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Denne interaktive veilederen er utgitt av Byggemiljø, og bygger på rapporten
”Bygg for framtiden – med intelligente styringssystemer” utgitt av ØkoBygg i 2002.
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Med veilederen vil vi synliggjøre at man kan oppnå stor gevinst ved å se
helhetlig på tekniske bygningsinstallasjoner – og at forutsetningene for å skape
gode resultater er å hensynta tekniske bygningsinstallasjoner tidlig i
byggeprosessen.

Denne veilederen
–
–
–
–
–

Gir en innføring i ITB (Integrerte tekniske bygningsinstallasjoner).
Har detaljeringsnivå tilpasset to målgrupper: Byggherrer og ITB-ansvarlig.
Skisserer prosessen som byggherren må igjennom for å bestemme krav til ITB.
Beskriver hvordan rollen som ITB-ansvarlig kan fylles.
Foreslår Norsk Standard 3935 ”Integrerte tekniske bygningsinstallasjoner” som
foretrukket verktøy for ITB-ansvarlig.

Bidragsytere til veilederen
Rådgivende Ingeniørers Forening (RIF)
Tekniske Entreprenørers Landsforening (TELFO) med bransjeforeningene:
- Integra – Foreningen for teknisk systemintegrasjon
- NELFO – Foreningen for EL og IT Bedriftene
Standard Norge
Veilederen er utarbeidet for Byggemiljø av PolyPlan AS / Kring
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ØkoBygg var et femårig bransjeutviklingsprogram i perioden 1998-2002, initiert
av byggenæringen, som hadde som mål å øke miljøeffektiviteten i byggenæringen.
Etter avslutning av programmet er informasjons- og formidlingstjenesten
videreført gjennom Byggemiljø – Byggenæringens miljøsekretariat.
Byggemiljø er et samarbeid mellom myndighetene og byggenæringen for å få
bygg, bolig og anlegg mer miljøvennlig. Fra myndighetene deltar Kommunal- og
regionaldepartementet (KRD), Statens bygningstekniske etat (BE) og Husbanken.
Fra byggenæringen deltar Arkitektbedriftene i Norge, RIF, BNL, TELFO og
Statsbygg.
Nettstedet www.byggemiljo.no har som hovedoppgave å spre informasjon og
kunnskap om hvordan bygge og drifte bygg mer miljøvennlig.

Denne veilederen er en videreføring av
”Bygg for framtiden – med intelligente
styringssystemer: Veileder for byggherrens
valg av BAS, byggautomasjonssystemer”.
Til høyre vises bidragsytere til veilederen,
som ble utgitt av ØkoBygg i 2002:

ENSI AS
NELFO – Foreningen for EL og IT bedriftene
RIF – Rådgivende Ingeniørers Forening
Satchwell Norge as – nå TAC Norge AS
Scandiakonsult – nå Rambøll Norge AS
Sic as – nå Building System Integrator AS
Statsbygg
TAC Norge AS
TELFO – Tekniske Entreprenørers Landsforening
ØkoBygg – nå Byggemiljø
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Det er et økende behov for en ny, koordinerende rolle i byggeprosjekter
- en rolle med helhetlig ansvar for å utnytte tekniske installasjoner i bygget og
kommunikasjonen mellom disse optimalt: En rolle som ITB-ansvarlig.

Dette er ITB - gevinster
Mer om ITB
Valgprosessen
Eksempler
Ordliste

For å møte dette behovet ble det i 2005 utarbeidet en norsk standard, NS 3935.
Standarden beskriver hva som menes med ITB - integrerte tekniske
bygningsinstallasjoner, og foreslår arbeidsmetodikk til ITB-ansvarlig gjennom hele
byggeprosjektet.

Målet med veilederen
–
–

Gi byggherrer og rådgivere informasjon om hva integrerte
bygningsinstallasjoner kan utføre.
Gi oversikt over økonomi, marked og teknologistatus.

Integrerte tekniske bygningsinstallasjoner må planlegges og koordineres.
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Hva er integrerte tekniske bygningsinstallasjoner?
ITB betyr at alle eller et utvalg av byggets tekniske installasjoner er
sammenkoblet i et eller flere nettverk, og at drift av installasjonene kan
samordnes. Dermed blir det enklere å overvåke bygget og optimalisere driften
gjennom styring og regulering. ITB beskrives mer i detalj her.
Gevinstene for byggherren vil være avhengig av hvilken type, størrelse og antall
bygg som systemene brukes på. Uavhengig av teknologivalg, må kravet til ITB
være at investeringen skal gi positiv avkastning i driftsfasen.
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Gjennom fornuftig planlegging og bruk av ITB til styring av energibruk, inneklima
og sentrale livsløpskostnader, kan du som byggherre få moderne,
fremtidsrettede og fleksible tekniske installasjoner i bygg.
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Vi står overfor betydelige miljøutfordringer og det å kunne utnytte våre ressurser på en
rasjonell måte blir stadig viktigere. Bygg- og anleggssektoren står for en betydelig andel
av ressursbruken i Norge. Gjennom rett bruk av ITB får man kontroll på forbruket slik
at overforbruk unngås, samtidig som installasjonsmengden reduseres. Dette oppnås
gjennom overvåking og styring av

Komfort og inneklima
Sikkerhet
Fjernstyring og
overvåkning
Fleksibilitet
Brukervennlighet
Mer om ITB
Valgprosessen
Eksempler

