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Hvem er Lars CC?
-jobbet med digitalisering 
og BIM i BAE i 35 år…
stdNORGE - standard morgen, Fornebu





Noen prosjekteksempler fra helsebygg
Skjerve Kristiansand OP

P-hus

Linde

Nordlandsykehuset

DP05 Akutten

Sunnaas sykehus

LHL Gardemoen

Alta nærsykehus

Samisk Helsepark Karasjokk

Ambulansestasjon Sandefjord

Tønsberg Prosjektet

BUS2

Noen prosjekteksempler fra helsebygg
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Digitalisering og BIM bruk i «komplekse prosjekter»

Kilde:  http://www.buildingsmart.org/about/vision-and-mission/case-studies/new-ostfold-hospital/ 
+ https://www.siv.no/om-oss/nyheter/tonsbergprosjektet-har-vunnet-internasjonal-pris

Tønsbergprosjektet, Tønsberg Nytt Østfold sykehus, Kallnes

Digitalisering og BIM bruk i «komplekse prosjekter»
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…arbeidet for (som leverandør) og med (i prosjekter) mange ulike 
aktører i hele verdikjeden i BAE-næringen med digitalisering og BIM/åpenBIM

BYGGHERRER

BRANSJE ORGANISASJONER

RÅDGIVERE: ARKITEKTER OG INGENIØRER

ENTREPRENØRER OG PRODUKT EIERE

PROGRAMVARE SELSKAPER

VARE OG VARE. INFO EIERE

KONSULENTER

#1

#4b

#2

#4a

#3

Pr 26/8-2016

FORSKNING OG UTDANNING

#5

…arbeidet for (som leverandør) og med (i prosjekter) mange ulike 
aktører i hele verdikjeden i BAE-næringen med digitalisering og BIM/åpenBIM

http://www.brandsoftheworld.com/download/brand/54586.html
http://www.norconsult.no/default.aspx
http://www.hospitalitet.no/
http://www.helse-sorost.no/
http://www.hospitalitet.no/
http://www.brandsoftheworld.com/download/brand/22357.html
http://www.epmtech.jotne.com/home.39787.en.html
http://www.byggtjeneste.no/
http://www.boligprodusentene.no/
http://www.edr.no/
http://www.contiga.no/
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Senior forsker prosjekteringsledelse/design mngt. 
Institutt for Bygg og Miljøteknikk (IBM), jan 2018
Norges Teknisk Naturvitenskapelig Universitet (NTNU)

Våren 2018
TBA4127 Prosjekteringsledelse

-eksperimenterer med 
kringkasting av forelesning for 
kunnskapsspredning

-Faglærere;
Olav Torp
Lars Chr Christensen

Associate Professor Olav Torp
Department of Civil and Environmental Engineering
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Digital transformasjons strateg/Chief Digital Officer
Institutt for Bygg og Miljøteknikk (IBM), aug 2018 
Norges Teknisk Naturvitenskapelig Universitet (NTNU)

Digital transformasjon def.;

Digital – sette strøm på papiret 
= pdf
(«klatt digitalisering»)

Transformasjon – forvandling 
av måten vi jobber på for å 
høste ytterligere effekter av 
digitalisering
(«helhetlig digitalisering»)9 multidisciplinary projects with 4-6 

PhD-positions involving 2-5 tenured 
researchers from at least two faculties 
with supervisor/co-supervisor roles

World of Wild Waters (WoWW)
Gamification of Natural Hazards

Professor Oddbjørn Bruland
Department of Civil and Environmental Engineering
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NESOdigital - digital kompetanse – og forretningsutvikling
- bedriftsutviklingsprosjekt BIM og digitalisering

Anbudsprosess Prosjektgjennomføring

Vunnet

Tapt!

