Merete Fadler, 2017-11- 02

NS 3420
BYGGEVIRKSOMHET

DIGITAL
BYGGEPROSESS

AKUSTIKK OG
VIBRASJONER

TEKNISKE
INSTALLASJONER I
BYGGVERK

BETONGKONSTRUKSJO
NER

MILJØRIKTIG BYGGVERK

NS 3420

TERMINOLOGI

TREKONSTRUKSJONER

KONTRAKTER OG
BLANKETTER

FASILITETSSTYRING

OVERSETTELSER

BYGGEVARER

BRANNSIKKERHET

ENERGI OG
VARMEISOLERING

– SOM VERKTØY
INNENFOR
DIGITALISERING AV
BYGGENÆRINGEN

XML
Alle standard på XML format
• Økt nytteverdi av standard for bruker
• Tilfredsstille nye potensielle behov i
digitale arbeidsprosesser
− Direkte kobling i og mellom eksterne
prosjekter og programvarer

− Strukturere standardene slik at krav og
annen informasjon fremstår som
enkeltstående elementer til bruk i
digitaliserte arbeids- oppgaver/prosesser

..........var tidlig ute med å fokusere på BIM
Standard Norge - internasjonale og
nasjonale standardiserings- og
utviklingsaktiviteter knyttet til BIM

• ISO/TC 59 Byggevirksomhet
• CEN/TC 442 Building Information
Modelling – BIM

•
•
•
•
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SN/K 257 BIM standardisering
SN/K 518 Klassifikasjon
SN/K 529 BIM objekter
SN/K 537 Dataordbok

SN/K 518

Klassifikasjon for byggverk
• Komiteen har og utvikler standarder for et helhetlig
klassifikasjonssystem for BAE-sektoren i
Norge. Klassifikasjons-systemet skal være i
samsvar rammeverk for klassifikasjon av
informasjon i BAE-sektoren med ISO 12006-2

− NS 3457-1 Metode og prinsipper for
organisering av informasjon

− NS 3457-2 Byggverkskomplekser
− NS 3457-3 Bygningstyper
− NS 3457-4 Romfunksjoner
− NS 3457-5 Anleggstyper og anleggsdeler
− NS 3457-6 Sonetyper
− NS 3457-7 Systemtyper
− NS 3457-8 Komponenttyper

• NS 3451 Bygningsdelstabell
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SN/K 529 BIM objekter
• Utviklet etter ønske fra bransjen om
å:
− standardisere krav til hvilke navn, attributter,

egenskaper og klassifikasjoner som det skal
være mulig å fylle ut i
bygningsinformasjonsmodeller

− standardisere hvor i IFC modellen

informasjonen skal legges og gjenfinnes

• Standardens formål er å

- bidra til økt effektivitet og kvalitet ved bruk

av bygningsinformasjonsmodeller
- gi enklere tilgang til informasjon, redusere
antall feilkilder, øke gjenbrukbarhet av
data og redusert dobbeltarbeid
- bidra til å understøtte automatisk
gjenkjenning av objekter og informasjonen
i objektene mellom ulike IFC kompatible
programmer
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NS 8360

SN/K 537

buildingSMART Dataordbok
• Dataordboken er en internasjonal
database med begreper og deres
egenskaper og relasjoner
− eid av buildingSMART International
− På norsk side er SN/K 537 en brukergruppe som samler
norske interessenter. Prosjektet er et samarbeid mellom
Standard Norge, Boligprodusentenes Forening,
Byggevareindustriens Forening og buildingSMART Norge

− Databasen er basert på Internasjonal Standard ISO 120063

• Begrepene kan benyttes i forbindelse med
bygningsinformasjonsmodeller (BIM)
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.. så hvordan kan vi berike BIM modeller med NS 3420 ?
• Kjøpe først

så bruke

• NS 3420-2 Struktur og stikkord
− omfatter hovedstrukturen ned til nivå
tilsvarende innholdsfortegnelsen i hver
enkelt del av NS 3420

− Abonnement løsning, som sikrer
oppdatering

− XML format (kommer 2018/2019)

• NS 3420 på XML
− Abonnement løsning, som sikrer
oppdatering

− XML format (kommer 2019)

7

Hvordan berike BIM modell med NS 3420
• Kjøpe først

så bruke

• Database basert på XML
• Gir tilgang til produkt uavhengige
egenskap med krav til materiale og
utførelse

• Gir tilgang til komplett 3420
− Kodestruktur
− Bestemmelser og krav bak NS 3420 koder
− Postgrunnlag

− Abonnement løsning via programvare
leverandør

− XML format (kommer 2019)
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Hvordan berike BIM modell med NS 3420
• Kjøpe først

så bruke

• NS 8360 (2015) BIM objekter
(Navngivning, typekoding og
egenskaper for BIM objekter og
objektbiblioteker for byggverk

• Gir tilgang til 3420 kodestruktur (på 3 siffer
nivå)

• Mapping / kobling mellom objekt typer
for bygningsmessige fag til NS 3420

Kjerne vegg (A.1), Trestenderverk isolert (type kode 1001) - (NS 3420 kode) BE3 Yttervegg,
Veggkonstruksjon av heltre
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Hvordan berike BIM modell med NS 3420 ?
• Med bruk av buildingSMART Dataordbok
• Gir tilgang til 3420 ?
• Gir tilgang til produktegenskaper,
produkt uavhengig

• Ulike mapping / kobling mellom objekt
typer for bygningsmessige fag til NS
3420
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3420
… Har lenge bidratt som verktøy innenfor digitalisering av byggenæringen
• NS 3420 = beskrivelsestekster
systematisert i et kodesystem

• Systematisert krav og
spesifikasjoner til materialer og
utførelse innen a) b) c) d) e) x)

• Systematisert produktegenskaper
og helt uavhengig av type produkt
og valg av produktleverandør

• NS 3420 postgrunnlag (bidrar til å
kunne lage prisbærende poster i
prisforespørsel

• Databaseutgave

3459
… Har lenge bidratt som verktøy innenfor digitalisering av byggenæringen
• NS 3459 bidrar sterkt til å kunne
sende beskrivelser digitalt og i tråd
med NS 3420 regler på XML format

• NS 3459 Sikre digital flyt av poster
mellom programvare for beskrivelse
og kalkyle (med eller uten priser) iht.
XML skjema