–
–
–
–
–

energibruk
vannforbruk
avløpskontroll
luftforurensning, særlig KFK-gasser
CO2 og ammoniakk

Ordliste

Konkrete ITB-tiltak for å verne om det ytre miljøet, er:
− Deteksjon og alarmering av uønskede gasser.
− Energibruken reduseres gjennom behovstilpassing og sonestyring.
− Bruk av feltbussløsninger med flerfunksjonelle sensorer og aktuatorer, samt
optimal energiforsyning, vil redusere kabling og antall betjeningsenheter.
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Et viktig element for å øke miljøeffektiviteten i byggenæringen er minimalisering,
eller snarere optimalisering av energibruken i hvert enkelt bygg. Med
optimalisering vil redusert energibruk ikke gå på bekostning av inneklima,
komfort, effektivitet eller brukervennlighet av bygget, men heller bidra til å
forbedre disse faktorene.

Sikkerhet
Fjernstyring og
overvåkning
Fleksibilitet
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ITB vil i mange tilfeller være betingelsen for å kunne oppnå nettopp dette,
gjennom styring, regulering og overvåking av byggets energikrevende funksjoner
i samsvar med brukerens skiftende krav og behov.
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Flere aktører tilbyr nå nye energisparekontrakter, eller Energy Performance
Contracting. Leverandøren tilbyr her en garanti for energibesparelse, finansiert
gjennom nettopp besparelsen. ITB er her et sentralt verktøy for å oppnå
besparelser.
For å ta hensyn til det totale økonomiske bildet ved investering i
energieffektivisering, må man ta hensyn til livsløpskostnadene, LCC.
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Når byggets totale økonomiske forhold skal kalkuleres, er det nødvendig å
beregne livsløpskostnader (LCC). For offentlige virksomheter er dette hjemlet i
”Lov om offentlige anskaffelser”.
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Byggekostnadene for et kontorbygg kan estimeres til 15.000 kr/m2. I tillegg
kommer utstyr, tomt, felleskostnader og lignende, slik at byggets totale kostnad
blir ca 30.000 kr/m2. Dette resulterer i en årskostnad på 1.700 – 2.000 kr/m2.
Av de totale FDVU-kostnadene for et kontorbygg utgjør driftskostnadene som
kan påvirkes av et ITB-anlegg, typisk 350 kr/m2. Erfaringsmessig kan et ITBanlegg spare 35 - 50 kr/m2 på teknisk drift og energi, eller omkring 10 –
15 prosent av de kostnadene som kan påvirkes gjennom styring. Ofte kan
besparelsen være enda høyere, som eksemplene i denne veilederen viser.
Investeringskostnadene for et ITB-anlegg er ca 150 – 250 kr/m2, avhengig av
kompleksitet, type bygg, oppbygning og nivå på installasjon. ITB-anlegget kan gi
en raskere ombygging når det oppstår endringsbehov på grunn av endrede
brukerforhold.
En norsk standard om beregning av livsløpskostnader, NS 3454, går i detalj om
dette emnet.
Byggemiljø har laget en egen veileder om LCC.
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Godt inneklima må sikres i alle bygninger, i henhold til forskriftskrav og behov.
Tekniske anlegg må fungere, og varsling ved feil og avvik er viktig for å sikre
optimal drift, komfort og inneklima.
Med ITB vil en oppnå helhetlig oversikt og kontroll av de enkelte anleggene.
Sentrale punkter som enkelt kan ivaretas med ITB, er å:
–
–
–
–

Eksempler
Ordliste

–
–

regulere inneklima, temperatur, luftkvalitet og lysforhold.
dokumentere at krav til inneklima oppfylles, ev. hvor avvik finnes.
ivareta testing og kvalitetssikring av sikkerhetsanleggene.
gi beskjed om drifts- og vedlikeholdsoppgaver,
både planlagte og ikke-planlagte.
håndtere alarmsystemer.
være et hjelpemiddel for å oppfylle kravene til internkontroll og
komplettere et kvalitetssikringssystem – for eksempel for å dokumentere
historikk for temperatur i kjølerom for næringsmiddel eller medisiner.
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Med ITB sikres bedre deteksjonsmetoder slik at skader kan unngås, ev.
skadeomfang begrenses. Integrasjon mellom ulike systemer kan gi økte
muligheter til å forbedre et byggs sikkerhet både relatert til personskade samt for
å sikre mot verdiforringelse av eiendom og inventar.
Klikk her for mer om sikkerhet.
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Ved brann og gasslekkasje er tid den kritiske faktoren. Med ITB vil man kunne
få raskere reaksjon etter deteksjon gjennom utvidet varsling: bruk av akustisk,
visuell og fysisk reaksjon. I tillegg vil man kunne koble vekk farlige brannlaster,
sikre operativt nødlys, sikre frie rømningsveier og gi informasjon om skadested.
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Eksempel fra et konkret sykehjem
Brann detekteres, alarm utløses (lyd og tale), lys tennes og varsel sendes til
personalet på sykehjemmet via DECT/mobiltelefon. For omsorgsboliger kan også
vibrasjon utløses i seng samt melding om hvor personer befinner seg bli sendt til
personalet. Rømningsveier låses opp, samtidig som alle stikkontakter kobles fra.

