifies) = 
bestemmer innhold, 
struktur og metodikk

5 Definition of information requirements and resulting information models
5.1 Principles

BIM

Information management perspectives

BYGG21 Stegnormen sine 
4 perspektiv;
• Eier
• Bruker
• Utøvende (plan og utførelse)
• Offentlig

Kilde: Ole Jonny Klakegg 
NTNU
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ISO 19650 sett fra et prosjektledelsesperspektiv
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Information verification and validation at start and end 

of project stages

Bestiller

Ledende leverandør/ 
Hovedleverandør/
Generalleverandør

Krav Informasjons leveranser

Steg start
gjennomgang

Steg slutt
gjennomgang

Steg n+1Steg n

30

BIM gjennomføringsplan
BIM execution plan (BEP)

Management of  Exchange of information

Inngår i mange prosjekter 
– men følges disse i praksis? 

– og utvikles disse kontinuerlig?
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ISO 19650 Informasjonsledelse er enkelt å implementere

hvis du kan ha dette som et supplement til:

og et eiedelsledelsesstystem
Asset  management system
som f.eks ISO 55000

et prosjektledelsessystem
Project management system
som f.eks. ISO 21500

som inngår som deler i et mer overordnet
kvalitetsledelsessytem
Quality management systems
som f.eks. ISO 9001

Dette kan også komineres med f.eks.:
ISO 8000 (data quality)
ISO/IEC 27000 (information security management)
ISO 31000 (risk management)

- det er selvsagt en for del om de du jobber sammen 
med har samme systemer på ISO standarder  ;-)
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Dette var en kjapp gjennomgang

- men det var vel egentlig ikke så mye nytt?

Er ikke dette bare beste praksis satt i system?

31

32



25.05.2022

17

33

Det nye er at vi nå har en serie med 

standarder på internasjonalt, europeisk- og nasjonalt nivå 
for å lede og utvikle helhetlige løsninger for 

bygningsINFORMASJONSmodellering

for hele livssyklusen

Hvilken betydning har dette avhenger av om

dette blir tatt i bruk!
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Erfaringsutveksling - ISO 19650 kompetanse

Vi diskuterer og deler erfaringer og forslag til: 

• Hva er det reelle behovet for ISO 19650?
– Hvor er den tatt i bruk?

– Hvorfor er den tatt i bruk?

– Hvorfor er den ikke tatt mer i bruk?

– Hva trenger vi å implementer for å komme igang?

• Hva skal til for økt bruk?

– Hva må vil ha av løsninger og systemer

– Hva slags type kompetanse trenger?

– Hva og hvem er driver for økt bruk?
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Fremtidens Dagens prosjektledelse 

Prosjektledelse   Informasjonsledelse

36

Eilif Hjelseth
Professor i bygningsinformasjonsmodellering (BIM) 

NTNU

eilif.hjelseth@ntnu.no

https://www.linkedin.com/in/hjelseth/

Takk for deltakelsen på workshopen om

ISO 19650 Informasjonsledelse 
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