05.05.2020

ISO 19650 Informasjonsledelse
– Stor standard med liten betydning?!
Webinar

KA-Digital samhandling
Tirsdag 5. mai 2020 kl. 12:00 – 12:45

https://www.prosjektnorge.no/hvaskjer/cophoved/cop-digitalisering/

Eilif Hjelseth
Professor i bygningsinformasjonsmodellering (BIM)
NTNU
eilif.hjelseth@ntnu.no
https://www.linkedin.com/in/hjelseth/

1

KunnskapsArena - Digital samhandling
https://www.prosjektnorge.no/hvaskjer/cophoved/cop-digitalisering/

• KA er en faglig fokusgruppe som samler partnere for å utveksle
kunnskaper og erfaringer. (KA er tidligere benevnt som CoP – Community of Practice)
• I tillegg ligger det her en mulighet til at dette kan føre til etablering av
nye kompetanse- og forskningsprosjekter
• KA-en innen digitalisering er et tiltak Prosjekt Norge har iverksatt for
å kunne belyse de praktiske konsekvensene knyttet til interaksjonen mellom
mennesket og teknologien, samt de organisatoriske og forretningsmessige
implikasjonene dette har
Komme på e-post liste: Send navn og e-post på chaten til meg
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Målsetting: Erfaringsutveksling
Vi deler erfaringer og forslag til:
• Hvor er den tatt i bruk?
• Hvorfor er den ikke tatt mer i bruk?
• Hva kan vi i Prosjekt Norge gjøre
Mine deler mine erfaringer
• Hva som er viktig for å forstå ISO 19650
• PS! Dette er ikke et kurs i «Slik bruker du ISO 19650»
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Plan for webinaret

12:00 – 12:45

• Intro til KunnskapsArena - Digital samhandling
– 4 spørsmål til dere

• Kjapp intro til forståelse av ISO 19650
• Diskusjon
– 2 spørsmål til dere
– Spørsmål fra dere på chat / åpen mic

• Oppsummering / evaluering
– Info om neste webinar: Modelmodenhetsindeks 28. mai. Kl 12:00 – 12:45
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4 spørsmål til dere
•
•
•
•
•

Dette kommer opp 4 spørsmål i Zoom
Dere svarer i løpet av 40 sek.
Jeg viser svarene
Åpen mic / chat for kommentarer
Jeg justerer vektlegging av presentasjonene etter dette
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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?
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Kilde: http://www.e-architect.co.uk/london/heathrow-terminal-5
https://en.wikipedia.org/wiki/Heathrow_Terminal_5

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
Viktige spørsmål for BH
(Plain language questions - PLQ)
1192-2
informasjonsleveranse i
prosjekter
(information
delivery for
capital delivery
phase)

1192-5
Informasjonssikkerhet
(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)

Kilde: BSI, 2016

Heathrow
Terminal 5, UK
oppstart 1988,
åpnet 2008,
Kilde: Lars Chr. Christensen,
multiBIM

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/FDIS 19650-3
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

Kommer snart !

og flere kommer:
Part 4: Overlevering fra bygging til drift (COBie)
Part 5: Informasjonssikkerhet
Part 6: Helse-, miljø- og sikkerhet
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BIM throughout the life cycle of the building
Laws and regulations

CAD software

-Building regulations
-Building specifications

-Drawings, calculations
-Architect, engineer,…

VRML
Knowledge databases

-Visualisation, 3D models

-Best practise knowledge
-Own practice

Simulations
-Comfort
-Ventilation, heating
-Life cycle cost
-Light, sound
-Insulation
-Fire, usage
-Environment
-Life time predictions

BIM

Briefing
-Functional req.
-Estimates
-Conditions
-Requirements

Demolition, refurbishment
-Rebuild
-Demolition
-Restoration

(IFC/IFD/IDM)

Facility management
-Letting, sale, operations
-Maintenance
-Guaranties

Specifications
-Specification sheets
-Classification standards
-Estimates, accounting

Construction management
Lars Bjørkhaug, SINTEF Byggforsk,
Illustrations: Statsbygg, Arkitektstudio AS. Olof
Granlund, NBLN Stanford University