Bruk /Drift

Karakteristika:
-viktig arena (konkurrerer om jobben)!
-enkelt
-enkel prosess, få involverte

-»InnovasjonsLAB»

Karakteristika:
-viktig på en annen måte (har fått jobben)
-kompleks
-mer sammensatt prosess, mange involverte

1

2 3 4
Anbuds
-modell

Digital
-tvilling

Byggverk Digital
-tvilling



F2UKAS

F3TJH

F4ROJO

F52TAL

F6HNAS

F1HAK

NESO-digital 
nettverk Alta (nALTA) – 2016/17/18

multiBIM



Alta Nærsykehus 2017/2018
[BH: sykehusbygg og TE: Halvdan Nilsen as]
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Alta Nærsykehus 2017/2018
[BH: sykehusbygg og TE: Halvdan Nilsen as]



FT1SE

FT7

FT8TR

FT9TE

FT5AiB

FT4NTE

FT2AsB

FT6BMEJ

FT0BiN

NESO-digital 
nettverk Troms (nTROMS) – 2018/19

NESO-digital: TROMS, 2018

multiBIM
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Det “DIGITALE SKIFTE”
• Det DIGITALE SKIFTE = bevegelse i retning av en mer digital 

vennlig tilnærming for å kunne høste de potensielt radikale 
gevinstene som kan ligge i å utnytte “det digitalt muliges kunst” 
på en bedre og smartere måte, og samtidig bygge en grunnmur 
eller plattformøkologi  som muliggjør videre og fremtidig 
digitalisering
– Det Grønne Skifte = omlegging i en mer miljøvennlig retning til en mer 

bærekraftig adferd som bidrar til smart verdiskaping og tar vare på 
jorden og sikrer den for  fremtidige generasjoner

Kilde: digitalt og grønt skifte Lars Chr Christensen, 2019
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Fremsyn + “DIGITALE SKIFTE” = suksess! 
• FREMSYN = evnen til å se fremtidige organisatoriske scenarier eller 

utvikle scenarier og gjøre pålitelige og smarte valg for å realisere en 
ønsket fremtid

• DIGITALE SKIFTE = bevegelse i retning av en mer digital vennlig 
tilnærming for å kunne høste de potensielt radikale gevinstene som 
kan ligge i å utnytte “kunsten med det digitalt mulige” på en bedre og 
smartere måte og samtidig bygge en grunnmur eller plattformøkologi  
som muliggjør videre og fremtidig digitalisering
– Grønne skifte = omlegging i en mer miljøvennlig retning til en mer bærekraftig 

adferd som bidrar til smart verdiskaping og tar vare på jorden og sikrer den for  
fremtidige generasjoner

Kilde: digitalt og grønt skifte Lars Chr Christensen, 2019 og fremsyn inspirert av Jan Erik Karlsen, 2016
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Bakteppe for 
ISO19650 part 1 og 2
stdNORGE - standard morgen, Fornebu

Presentasjon utarbeidet av Lars Chr Christensen 30/4-2019
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Standard og beste praksis i UK 1192 standardene:
sette informasjons krav, datasikkerhet, organisere informasjons produksjon 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, 
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Level-2 UK hjemmeside med ulike ressurser

http://bim-level2.org/en/
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2010 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

BS EN ISO 19650-1 + National Foreword

BS EN ISO 19650-2 + National Annex

PD 19650-0  Guide to BS EN ISO 19650
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UK standards

BS 1192

PAS 1192-2

BS EN ISO 
19650-1 + 
National 
Foreword

PD 19650-0  Guide 
to BS EN ISO 19650

Q1 2019

BS EN ISO 
19650-2 + 
National 
Annex

BS EN ISO 19650-1: 2018

Organization of 
information about 
construction works —
Information management 
using building 
information modelling —
Part 1: Concepts and 
principles

BS EN ISO 19650-2: 2018

Organization of 
information about 
construction works —
Information management 
using building 
information modelling —
Part 2: Delivery phase of 
the assets

PD 19650-0:2018

Organization of 
information about 
construction works —
Information management 
using building 
information modelling –
Part 0: Guide to BS EN ISO 
19650:2018 