Eksempler
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Anlegg for innbruddsalarm, kameraovervåkning (ITV), vann- og
adgangskontroll vil også gjennom integrasjon sikre raskere deteksjon og bedre
aksjon for å varsle og for å begrense skadeomfang. Å varsle ved bruk av lys, lyd,
tekst-/talemeldinger, loggføring osv. gir økt personsikkerhet og reduserer i
mange tilfeller skade på bygg og inventar.
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ITB gir en driftsorganisasjon som har ansvar for geografisk spredte eiendommer
muligheter for effektiv fjernstyring og overvåkning. Dette kan skje fra en
driftssentral, eller det kan gis tilgang til drifts- og administrasjonsoppgaver direkte
på driftspersonalets arbeidsplass. Dermed kan vedlikehold planlegges ut fra
anleggenes driftstilstand og eventuelle feil kan oppdages tidlig, noe som sikrer mer
rasjonell utnyttelse av driftspersonalet.
I markedet utvikles rene driftsselskaper som tilbyr slike driftssentraltjenester og
derved påtar seg ansvaret for driftsregularitet til en forutsigbar kostnad for eier av
bygget ev. leietaker.
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Figuren viser hvordan informasjonsflyten
i et system for fjernstyring og
overvåkning kan se ut.
En rekke løsninger er tilgjengelige,
som ruting til mobil enhet, nettleser eller
terminalserver.
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ITB gir økt fleksibilitet på to hovedområder:
Drift og vedlikehold kan administreres og i stor grad utføres uavhengig av om
driftspersonale fysisk er til stede i bygget, gjennom fjernstyring.
Videre vil tilpasningsmulighetene være langt bedre. Ved endrede krav fra
brukere og myndigheter gjennom byggets levetid vil ombygging og
rekonfigurasjon kunne foregå mye raskere, noe som sikrer bedre produktivitet for
bygningsmassen.
ITB basert på moderne teknologi vil ha åpne grensesnitt som gjør
signalutveksling og bruk av flerfunksjonelle produkter fra mange leverandører
enklere.
Les mer om hva leverandører kan tilby i dag.
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Åpne og standardiserte kommunikasjonsløsninger
De fleste leverandørene leverer i dag løsninger basert på standardiserte
kommunikasjonsløsninger som TCP/IP/Ethernet, Backnet, KNX, Lon, Modbus,
Mbus, Zigbee, OPC og Profibus.
Bruk av standardiserte løsninger gjør det enklere å integrere produkter fra
ulike leverandører slik at en kan få bedre tilpassing i forhold til sine konkrete
behov. Standardisering gjør også byggherren mindre avhengig av den
leverandøren som blir valgt.
Standardisering gjør at investeringene i ITB blir langt sikrere.

Eksempler
Ordliste

Terminalserver / Webteknologi / Mobil (WAP/SMS)
Flere og flere leverandører tilbyr nå løsninger hvor driftspersonalet kan hente
driftsinformasjon og gjøre innstillinger når som helst og hvor som helst via
nettleser på PC og/eller mobiltelefon.
Mer effektiv installasjon
Hurtigmontasjeløsninger basert på feltbuss med integrerte
kommunikasjonsnoder forenkler installasjon, gir ryddigere installasjoner,
reduserer kabelmengde og utstyrsvolum.
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ITB-systemenes brukergrensesnitt er normalt en PC og/eller et operatørpanel.
Leverandørene har sine spesifikke presentasjonsprogrammer som er tilpasset
Microsoft Windows-miljø. Dette forenkler betjeningen, og gjør at vanlige
PC-brukere raskt kan sette seg inn i systemene.
Gode brukergrensesnitt gjør drift av bygg enklere. Eksempelvis vil virkelighetstro
grafikk illustrere komplekse forhold på en enkel måte. Dette er spesielt viktig for
brukere som kun sporadisk er inne i driftsfunksjonen.
For erfarne brukerne vil brukergrensesnitt gjerne baseres på tabeller og lister,
for å presentere mest mulig informasjon på minst mulig plass. Dette bidrar til
driftsoptimalisering.
Dagens ITB-systemer kan dekke alle behov for presentasjon av informasjon på alle
nivåer. Brukere kan også skreddersy visninger og rapporter etter eget behov.
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Denne seksjonen er for deg som vil gå mer i dybden.
Dersom du skal fungere som ITB-ansvarlig i et prosjekt, vil du finne mye interessant her.
Detaljeringsnivået i denne seksjonen er ikke beregnet for en byggherre som kun ønsker
overordnet informasjon.
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I byggeprosjekter generelt har man sett at markedet ikke utnytter de mulighetene
og gevinstene som ligger i å ta i bruk ITB fullt ut. Blant annet viser det seg at
manglende kunnskap om hvilke ITB løsninger som er tilgjengelige, og om
hvilke ITB-løsninger som passer til de ulike bruksområder, er vesentlige hindringer
for å øke utbredelsen.
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Automatiseringssystemer for bygg har vært på markedet i mange tiår. Gradvis har
disse systemene blitt mer og mer integrert i bygninger, og de senere årene har
utviklingen mot ITB-systemer akselerert, mye takket være den generelle
datateknologiske utviklingen. Den teknologiske utviklingen har også fremmet en
rekke aktører på markedet, og flere av disse har valgt seg spesielle nisjer der de
har spesialkompetanse.
Teknologisk utvikling og standardiseringsarbeid har fremmet åpne
kommunikasjonsplattformer som flere leverandører velger å støtte.
Dette gir økte muligheter for kunden ved at tekniske løsninger, produktspekter og
funksjonalitet øker, samtidig som prisene reguleres av markedskreftene.
Mulighetene for total integrasjon av alle de tekniske anleggene muliggjør
driftsoptimalisering for byggherre og brukere. Dette fører ofte til bedre
funksjonalitet, fleksibilitet, inneklima, sikkerhet, komfort og kommunikasjon, samt
reduserte energikostnader.

