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Hva skal til for å 
realisere kravet om 

maskinlesbare
produktegenskaper?
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Kundekrav 
Boligprodusentene krever maskinlesbar 
produktinformasjon basert på PDTer innen 2022
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Vareprodusenter skal levere:
- det fysiske produktet
- maskinlesbar produktinformasjon 

med entydige egenskaper
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Teknisk forskrift på høring

• Dagens energikrav beholdes

• Blir supplert med krav til 
dokumentasjon av klimagassutslipp fra 
materialer for boligblokk og yrkesbygg 
• En alternativ modell med kravsnivå samtidig som 

en får økt fleksibilitet i hvordan tillatt varmetap 
ivaretas

• Byggverk skal prosjekteres og bygges slik 
at det så langt som mulig er tilrettelagt 
for senere demontering.  

• Krav om ombrukskartlegging ved riving
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o ivareta samfunnets, det offentliges og byggenæringens 
interesser i å tilgjengeliggjøre produktegenskaper på en enhetlig, 
standardisert og maskinlesbar måte

o identifisere og konkretisere markedskrav og kundebehov om å 
levere maskinlesbar produktinformasjon

o koordinere arbeidet med produktdatamaler med tilsvarende 
initiativ i Norden og Europa

o ivareta både store og små bedrifter og prinsipper om like 
muligheter og konkurransevilkår

o rasjonalisere arbeidet og redusere kostnaden ved å levere 
digitale produktdata

o sørge for etablering og drift av en uavhengig plattform for 
utvikling, forvaltning og distribusjon av PDT'er

o stimulere og legge til rette for markedsutvikling av løsninger for 
dette formålet stimulere til digitalisering av produktstandarder

Styret
• Jøns Sjøgren, Byggevareindustrien (leder)
• Frank Jaegtnes, Elektroforeningen
• Trond Magnar Unhammer, Norske Trevarer / NorDan AS
• Bjarne Hønningstad, Treindustrien / Moelven AS
• Bjarne Haugland, VA og VVS Produsentene, VVP
• Jon Dehli, Foreningen for Ventilasjon, Kulde og Energi, VKE / Flexit AS
• Kari Befring Bjørnstad, Direktoratet for byggkvalitet (Dibk)
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Hvorfor trenger 
vi PDT Norge?
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Database Verktøy PIM

I dag: mange ulike klassifikasjoner og datastrukturer medfører kompleksitet og høye 
kostnader

System

Krav og 
egenskaper

Brukere av 
egenskaper

Verktøy/systemer for å 
håndtere vareinformasjon

Spesifikasjon av relevante 
egenskaper 

Datastrukturer og 
klassifikasjon

Utførende Myndigheter FagsystemerVarehandel RådgivereSluttbrukere

Krav og 
egenskaper

Krav og 
egenskaper

Krav og 
egenskaper

Vare-
produsenter
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NoBB
VAVVS

EFO PIM

Et konkret eksempel på dette er:

CoBuilder

Krav og 
egenskaper

Brukere av 
egenskaper

Verktøy/systemer for å 
håndtere vareinformasjon

Spesifikasjon av relevante 
egenskaper 

Datastrukturer og 
klassifikasjon

Utførende Myndigheter FagsystemerVarehandel RådgivereSluttbrukere

Krav og 
egenskaper

Krav og 
egenskaper

Krav og 
egenskaper

Vare-
produsenter
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PDT Norge

Myndigheter

ROT - Ombruk - RivingProduksjonFylle inn data
Ferdigstille 

produktdata-
ark (PDS)

Vareprodusenter

Handel og 
logistikk

Varehandel

Konstruksjon

Utførende Sluttbrukere / i drift

Software-
leverandører

Varedatabaser
Fagsystemer

Tilgjengelig-
gjøre

Prosjektering

Planlegge

Distribusjon av 
produktdatamaler

Krav og behov til 
produktdatamalene
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Faggrupper Ferdigstille 
produktdatamal (PDT)

Publisere

I fremtiden vil spesifikasjon av relevante egenskaper defineres av faggrupper basert på
standarder, som sikrer lik datastruktur og klassifikasjon gjennom hele verdikjeden
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PDT Norge har til formål å fremme standardisering av utveksling av 
produktinformasjon i bygg-, anleggs- og eiendomsnæringen ved å 
utvikle, forvalte og distribuere digitale produktdatamaler (PDT), i
henhold til standardene NS-EN ISO 23386 og NS-EN ISO 23387.

NS-EN ISO 23386 
NS-EN ISO 23387

bSDD PDT-plattform
og -verktøy

Faggrupper Produktdata-
mal (PDT)

Publisering

Grunnlag Aktiviteter

PDT NORGE

“
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Behov for en 
nøytral PDT-
plattform og -

verktøy
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PDT-plattform og -verktøy
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PDT Norge

Komiteer/eksperter

Oppdatere PDT

Utarbeide nye PDT

Nedlastning PDT

Oppslag PDT

BuildingSMART
GUID/Egenskaper

(iht. NS-EN ISO 23386, figur  1)

PDT database

Bruker/kunderegister

Import av PDT

Termbasen Snorre
Standard Norge

API
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Planer fremover



Våre planer fremover
inkluderer

• Avklare PDT-plattform og -verktøy

• Avklare ressursbehov
• Prioritere rekkefølge for produktdatamaler

• Piloteringsprosjekt

• Brukerreise og kartlegging
• Internasjonal dialog og samarbeid
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PDT – produktegenskapene samlet på en standardisert mal 
alle har tilgang på

EN ….. Produktstandarder(Harmonisert) standard

(ZA-tillegget)

Miljø - EPD

Handel
Vareid, mengde, pakkestr …..

Sirkularitet
Ombruk, tilgjengelighet, mengde ….

FDV

Markedskrav utover miljø
Størrelse, farge, vekt …...

Miljø - Emisjoner, SDS ....

Annet

EN 15804 og (pr) ISO 22057…..

NS-EN 16798-1, Reach, øvrige nasjonale krav

ETIM utover produkt-standardene.....

NOBB, GTIN, bedriftsinternt .....

Øvrige myndighetskrav
PBL, TEK, tilsyn ….



Vi må digitalisere sammen –
ikke hver for oss!
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www.pdtnorge.no
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