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Vareprodusenter skal levere:
- det fysiske produktet
- maskinlesbar produktinformasjon 

med entydige egenskaper



Ra m m e ve rk for inform a sjonsforva ltning
fe lle skom p one nte r i b yg g e b ra ns je n

Mål med arbeidet
Informasjon om byggverk som understøtter beslutninger og prosesser på alle nivå og 
tidspunkt, skal væ re tilgjengelige,  entydige, troverdige og flyte sømløst mellom 
relevante aktører i hele byggverkets levetid.

Strategi Planlegging

TilvirkningFDVU

Felles 
Data 
Miljø 

(CDE)

Aktør

Aktør

Aktør

Aktør

Definer og bestill informasjon

Rammeverk for informasjonsforvaltning
EN ISO 19650

EN ISO 19650 – Informasjonsforvaltning ved bruk av Bygningsinformasjonsmodellering (BIM)
Figur bygger på Digiplace presentasjon: https://www.digiplaceproject.eu/

Internasjonale rammer

Nasjonale rammer

Felles spesifikasjoner og komponenter

Etablere og vedlikehold en katalog over internasjonale og nasjonale standarder 
(ISO, CEN, buildingSMART, GS1, Neb Supply etc.)

Etablere tilgang til generiske BIM 
objektsbibliotek på komponent og 

bygningsdelsnivå

Etablere standarder for API

Etablere felles opplegg for utveksling av informasjon fra Produktdatabaser

Etablere felles opplegg for handelsmeldinger

Etablere felles system for identifikasjon og merking 

Sluttbrukerløsninger i markedet

Standarder og regler

Internasjonale regler og standarder

Etablere og publisere felles begrepsdefinisjoner

Etablere og publisere regelbaserte vokabularer

Utvikle og etablere en nasjonal 
katalog for produktegenskaper 

(Produktdatamaler PDT)

D
igital plattform

 for sam
handling

Etablere tilgang på «som bygget» informasjon

Etablere tilgang på digitale offentlige 
tjenester og datakilder

Etablere tilgang på digitale 
private tjenester og datakilder

Data Data

Produsere inform
asjon

Bruk og vedlikehold inform
asjon 

(D
igital tvillling)

https://www.digiplaceproject.eu/
https://www.bnl.no/siteassets/dokumenter/rapporter/digitaltveikart_2020_finale.pdf


PDT Norge

Database Verktøy PIM

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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PDT Norge

PDT Norge - stiftet 23. mars 2021
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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
• Hilde Widerøe Wibe, Norske Trevarer
• 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)



PDT Norge

18 medlemmer pr 10. mai 2022
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o Betong Norge - Betongelementforeningen
o Bergindustrien
o Boligprodusentene
o Byggevareindustrien
o Direktoratet for byggkvalitet (Dibk)
o Elektroforeningen (EFO)
o Entreprenørforeningen bygg og anlegg (EBA)
o Foreningen for VVS bedrifter - FON
o NELFO
o Norsk Fabrikkbetongforening FABEKO 
o Norske Trevarer
o Rørentreprenørene
o SINTEF
o Statsbygg
o Treindustrien 
o VA og VVS Produsentene, VVP
o Virke Byggevare
o VKE - Foreningen for Ventilasjon, Kulde og Energi



PDT Norge

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



PDT Norge

Pilotprosjekter
Produktspesifikke og “generiske” egenskapssett 
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Klima

Handel

Sirkularitet



PDT Norge

Hvem gjør hva?

● Fremtidig informasjonsflyt
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PDT Norge

PDT Norge

Veien videre
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● Videreutvikle og teste PDT-plattform 
● Utarbeide PDT’ene gjennom 

pilotprosjekter 
● Teste ut PDT’er i NOBB og PIM 

verktøy
● Internasjonal koordinering og 

samarbeid
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