Historisk utvikling mot ITB – Se figur
Nye myndighetskrav – les mer
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Data
Data
Integrert
Integrert
Bygg
Bygg

DIB
DIB

Etter 2005
Etter 2005

BAS IKT
BASIntegrerte
IKT
Bygningsautomasjons
kommunikasjons
BygningsIntegrerte
system
teknologi
automasjons
kommunikasjons
system
teknologi

Integrerte
Integrerte
Systemer
Systemer

Utviklingen har og går mot stadig større
grad av integrasjon. Utviklingskostnader,
teknologiutvikling, markedskrefter og
standardisering bekrefter dette.
Gjennom integrasjon oppnår kunden økt
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Plan- og bygningsloven og lovens forskrifter med veiledninger setter ingen direkte
krav til bruk av ITB-anlegg. Kravene stilles likevel indirekte gjennom krav til ulike
funksjoner og ytelser for bygget. Dette gjelder eksempelvis krav i forhold til
inneklima, arbeidsmiljø, sikkerhet og energibruk. Fellesnevneren her er at ITBløsninger kan sikre bedre og billigere realisering av kravene.

FDVU-kostnader
Valgprosessen
Eksempler
Ordliste

Energi:
Nye og strengere energikrav stilles til byggeprosjekter gjennom innføringen av EUdirektivet om bygningers energiytelse, og 2007-revisjonen av Teknisk forskrift til
Plan- og bygningsloven. I sammenheng med dette vil Standard Norge utgi en
omfattende revisjon av NS 3031 – ”Beregning av bygningers energiytelse –
Metoder og data” i 2007.
De nye energikravene gjør det mer gunstig å bruke ITB i byggeprosjekter, for å
bidra til at det ferdige bygget tilfredsstiller kravene til energiytelse og at byggherre
får maksimalt igjen for sine investeringer. Et ITB-anlegg vil dessuten dekke
helheten av energilaster i et bygg, både oppvarming, kjøling og drift av maskiner,
utstyr og apparater.
Brukbarhet:
ITB er også et viktig virkemiddel for å ivareta krav til brukbarhet, altså Universell
Utforming, gjennom mulighetene ITB gir for brukertilpassing av systemer.
ITB krever kompetanse:
For å ivareta ytelseskrav og utnytte systemene optimalt, kreves det betydelig
kompetanse om de ulike driftsprosessene i bygget og hvordan disse best kan
avhjelpes med bruk av ITB. Det kreves kompetanse om ITB- produktenes
muligheter og begrensninger, ulike ITB-systemer og -løsninger,
kommunikasjonsteknologier som brukes i ITB, reguleringsteknologi og integrering
av systemene.
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ITB er løsninger hvor de forskjellige tekniske installasjonene i et bygg er koblet
sammen i ett eller flere kommuniserende nettverk og kan utveksle
informasjon og signaler for styring, regulering og overvåkning.

Trender
Teknologi
FDVU-kostnader
Valgprosessen

ITB er et nødvendig verktøy for driftsavdelingen, slik at den kan drifte de tekniske
anleggene riktig og effektivt. Et ITB-system kan hjelpe driftspersonalet med:

Eksempler
Ordliste

–
–
–
–
–
–

Les mer:

Samle og systematisere informasjon slik at riktige beslutninger kan tas.
Optimalisere driften av anleggene gjennom innregulering og behovstilpassing.
Utnytte synergien mellom de ulike systemer og anlegg
– økt fleksibilitet, ytelse, funksjon og energieffektivisering.
Alarmbehandling fra tilkoblede systemer.
Overvåke og logge tilkoblede systemer.
Eksport av data til andre beslutningsstøttesystem som FDV-system og
økonomisystem (ERP).

systemer som kan inngå i ITB
hierarkisk strukturering av ITB
eksempel på oppbygging av et ITB-system
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1. Feltnivå
Dette er det laveste nivået, hvor komponenter som regulatorer, følere og motorer
befinner seg. Feltkomponentene kan være utstyrt med kommunikasjonsnode, men er i
dag som regel tilkoplet undersentralene på automasjonsnivået.
De kommunikasjonsnodene og bussteknologiene som benyttes i dag er EIB/KNX eller
LON til sone-/ romkontroll, og Modbus eller M-bus for innhenting av målerdata.