Organization of 
information about 
construction works —
Information management 
using building 
information modelling –
Part 0: Guide to BS EN ISO 
19650:2018 

International standards

30

ISO Standards
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UK standards

BS EN ISO 
19650-1 + 
National 
Foreword

PD 19650-0  
Guide to BS EN 
ISO 19650

Q1 2019

BS EN ISO 
19650-2 + 
National 
Annex

BS EN ISO 19650-1: 2018

Organization of 
information about 
construction works 
— Information 
management using 
building information 
modelling — Part 1: 
Concepts and 
principles

BS EN ISO 19650-2: 2018

Organization of 
information about 
construction works 
— Information 
management using 
building information 
modelling — Part 2: 
Delivery phase of the 
assets

PD 19650-0:2018

Organization of 
information about 
construction works 
— Information 
management using 
building information 
modelling – Part 0: 
Guide to BS EN ISO 
19650:2018 

Organization of 
information about 
construction works 
— Information 
management using 
building information 
modelling – Part 0: 
Guide to BS EN ISO 
19650:2018 

International standards

+

PAS 1192-5:2015

PAS 1192-3:2014 BS 1192-4:2014

BS 8536-1&2

31

ISO Standards
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Historisk utvikling fra DAK til  BIM
DAK ver 1.0

DAK ver 2.0

BIM ver 1.0

-bruke PC til å LAGE tegninger
-digitalt “tegne brett”

-bruke PC til å lage 3D modell, som vi 
HØSTER tegninger fra
-modell er primært 3D
-modell med OBJEKTER

-bruke PC til å LAGE modell
-modellen brukes til HØSTING av 
tegninger og for å få TILGANG TIL 
INFORMASJON for analyser
-modell  3D + database
-modell med OBJEKTER

modell 
«konteiner»

«strukturerte 
data» - database

modell 
«konteiner»
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Hva er informasjon?
Beslutningsprosesser drives av informasjon!

Beslutningstaker

spørsmål

?
beslutning

!
informasjon

Kilde: multiBIM, 2016

«Kjernen i LEAN 
prosjektgjennomføring er å 
gjøre smarte, raske og 
rettidige beslutninger i riktig
rekkefølge.

En beslutning krever
informasjon som besvarer
nøkkel spørsmål.»  «En nøkkelutfordring er å 

definer hvilken informasjon som
kreves for å hjelpe de ulike
interessentene i prosjektet med å 
få svar på sine nøkkelspørsmål
som gjør dem istand til å ta 
smarte beslutninger.»  
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Noen begreper…

Informasjons-modell
Informasjon om 

fysisk 
dokumentasjon
(fysisk - digital)

Ikke-grafisk informasjon
(digital)

Grafisk informasjon
(digital)

3D

«BIM er verktøy for å 
bygge informasjons-
modeller.»

«En informasjons-
modell kan bestå av 
digital grafisk 
informasjon, digital 
ikke-grafisk 
informasjon og/eller 
fysisk 
dokumentasjon.

Det er viktig at 
informasjonsmodelle
n er formålsrettet, og 
med mye bruk over 
tid øker kvaliteten.»

Kilde: multiBIM og inspirasjon fra  ISO 19650, 2017

Bygge modell/lage 
informasjon

(verktøy: lage/bruke)

Bygge
Informasjons
Modell
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Noen sentrale digitalseringsbegreper i BAE…

Kilde: multiBIM og inspirasjon fra  ISO 19650, 2017

Bygge/lagre informasjons-
modeller i PROSJEKT
(verktøy & lagring)

Bygge
Informasjons
Modell 
(BIMe)

«digital 
byggeplass»

PI
M

A
IM

Felles 
Data
Omgivelse
(FDO - CDE)

Prosjekt
Informasjons
Modell 
(PIM)