-Scheduling
-Logistics, 4D

Procurement
-Product databases
-Price databases

Information Management System
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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

Definition av informasjonskrav og resulterende
informasjonsmodeller – prinsipper
BIM
Interessenters informasjons krav

bidrar til

bidrar til
Informasjons
Utvekslings
Krav (EIR)

Anlegg og
eiendels
Informasjons
Modell (AIM)
bidrar til

spesifiserer

bidrar til

Prosjekt
Informasjons
krav (PIR)

Anlegg og
eiendels
Informasjons Krav
(AIR)

Informasjonsleveranser

spesifiserer

sammenfatter

Organisatoriske
Informasjons
krav (OIR)

Leveranseinformasjons krav

Prosjekt
Informasjons
Modell (PIM)

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
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Information management perspectives

BYGG21 Stegnormen sine
4 perspektiv;
• Eier
• Bruker
• Utøvende (plan og utførelse)
• Offentlig
Kilde: Ole Jonny Klakegg
NTNU

ISO 19650 sett fra et prosjektledelsesperspektiv
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Information verification and validation at start and end
of project stages
Bestiller

Krav
Steg n
Steg slutt
gjennomgang

Informasjons leveranser
Steg n+1
Steg start
gjennomgang
Ledende leverandør/
Hovedleverandør/
Generalleverandør
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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:
et prosjektledelsessystem
Project management system
som f.eks. ISO 21500
og et eiedelsledelsesstystem
Asset management system
som f.eks ISO 55000
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?

21

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

Kommer sn

Hvilken betydning har dette avhenger av om
dette blir tatt i bruk!
22
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Standardene lansert som
NORSK STANDARD
NS-EN-ISO 19650-1:2018
NS-EN-ISO 19650-2:2018

30. april 2019

• http://www.bygg.no/article/1392934
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To veiledere:
• En utviklet av de europeiske
rådgiverorganisasjonene:
https://www.rif.no/wpcontent/uploads/2019/09/381783_
EFCA_Flipbook_BIM_Basic.pdf

• En fra UK-miljøene
https://www.ukbimalliance.org/wpcontent/uploads/2019/03/Information-Managementaccording-to-BS-EN-ISO-19650-Guidance-Part-1-Concepts-1.pdf
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Hva har skjedd på ett år?
• Vi har standardene ☺
• Vi har til og med veilederne ☺ ☺
• I tillegg har vi vist at disse ville komme
• og vi har vist omtrentlig hvordan de ville se ut basert på BS PAS 1192 serien
• og alt de har utviklet i UK

•
•
•
•

2 SPØRSMÅL:
Har ditt firma tatt ISO 19650 i bruk?
Kjenner du til noen som ha tatt ISO 19650 i bruk?
Svar på poll, 30 sek – deretter åpen mic
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Erfaringsutveksling
Vi deler erfaringer og forslag til:
• Hva skal til for økt bruk?
– Hvor er den tatt i bruk?
– Hvorfor er den tatt i bruk?
– Hvorfor er den ikke tatt mer i bruk?

• Hva kan vi i Prosjekt Norge gjøre?
– Kurs?
– Flere webinarer?
– Annet – kom med forslag!

26

13

05.05.2020

ISO 19650 kompetanse
• Hva er det reelle behovet for dette?
• Hva slags type kompetanse er det ulike roller i næringen trenger?
• Hva kan Prosjekt Norge gjøre?

• NTNU
– TBA4420 - Digitalt ingeniørarbeid
• https://www.ntnu.no/studier/emner/TBA4420#tab=omEmnet

– Refereres til i masteroppgaver
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Takk for deltakelsen på webinaret om

ISO 19650 Informasjonsledelse
Neste webinar

Modelmodenhetsindeks (MMI)

Eilif Hjelseth

Tirsdag 28. mai 2020 kl. 12:00 – 12:45

Professor i bygningsinformasjonsmodellering (BIM)
NTNU

https://www.prosjektnorge.no/event/placeholder-ka-digitalsamhandling-lunsjseminar-2-2/

eilif.hjelseth@ntnu.no
https://www.linkedin.com/in/hjelseth/
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