Ordliste

2. Automasjonsnivå
På automasjons- eller prosessnivået foregår styring og regulering av lys, varme,
ventilasjon, adgang, sikkerhet og teknisk drift. Undersentralene utfører sine
automatiserte oppgaver ved å analysere informasjon fra komponentene på feltnivået og
deretter utføre justeringer. Undersentralene utveksler informasjon seg i mellom og
utveksler også informasjon til toppsystemet når endringer registreres.
Et bygg kan ha flere forskjellige systemer på automasjonsnivå.
Eksempel
på oppbygging av
et ITB-anlegg

3. Administrasjonsnivå
Administrasjons- eller operatørnivået speiler hva som skjer i de underliggende
systemene. Det er her brukerne kan konfigurere og overvåke de underliggende
anleggene og tilhørende ytelser, gjøre analyser, logginger og foreta justeringer for å
optimalisere anlegget. Dette kalles også toppsystemet. Toppsystemet på
administrasjonsnivået består av ett eller flere dataprogrammer. Kommunikasjonen
foregår ved hjelp av protokoller, og de mest brukte protokollene er: BACnet, FND og
kommunikasjonsarkitekturer bygget på Ethernet/TCP eller UDP/IP protokollene.
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Et byggs livsløpskostnader er summen av investeringskostnadene og alle fremtidige
FDVU-kostnader fordelt på byggets levetid. FDVU-kostnader er direkte og indirekte
knyttet til valg av tekniske systemer og løsninger.

Teknologi
FDVU-kostnader

Det er viktig å utarbeide analyser for:

Valgprosessen
Eksempler
Ordliste

-

-

kostnadsrammer for investerings- og FDVU-kostnader i
planleggings- / prosjekterings-, produksjons- og driftsfasen.
forskjellige alternativer ved:
· utforming av bygget
· valg av alternative materialer, komponenter, systemer.
konsekvensene for livsløpskostnader (LCC) ved ombygginger og ved forbedret /
endret drift.

Investeringskostnadene for ITB-installasjoner er avhengig av en
rekke forhold. For å få reell analyse av kostnadene må byggets
funksjonalitet, kompleksitet og fleksibilitet bestemmes.
Videre vil forhold som tekniske løsninger, forlegningsmåte og
utstyrsvalg være avgjørende for hvor store
investeringskostnadene vil bli.
Erfaringer og beregninger viser at kostnadene for en ITBinstallasjon kontra en konvensjonell løsning vil avhenge av
faktorer som byggtype, avstander, antall integrerte funksjoner,
funksjonenes kompleksitet og krav til fleksibilitet.
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Hvor mye som skal til for å betjene investert kapital avhenger av krav til
avkastning, lånebetingelser og størrelse på egenkapital.

Teknologi
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Eksempler
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-

Prosjektkostnad eks. tomteverdi (NS 3453)
Tomteverdi/festeavgift
Restverdi

Kapitalkostnadene vil være avhengig av hvilke krav som stilles til bygget.
Det være seg funksjonelle krav, krav til fleksible løsninger eller økonomiske krav og
kombinasjoner av disse.
Valg av løsning vil avgjøre hvor stor investeringskostnadene blir.
Byggets verdi vil avhenge av byggets tekniske kvaliteter. I den sammenheng kan
markedspris for bygget være høyere dersom gode tekniske og økonomiske
løsninger er valgt. ITB er sentralt i denne sammenheng for å løse dagens krav til
næringsbygg ved å ivareta byggherre / leietakers krav til forrentningsmessig avkastning,
utvikling og bruk.
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Skatter og avgifter: Eksempler er eiendomsskatt, renovasjonsavgift, feieravgift
samt vann- og kloakkavgift.
Forsikring mot brann og innbrudd: Varierer med byggets verdi, lokalisering,
risikoklasse, konstruksjoner, funksjoner og hvilke forhold en vil forsikre seg mot.
Administrasjon: Inkluderer blant annet innkjøpte tjenester som service- og
vedlikeholdsavtaler, lønnskostnader, husleie og internkontroll.

Forvaltningskostnadene vil avhenge av hvordan bygget organiseres både administrativt
og driftsmessig. De tekniske løsningene påvirker kostnader forbundet med
energibruk, drift og vedlikehold. Ved endringer og rehabilitering påvirkes
kostnadsbildet og muligheter for utvikling av opprinnelig valgt løsning.
Tekniske løsninger kan ha betydning for forsikringspremie. Premien gjenspeiler
risiko i forvaltningssammenheng med tanke på administrative rutiner og
forsikringsavtaler.
Forsikringspremiens størrelse vil variere ut fra vurderinger av virksomhet og
sikkerhetsklasse. Brannsikring er sentralt for forsikringspremien. Integrasjon av
byggets tekniske anlegg vil bidra til å øke sikkerheten for liv og verdier og på den
måten redusere forsikringspremien.
De tekniske løsningene og bruk av ITB vil påvirke forvaltningskostnadene i form av
kontroll av forbruk i forbindelse med avgifter, eventuelle serviceavtaler for drifting og
vedlikehold samt størrelse på forsikringspremier.
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Løpende drift og ettersyn: Lønn, materiell, rekvisita, brannvern, drift av tekniske
anlegg og serviceavtaler.
Renhold: Lønn, materiell, anskaffelse og drift av utstyr, daglig og periodisk renhold.
Energibruk: Fjern- og nærvarme, flis / pellets, elektrisitet, olje, gass og parafin.
Vann og avløp: Vannforbruk, avløpsvann, rensing av avløpsvann.
Avfallshåndtering: Drift av renovasjonsanlegg, kildesortering og –håndtering,
henting, bortkjøring, tømming og deponering.
Vakt og sikring: Vakthold utenom resepsjonstjeneste, skallsikring og drift av
adgangskontrollanlegget.
Utendørstjenester: Snømåking, feiing og gartnerarbeid.