Lagre/gjøre tilgjengelig/oppdatere 
informasjon i PROSJEKT

(tilgang & verktøy & lagring)

Anlegg og 
eiendels
Informasjons
Modell 
(AIM)

Forvalte/bruke informasjon 
hos BRUKERE og EIER

(tilgang & verktøy & lagring)

«digital 
tvilling»
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ISO 19650 Part 1
Organization of information about construction works — Information
management using building information modelling — Part 1: Concepts and
Principles

stdNORGE - standard morgen, Fornebu
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ISO 19650 Part 1/Del I 
– Konsepter og prinsipper

Organisering av informasjon om byggverk —
Informasjonsstyring ved bruk av modellering av 
bygningsinformasjon —
Del 1: Begreper og prinsipper



multiBIM«Bew/Richards BIM wedge» eller BIM kilen
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0 - Ikke administrert DAK (2D), 
papirtegnings utveksling

1 - Administrert DAK (2D eller 3D), 
samarbeidsverkøy med felles 
dataomgivelse, handelsdata i egne 
kalkyle verktøy

2 - Administrert 3D, 
disiplinspesifikke modeller med 
tilhørende data, handelsdata 
administrert med delt data 
omgivelse (eng. CDE) – kanskje 4D-
tid og 5D-kost

3 - Helt åpen prosess og 
dataintegrasjon muliggjort med ifc 
eller lignende. Administrert med 
samarbeidsmodell server (iBIM eller 
integrert BIM) som muliggjør CC 
prosesser 

Nivå definisjoner
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4.2 Informasjonsstyring i henhold til ISO 19650 

BIT-programmets 
plattform arkitektur;
• Forretningsplattform

(forretningsmodell, prosesser, regler, tjenester...)

• Teknologi plattform
(portaler, produkt databaser, ERP, CRM, sektor 
spesifikke systemer...)

• Standard plattform
(forretningsprosesser, produkt informasjon, annet 
sektor spesifikt...)

0 - Ikke administrert DAK (2D), 
papirtegnings utveksling

1 - Administrert DAK (2D eller 
3D), samarbeidsverktøy med 
felles dataomgivelse, 
handelsdata i egne kalkyle 
verktøy

2 - Administrert 3D, 
disiplinspesifikke modeller med 
tilhørende data, handelsdata 
administrert med delt data 
omgivelse (eng. CDE) – kanskje 4D-
tid og 5D-kost

3 - Helt åpen prosess og 
dataintegrasjon muliggjort med ifc 
eller lignende. Administrert med 
samarbeidsmodell server (iBIM
eller integrert BIM) som muliggjør 
CC prosesser 
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4.3 Information management perspectives

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

utførelse)
• Offentlig
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5 Definition of information requirements and resulting information 
models
5.1 Principles
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Interessenters informasjons krav

Definition av informasjonskrav og resulterende
informasjonsmodeller – prinsipper

Organisatoriske 
Informasjons
krav (OIR)

Prosjekt 
Informasjons
krav (PIR)

Leveranse informasjons krav

Anlegg og 
eiendels 
Informasjons Krav 
(AIR)

Informasjons 
Utvekslings 
Krav (EIR)

Informasjons leveranser

Anlegg og 
eiendels 
Informasjons 
Modell (AIM)

Prosjekt 
Informasjons 
Modell (PIM)

bidrar til

spesifiserer
Spesifiserer

bidrar tilbidrar til

Bidrar til
sam

m
enfatter

sammenfatter (eng. encapsulates) = sørger for input til
bidrar til  (eng. contributes to)= sørger for input til
spesifiserer (eng. specifies) = bestemmer innhold, struktur og metodikk
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6.2 Alignment with the asset life cycle

takes place within the
context of an asset 
management system, 
such as ISO 55000

or a project 
management 
framework, such
as ISO 21500,

which itself takes place 
within organizational 
management according 
to a quality
management system, 
such as ISO 9001

Relevant: ISO 8000 (data quality)

