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Forslag til mandat
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Mandat

• Det et stort behov for å angi hvordan 
FDVU informasjonen kan lagres og 
deles BIM

• NS 3456 angir prinsipper for FDVU-
dokumentasjon som skal gjøres 
tilgjengelig for eier av en bygning med 
tilhørende uteområde, men angir ikke 
format/media som denne 
dokumentasjonen skal gjøres 
tilgjengelig på. 

• «Komiteen skal utarbeide en ny Norsk 
Standard som angir hvordan 
dokumentasjon for Forvaltning, Drift, 
Vedlikehold og Utvikling (FDVU-
dokumentasjon) i henhold til NS 3456 
kan gjøres tilgjengelig digitalt for bruk i 
BygningsInformasjonsModeller (BIM). 

Standard Norge per november 2016
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Hva er BIM?

• A digital representation of physical and functional characteristics of a facility. 
• A shared knowledge resource for information about a facility forming a reliable 

basis for decisions during its life-cycle.

Presentasjon av Standard Norge - per august 2015

BIM er en forkortelse for
- Bygning Informasjon Modell(ering) 

 Modellen er satt sammen av objekter. 
 Objektene kan være fysiske, f. eks et vindu. 
 Objektene kan være «Ikke fysiske», f. eks. et rom 

(space).
 Objektene kan bære med seg informasjon som 

egenskaper og dimensjoner: 
 som krav, som planlagt og som utført

 Objektene være planlagte, eksistere eller ha 
eksistert



Slik gjør vi det
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Hvem lager standardene?

Standard Norge per november 2016

Foto: Nicolas Tourrenc

Ekspertenes rolle:
• Avgjør hvilke standarder som skal 

utvikles
• Leder standardiseringskomiteene
• Bestemmer innholdet i standardene

Vår rolle:
• Regler og infrastruktur for arbeidet
• Administrerer prosjektene
• Eier og utgir standardene



Åpenhet
Frivillighet 
Konsensus

Foto: Nicolas Tourrenc



Vil du være med?
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Takk for oppmerksomheten!

Mer informasjon?

Prosjektleder Bjørn Brunstad

bbr@standard.no
934 41 502

www.standard.no
www.facebook.com/standard.no
https://twitter.com/standard_no
http://www.youtube.com/user/Standardiseringen
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