De største kostnadene er forbundet med daglig drift, renhold og ettersyn.
Automatisering og dokumentering av rutiner vil være avgjørende for
bemanningsbehov og dermed størrelsen på driftskostnadene.
Valg av energieffektive tekniske løsninger med behovsstyring vil redusere
energibruk og driftskostnader.
Muligheter for å utnytte flere signaler og samkjøre disse, gir økte muligheter for å
optimalisere nødvendig forbruk av personell- og energimessige ressurser. ITB gir
økt mulighet for optimalisering og er et viktig redskap.
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Reparasjoner: Uforutsette, akutte vedlikeholdsarbeider.
Dette er skader som normalt ikke er dekket av forsikringen.
Intervallbundne arbeider: Periodisk vedlikehold.

Hyppigheten av vedlikeholdsrutiner avhenger blant annet av forskriftskrav og
normer, samt levetidskrav knyttet opp mot estetikk og funksjon. Intervaller
benyttes for kalkyler mens endelig utførelse baseres på tilstandsvurderinger.
Et ITB-system vil kunne medvirke til overvåkning og gi underlag for kalkyler
og handlingsrapporter. Dette betyr bedre planlegging av rutiner og bedre
utnytting av menneskelige og materielle ressurser.
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2.
3.
4.
5.
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Ombygging: Rive eller flytte skillevegger, hulltakinger, forsterke
konstruksjon, flytte teknisk utstyr.
Offentlige krav og pålegg: For eksempel nye brannforskrifter og forskrifter
om internkontroll.
Utskifting og oppgradering: Skifte eller fornye tekniske anlegg, som
ventilasjonsanlegg, spredenett og automasjonsanlegg.
Utendørs utvikling: Kvalitetsheving av utomhusareal.

Utskifting, ombygging, renovasjon eller nyanskaffelse av uttjente tekniske
installasjoner og bygningsdeler avhenger av flere faktorer: Byggets dynamikk,
produkters tekniske holdbarhet og utvikling av nye produkter.

Fleksibilitet
Ved riktig prosjektering vil en ITB-installasjon kunne gi store utviklings- og
investeringsgevinster ved at anlegget enkelt kan utvides og omprogrammeres til
endret funksjonalitet uten store kostnadskrevende bygningsmessige
tiltak.

Investering
Forvaltning
Drift
Vedlikehold
Utvikling
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Flere forhold er vesentlige å forholde seg til for deg som byggherre
når du i en tidlig fase av byggeprosjektet skal vurdere ITB.

Mer om ITB
Valgprosessen
Hvordan velge riktig?
Bransjen og aktører
ITB-ansvarlig
Entrepriseformer

Du må vite:
Hvem er aktørene i markedet?
Hva slags entreprise- og kontraktsformer er gunstigst?
Hvor kan jeg som byggherre, hente inn nødvendig kompetanse?

Tidligfase
planlegging
Eksempler
Ordliste

Det kan være aktuelt å definere ITB-ansvarlig som egen rolle i byggeprosjektet
med klart definerte ansvarsområder og oppgaver fra prosjektstart til
prosjektslutt.

Bransjeorganisasjoner som organiserer aktuelle aktører:

Andre sentrale organisasjoner og foreninger – Les mer
Sjekkliste, kartlegging av byggherrens behov – Les mer
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Internasjonale organisasjoner

Andre norske foreninger

BACnet
KNX Association
LONMARK International
The OPC Foundation

EIBA Norge – Se også KNX Association
ELBUS – Elektrobransjens utviklingssenter
Ifea –
Industriens forening for
elektroteknikk og automatisering
KELF –
Kulde- og varmepumpeentreprenørenes Landsforening
NBEF – Norges Bygg- og Eiendomsforening
NFA –
Norsk Forening for Automatisering
NRL –
Norske Rørleggerbedrifters
Landsforening - VVS
NVEF – Norsk Ventilasjon og Energiteknisk
Forening

Bransjen og aktører
ITB-ansvarlig
Entrepriseformer
Tidligfase
planlegging
Eksempler
Ordliste
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Sjekkliste, kartlegging av byggherrens behov (1/2)
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Byggherrens virksomhetsområde:
–
Gi en kort beskrivelse av primære virksomhetsområder.

Valgprosessen
Hvordan velge riktig?
Bransjen og aktører
ITB-ansvarlig
Entrepriseformer
Tidligfase
planlegging
Eksempler

Eksisterende bygningsmasse:
–
Anslagsvis størrelse i kvadratmeter, antall bygg og geografisk spredning.
–
Teknologi for ITB i eksisterende bygningsmasse.
–
Skal eksisterende installasjoner gjenbrukes og ev. integreres med ny
installasjon?

Ordliste

Organisasjon:
–
Hvordan er byggherrens organisasjon bygget opp, og hvor står er
driftsfunksjonen plassert?
–
Hvordan er driftsorganisasjonen bygget opp?
Mål for drift, driftstrategi:
–
Er det satt opp mål og strategi for vedlikehold og drift av bygg?
–
Hvem skal drifte bygget og hva slags kompetanse har de?
Energibruk tre siste år:
–
Hvordan har energibruken vært de siste tre år, i kWh/m2 og kWh totalt?
–
Er det mulig å dele energibruk inn i energibudsjettposter etter NS 3031?
NB: Ny NS 3031 gjelder fra sommeren 2007.
–
Hvilke energikilder er i bruk?
–
Angi bygningenes totale oppvarmede areal.
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Leietakerkrav / funksjonsforutsetninger:
–
Hvilke spesielle krav stiller dagens og fremtidige leietakere?
–
Hvilke driftsforutsetninger / type virksomhet skal bruke bygget?