Relevant: ISO/IEC 27000 (information
security management)

Relevant: ISO 31000 (risk 
management)

Anleggs 
forvaltnings 

system
f.eks. ISO 55000

Prosjektledelses 
rammeverk

f.eks. ISO 55000

Administrasjons 
systemer

f.eks. ISO 9001
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6.3 Setting information requirements and planning for 
information delivery
6.3.1 General principles

Informasjonskrav 
(Beskrive hva du ønsker)

Informasjonsleveranseplanlegging 
(Planlegg hvordan og når leveranse skal skje)

Informasjonsleveranse
(Lever den)

Informasjonsgodkjenning
(Godkjenn den)
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6.3 Setting information requirements and planning for information 
delivery
6.3.1 General principles

Aktiviteter i 
Innkjøps-
trinnet

Aktiviteter i 
Planleggings-
trinnet

Aktiviteter i 
Produksjons
-trinnet

Prosjekt

Pr leveranse
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6.3.2 Delivery team provides information for asset 
owner/operator or client decisions

Bestiller

Ledende leverandør/ 
Hovedleverandør/
Generalleverandør

Leverandør 
eller 
leverandører

Krav Informasjons 
leveranser

Informasjonsutveksling

Prosjektet eller 
organisasjonens 
Informasjonskrav

Hoved beslutningspunkt i steg n 
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6.3.3 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
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6.3.4 Information is drawn from the whole delivery 
team DriftsfaseLeveranse fase

Informasjonsutveksling 
med bestiller

Ledende leverandør

Informasjonsutveksling 
i leverandør team
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12 Common data environment solution and workflow
12.1 Principles

Under arbeidDelt

Publisert Arkivert

Gjennomgang/
Godkjenning 

Gjennomgang/
Autorisasjon. 
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13 Summary of “BIM according to ISO 19650”



multiBIM
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Felles Delt Dataomgivelse

Definere informasjonskrav og 
forespørre potensielle 

leverandører (tilbydere)

Gjennomgå ferdigheter og planer 
for informasjons leveranse fra 

tilbydere + Bekreft leverandørvalg

Ledende leverandør 
mobiliserer og lager detaljert 

plan for 
informasjonsleveranse

Produksjon av informasjon i 
prosjektet

Produksjon og vedlikehold av 
informasjon om byggverk i FM

Vurdering av ytelse på 
byggverk og «well-
being» virksomhet

Myndigheter

Bruker

Kunde/byggverkseier

Informasjons produksjon

Informasjons administrasjon

Flyt av informasjonsleveranser

Samspill for å komplettere 
informasjonsleveranse
Interessent beslutningspunkt

Leveranse team beslutningspunkt

Informasjons utveksling

Overlevering

Oppstart prosjekt

Steg

Prosjekt Informasjons 
Modell (PIM)

Anlegg og verdi 
Informasjons Modell 
(AIM)

Hendelse som 
trigger prosjekt
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A.4 Information transmission

«federation strategy»

Sammenstillings strategi
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A.4 Information transmission
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A.4 Information transmission
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ISO 19650 Part 2
Organization of information about construction — Information management
using building information modelling — Part 2: Delivery phase of the assets

stdNORGE, standard morgen, Fornebu
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ISO 19650 Part 2/Del 2 
– Leveransefasen av byggverket («anlegg eller eiendelen»)

Organisering av informasjon om byggverk —
Informasjonsstyring ved bruk av modellering av 
bygningsinformasjon —

Del 2: Anlegg og verdiers leveringsfase



multiBIM

Introduction
0.1 Purpose

Anlegg og eiendels Informasjons Modell
(AIM)

Prosjekt Informasjons Modell
(PIM)

A – start av leveransefase – handover av 
relevant informasjon fra AIM til PIM

B – progressiv utvikling av design krav 
modell til en virtuell produksjons modell

