
 
Tid Foredrag 

 
 
08:30-09:00 

 
Registrering 
Kaffe og prat 
 

 
09:00-09:20 

 
Innledning 
Bygg- og anleggsnæringen står foran en omfattende endring der Norge nå har 
mulighet til å bygge kompetanse og utvikle næringen til å bli mer effektiv og 
konkurransedyktig.  
Hvordan vil prosjektering og bygging foregå i en mer digital verden? 
Harald Onarheim, Director of Business Development, coBuilder AS 
 

 
09:20-09:40 

 
Digitalt Veikart 
Byggenæringens Landsforening har utarbeidet et digitalt veikart som har som 
målsetning å sikre en digital informasjonsflyt. For å få til dette må man digitalisere 
sammen, og ikke gå i hver sin retning. Vi får en presentasjon fra BNL om status pr. nå. 
Jøns Sjøgren, Boligprodusentenes forening/BNL 
 

 
09:40-10:00  

 
Ny standard for strukturering av produktdata CEN 442 WG 4 - Product data templates 
based on CEN/CENELEC standards   
Nye standarder om hvordan produktdata skal struktureres basert på CEN og CENELEC 
standarder. Dette er av stor betydning for de som prosjekterer som heretter vil bruke 
datasett som baseres på disse nye standardene. Vi forteller også om 
bransjeforeningen til Produsentene i Europa som også er en del av dette igjennom sitt 
prosjekt «Smart CE-marking».  Vi viser også hva en «Product Data Template» er, og 
hvordan den kan oversettes til ulike språk, formater etc. 
Espen Schulze, R&D Director, coBuilder AS 
 

10:00-10:20 Pause  
 

 
10:20-11:00 

 
Etablering av «Norsk kontekst» for produktdata 
Som en del av BNL’s digitale veikart har bransjen som målsetning å utvikle en norsk 
«kontekst» for produktdata som vi ønsker å redegjøre for sammen med buildingSMART. 
BNL inngikk før sommeren en avtale med coBuilder om overdragelse av data coBuilder 
i dag bruker i goBIM og ProductXchange, som skal brukes for å lage en «Norsk 
kontekst».  
 
Vi vil vise frem hvordan prosessen og verktøyet som brukes fungerer, og hvordan 
eksperter vil kunne være med å bestemme egenskaper og definisjoner som skal brukes 
av alle aktører i Bygg- og Anleggsnæringen. 
Sigve Pettersen, buildingSMART Norge og Espen Schulze, R&D Director, coBuilder AS 
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11:00-11:30 

 
Hvordan utnytte potensiale i digitale produkter 
Hvordan kan man benytte PDT’er i praksis? Vi ser på de digitale produktenes 
potensiale til å tilintetgjøre manuelle prosesser knyttet til bl.a funksjonskrav, beskrivelse, 
kvalitetssikring, forespørsler og informasjonshåndtering.  
 
Med fokus på digital forvaltning, drift- og vedlikeholdsinformasjon (FDV) gjennomgår vi 
hvordan ulike involverte aktører kan nyttiggjøre seg produktinformasjon i et 
maskinlesbart format, fra konsept og planleggingsfasen til overlevering av den 
«digitale tvilling». 
Harald Onarheim, Director of Business Development, coBuilder AS 
 

11:30-12:20 Lunsj  
 

 
12:20-13:00 

 
Hvordan kan produsenter strukturere sine data 
coBuilder har igjennom de siste 3 år utviklet «Product Data Templates» som benyttes av 
selskaper som Tata Steel, Wienerberger, Knauf m.fl til å strukturere egne data. Vi 
arbeider i UK, Frankrike og Tyskland med bransjeforeninger og myndigheter for å 
standardisere egenskaper på tvers av land og aktører.  
 
Vi forteller hvordan produsenter kan strukturere sine data i egne systemer (PIM, DAM, 
ERP..), som åpner opp muligheter for å levere spesifikke data aktører og prosjekter ber 
om. Dette åpner også opp for nye måter å selge produkter på. 
Emir Evlic, Salgssjef, coBuilder AS 
 

 
13:00-13:40 

 
Ny digital BIM standard – “ISO 19650 Organization of information about construction 
works — Information management using building information» 
Hvordan kan byggherrer og entreprenører standardisere sine krav ved bruk av den nye 
BIM standarden, og hvordan skal produsenter levere data? Vi har de siste 2 årene lært 
mye av arbeidet med Willmott Dixon, Skanska UK, BAM, Ministry Of Justice, Welsh Road 
Goverment og andre aktører rundt det å strukturere og standardisere data.  
 
Vi deler våre tanker om hva som skjer fremover, og hvordan man bør arbeide for å 
etablere en mer digital prosess. Dette er basert på de digitale UK PAS 1992 
standardene som er premissgivende for den nye ISO 19650. 
Espen Schulze, R&D Director coBuilder AS 
 

13:40-13:50 Pause 
 

 
13:50-14:30 

 
Seeing Is Believing 
Vi demonstrerer hvordan en byggherre kan sette Asset Information Requirements og 
bruke ProductXchange og goBIM til å sikre et «as-built» prosjekt. 
Øystein Iversen, Markedssjef, coBuilder AS 
 

 
14:30-15:00 

 
Oppsummering og diskusjoner 
 

 