Hvordan velge riktig?
Bransjen og aktører
ITB-ansvarlig
Entrepriseformer
Tidligfase
planlegging
Eksempler
Ordliste

Verktøy / ITB-anlegg:
–
Hvilke verktøy / programvare / systemer eksisterer for forvaltning, drift og
vedlikehold av byggherrens totale bygningsmasse?
Rutiner:
–
–

Hvilke rutiner eksisterer for å ivareta myndighetskrav, daglig drift og vedlikehold,
oppfølging, rapportering og budsjettering?
Hvilke krav har man problemer med å oppfylle?

Koordinering av systemer:
–
Hvilke krav settes til kommunikasjon mellom systemer?
–
Er det definert en felles kommunikasjonsplattform?
I forhold til felles kommunikasjonsplattform er det også viktig å tenke på rene
softwareprodukter, slik som IT-nett, struktur og operativsystem,
energioppfølgingsprogrammer (EOS), FDVU-programmer og brukerstøttesystemer.
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Valg av teknologi, funksjonalitet og omfang på et ITB-system er avgjørende
for hva slags arbeidsbetingelser man får i fremtiden. Valget påvirker forvaltning,
drift og vedlikehold, og har betydning for arbeidsmiljøet generelt. I tillegg kan
valg av ITB-system ha betydning for hvor godt man er rustet mot nye krav i
fremtiden.

Entrepriseformer
Tidligfase
planlegging
Eksempler
Ordliste

Det er svært viktig å involvere brukere og driftsorganisasjonen i en tidlig
fase i prosjektet. Altfor ofte kommer brukere for sent inn i prosessen, noe som
kan føre til kostbare endringer eller at det er fattet irreversible beslutninger.
Ta med brukere, driftspersonell, ledelse, økonomiansvarlige og andre
interessenter i kartleggings- og beslutningsfasen. Involvering gir forståelse
og engasjement, og man får kritiske og ofte kreative innspill i prosessen.
Oppsummert kan fasene i byggherrens valgprosess for valg av ITB-system vises
slik:

1.
Kartlegg alle
forhold

2.
Sett mål

3.
Velg strategier

4.
Velg samarbeidspartnere

5.
Ta beslutningen

STATUS

HVA?

HVORDAN?

HVEM?

IVERKSETT!

Bygg for

fremtiden med
Du er her: Valgprosessen

>

ITB

Integrerte
Tekniske
Bygningsinstallasjoner

Hvordan velge riktig?

Hvordan velge riktig?
-> 1

2

3

4

5

1. Kartlegg alle forhold

STATUS

Meny
Om veilederen
Dette er ITB - gevinster
Mer om ITB
Valgprosessen
Hvordan velge riktig?
Bransjen og aktører
ITB-ansvarlig
Entrepriseformer
Tidligfase
planlegging

For å få et beslutningsgrunnlag for riktig investering, er det viktig å få med alle
behov og forutsetninger. Det betyr at man må gjennomgå og kartlegge alle
forhold rundt prosjektet eller bygget, både på inntekts-, kostnads- og
driftssiden. Ved en slik kartlegging får man et grunnlag for å sette mål, velge
strategi og utarbeide handlingsplaner for valg av teknologi. Slik får man også et
godt grunnlag for å beregne lønnsomheten i investeringen. I tillegg har man et
godt utgangspunkt for å etterprøve resultatene.

Eksempler
Ordliste

Hvordan kartlegge?
Start med å samle all relevant informasjon om dagens status for eksisterende
bygningsmasse, organisasjon, systemer, rutiner, energifleksibilitet osv. Følg
gjerne en foreslått sjekkliste for kartlegging av byggherrens behov.
Dersom det er nybygg, kan en sammenligning med relevante bygg i egen eller
andres organisasjon være nyttig. Flere rådgiverfirmaer har etablert databaser for
denne type informasjon.
Det er i kartleggingsfasen mulighetene for forbedring kan hentes frem, og her
defineres prosjektets omfang og funksjonalitet.
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Integrerte
Tekniske
Bygningsinstallasjoner

Hvordan velge riktig?

Hvordan velge riktig?
-> 1

2

3

4

5

2. Sett mål

HVA?

Meny
Om veilederen
Dette er ITB - gevinster
Mer om ITB
Valgprosessen
Hvordan velge riktig?
Bransjen og aktører
ITB-ansvarlig
Entrepriseformer
Tidligfase
planlegging
Eksempler
Ordliste

Hvilke resultater ønsker du som byggherre?
Klare målformuleringer vil gjøre det lettere for prosjekterende og tilbydere å
forstå byggherrens intensjoner. Dette er essensielt både i arbeidet med å utforme
tilbuds- / anbudsunderlag, og i arbeidet med å evaluere løsninger og priser. Den
største utfordringen er å begrense seg til det vesentligste, slik at man klarer å
utnytte investeringen maksimalt.
Du bør lage en liste over de 3 – 5 viktigste målene med investeringen.
Målene må være:
–
–
–
–

Konkrete og klare
Målbare
Tidfestede
Realistiske

Bygg for

fremtiden med
Du er her: Valgprosessen

>

ITB

Integrerte
Tekniske
Bygningsinstallasjoner

Hvordan velge riktig?