C – slutt på leveranse fase – handback
eller tilbakelevering av relevant 
informasjon fra PIM til AIM



multiBIM

0.5 Interfaces between parties and teams for the 
purpose of information management

A - kunde

B - hoved leverandør

C - leverandør

1 – prosjekt team

2 – illustrasjon av leveranse team

3 – tema eller oppgave team

Grensesnitt mellom aktører og team
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3.5 Symbols for process diagrams

Symboler for prosess diagrammer (BPNM)
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4.1 Information management process during delivery 
phase of assets

Informasjons administrasjons prosess i leveransefasen
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4.1 Information management process during 
delivery phase of assets

Informasjons administrasjons prosess i leveransefasen
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5.1 Information management process - assessment and 
need

Informasjons administrasjons – vurdering og behov
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5.2 Information management process - invitation to 
tender

Informasjons administrasjons – anbudsprosess
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5.3 Information management process - tender response

Informasjons administrasjons – tilbud fra anbydere
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5.4 Information management process - appointment

Informasjons administrasjons – leverandør valg
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5.5 Information management process - mobilization

Informasjons administrasjons – mobilisering
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5.6 Information management process - collaborative
production of information

Informasjons administrasjons – samproduksjon av informasjon
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5.7 Information management process - information
model delivery

Informasjons administrasjons – leveranse informasjons modell
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5.8 Information management process - project close-
out

Informasjons administrasjons – prosjekt avslutning
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Annex A
(informative)
Information management responsibility matrix template

Informasjons administrasjons – V: informasjonsadministrasjonsmatrise (HUKI)
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Hjelpetabell for begreper
- engelsk - norsk
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BAE «prosjekt-produksjonssystemet»
-en enkel virksomhetsarkitektur (VDC basert) For å oppnå et høytytende 

byggverk (f.eks. veistrekning) 
kreves det at alle systemene
som inngår er integrert, og for 
å få til det kreves det en 
gjennomførings-modell som 
har fokus på integrering av 
involverte  organisasjoner som 
muliggjøres og understøttes av 
integrerte  prosesser som igjen  
muliggjøres gjennom integrert 
informasjonsflyt.

Dette innebærer at prosjekt 
kvaliteten bestemmes i stor 
grad av graden av 
INTEGRASJON i prosjektet.

Ellers er det viktig å være 
oppmerksom på at 
System/informasjon aspektet 
henspeiler på at hvis bruk av 
verktøyfamilie fra f.eks. Trimble 
eller Autodesk brukes vil det 
påvirke alle POPSi aspektene, 
det samme hvis en tilnærming 
som f.eks. SVV håndbok regime 
eller PRINCE 2 benyttes. Kontraktuelt rammeverk

PROSJEKTGJENNOMFØRINGSMODELL

Produkt

Integrert 
organisering

Organisering

Integrerte 
prosesser

Prosess

Integrert
informasjon

System/
informasjon

Høyt 
ytende 
byggverk

Integrerte 
systemer

Ytelse byggverk;
-bærekraftig 
(miljø, økonomi og samfunn)
-byggbart
-anvendbart
-driftbart
-gjenbrukbart (sirkulært)

Kilde: multiBIM inspirert av Martin Fischer, 2017



multiBIM

Digital Transformasjon => nye antagelser om hvordan 
verden fungerer eller nye briller å se verden gjennom

Kilde: http://www.wikiwand.com/no/Vannkraftverk + https://no.pinterest.com/pin/479774166535617906/ 
https://ocw.mit.edu/courses/sloan-school-of-management/15-763j-manufacturing-system-and-supply-chain-design-spring-2005/lecture-notes/flinchbaugh_thes.pdf

Vannkraft

Dampmaskin

Elektromotor ver 1.0
(«bare en ny dampmaskin»

Elektromotor ver 2.0
(en ekte DISTRIBUERT kraftkilde)

Delta ca 30 år!
1900 1930

Ford - elektromotorer 
ca 1905
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Takk!
Lars Chr Christensen
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