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Hvor går veien videre nasjonalt
Standard Morgen - 2019-04-30
Kjell Ivar Bakkmoen  - Arkitekt MNAL / Spesialrådgiver / Fagansvarlig BIM Sykehusbygg
Delegat og leder norsk speilkomite for ISO/TC 59/SC13 & CEN/TC 442 
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BIM i Norge og andre land 



3© SB 2019 - kib

BIM i Norge og andre land 



4© SB 2019 - kib

BIM i Norge og andre land 



5© SB 2019 - kib

BIM i Norge og andre land 



6© SB 2019 - kib
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Norske byggherrers "joint statement" 2013 

Forsvarsbygg
The Norwegian Defence Estates Agency 

Statsbygg
Public Construction and Property Management

Helse Sør-Øst
South-Eastern Norway Regional Health Authority

Helse Midt 
Central Norway Regional Health Authority
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Norske byggherrers "joint statement" 2013 

Within 1st of July 2016 we will demand that all software used in our projects in order 
to create, edit, store or process data from the Building Information Model, shall support 
complete interoperability, by communicating and sharing building information based on 
openBIM. This software shall be certified to export, link and import all information in the latest
official version of open international format like IFC (ISO 16739) and BuildingSMART
International official IDMs and Model View Definitions.

Forsvarsbygg
The Norwegian Defence Estates Agency 

Statsbygg
Public Construction and Property Management

Helse Sør-Øst
South-Eastern Norway Regional Health Authority

Helse Midt 
Central Norway Regional Health Authority
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Veien videre nasjonalt (og internasjonalt) 

• Har hatt et sterkt engasjement fra "midten" 
• Det har gitt oss posisjoner og respekt internasjonalt 
• Suksessrike norske programvareselskaper 
• Mangler staten 
• Og trenger et enda sterkere engasjement fra næringen 
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Vienna
agreement
(Mest mulig 
gjøres i ISO)

Veien videre nasjonalt (og internasjonalt) 

buildingSMART International
Industristandardisering 

ISO/TC 59/SC 13
Formell internasjonal standardisering

CEN TC 442
Formell europeisk standardisering

Behandle og formalisere 
bSI standarder som 
internasjonale standarder. 
Utvikle nye standarder og 
implementere BIM i 
eksisterende standarder.

Fastsette ISO standarder 
som europeiske. 
Utvikle standarder som er 
spesielt relatert til 
europeiske regler som f.eks. 
byggevareforordningen 

Utvikle industristandarder 
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ISO/TC 59/SC 13
Formell internasjonal standardisering
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Formell europeisk standardisering

Behandle og formalisere 
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internasjonale standarder. 
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Utvikle industristandarder 

SN/K 257 Nasjonal speilkomite
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Veien videre nasjonalt (og internasjonalt) 

SN/K 257 Nasjonal speilkomite
• Standarder utenfra begynner å bli mer konkrete  
• Knyttet nærmere til arbeidsprosesser 
• Vil påvirke næringen mer 
• Større behov for aktivt engasjement både nasjonalt og internasjonalt 
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Veien videre nasjonalt (og internasjonalt) 

SN/K 257 Nasjonal speilkomite
• Standarder utenfra begynner å bli mer konkrete  
• Knyttet nærmere til arbeidsprosesser 
• Vil påvirke næringen mer 
• Større behov for aktivt engasjement både nasjonalt og internasjonalt 
Samtidig 
• Mindre hard core data – mer prosess
• Klassifikasjon 
• Arbeidsflyt
• Konkurranse og kontraktunderlag 
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Veien videre nasjonalt (og internasjonalt) 

SN/K 257 Nasjonal speilkomite
• Standarder utenfra begynner å bli mer konkrete  
• Knyttet nærmere til arbeidsprosesser 
• Vil påvirke næringen mer 
• Større behov for aktivt engasjement både nasjonalt og internasjonalt 
Samtidig 
• Mindre hard core data – mer prosess
• Klassifikasjon 
• Arbeidsflyt
• Konkurranse og kontraktunderlag 
Trenger bredere deltagelse 
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