Hvordan velge riktig?
-> 1

2

3
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5

3. Velg strategier

HVORDAN?

Meny
Om veilederen
Dette er ITB - gevinster
Mer om ITB
Valgprosessen
Hvordan velge riktig?
Bransjen og aktører
ITB-ansvarlig
Entrepriseformer
Tidligfase
planlegging
Eksempler
Ordliste

Hvordan skal du som byggherre oppfylle målene?
Entrepriseformer, aktører og kontraktsformer gir et vell av muligheter.
Uansett valg er byggherrens prosjektorganisasjon gjennom prosjektet et av de
viktigste leddene i et vellykket prosjekt.
Sørg for at det avsettes tilstrekkelig tid og ressurser i egen organisasjon til dette.
For hver enkelt definert mål må man også velge strategi. Dersom et av
hovedmålene er å redusere energikostnadene, må man beslutte på hvilken
måte man ønsker å oppnå dette. Velger man å forbedre energifleksibiliteten,
installere og innføre energioppfølgingssystem, installere energisparende ITBløsninger eller å sette bort valg av energibærer til en tredjepart? Bestem hvordan!
Nedbryting av målene gir mulighet til å definere konkrete, realistiske og målbare
mål som fokuserer på viktige elementer som FDVU, teknologi, energi, økonomi og
organisasjon.
Tverrfaglig samarbeid
For å optimalisere de tekniske installasjonene på tvers av faggrensene er det behov
for tverrfaglig kompetanse i tillegg til spisskompetanse.
Dessuten er det nødvendig med høy kompetanse i det utførende ledd. Dette gjør
det mulig å ta avgjørelser langt ute i organisasjonen, noe som vil øke effektiviteten
i prosjektet.
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4. Velg samarbeidspartnere

HVEM?

Meny
Om veilederen
Dette er ITB - gevinster
Mer om ITB
Valgprosessen
Hvordan velge riktig?
Bransjen og aktører
ITB-ansvarlig

Det er svært viktig å velge kompetente samarbeidspartnere for ITB-prosjekter.
Det anbefales at byggherren ber om referanser fra alle aktuelle aktører, enten
det er leverandør, rådgiver eller entreprenør. Dette vil gi viktig informasjon i
forhold til aktørenes kompetanse og erfaring, samt evne til å gjennomføre gode
prosjekter.

Entrepriseformer
Tidligfase
planlegging
Eksempler

Bruk gjerne sjekkliste om evaluering av samarbeidspartnere.

Ordliste

Oppsummert bør en evaluering ta for seg følgende:
–
–
–
–
–

Referanse fra tidligere leveranser / samarbeidsforhold
Primære kunde- og prosjektmål
Løsninger
Erfaringer
Etablerte rutiner
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5. Ta beslutningen

IVERKSETT!

Meny
Om veilederen
Dette er ITB - gevinster
Mer om ITB
Valgprosessen
Hvordan velge riktig?
Bransjen og aktører
ITB-ansvarlig
Entrepriseformer
Tidligfase
planlegging
Eksempler
Ordliste

Før beslutningen tas bør man kvalitetssikre at man har gjort grundige
vurderinger med bred deltakelse i valgprosessen. Mange byggherrer har erfart
at endringene som gjøres senere i prosessen, blir langt mer kostnadskrevende
enn om man hadde gjort det tidligere.
I beslutningen gjør man et valg av eget ambisjonsnivå.
Ta høyde for framtidige endringer samtidig som man ikke bør investere i mer enn
man kan utnytte.
Undersøkelser viser at brukere normalt utnytter rundt 20 % av de muligheter
som ligger i et vanlig ITB-anlegg. Dette skyldes ofte at man ikke prioriterer nok
tid og ressurser på kompetanseheving i driftsorganisasjonen. Det er derfor
viktig at byggeier velger løsning med utgangspunkt i driftsform, bemanning,
kompetanse og kapasitet.
Andre årsaker til at ITB-anleggene ikke utnyttes optimalt kan være at integrasjon
gir muligheter som byggherrens beslutningstakere ikke ser potensialet av
– og som leverandøren ikke klarer å synliggjøre.
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Tilgjengelighet, erfaring og kompetanse

Meny
Om veilederen
Dette er ITB - gevinster
Mer om ITB
Valgprosessen
Hvordan velge riktig?
Bransjen og aktører
ITB-ansvarlig
Entrepriseformer
Tidligfase
planlegging

Den tekniske utviklingen krever økt spesialkompetanse innen alle
faggrupperinger. Ny teknologi fremmer nye muligheter og tjenester.
Resultatet er nye krav og behov, noe som igjen ofte skaper nye profesjoner.
Optimalisering av byggherres og leietakers næringsvirksomhet sett i forhold til
byggets funksjonalitet krever økt kompetanse hos alle impliserte parter i en
byggeprosess. Den nødvendige kompetansen utgjør flere fagfelt, som analyse,
informasjonsteknologi, energieffektivisering, økonomi og FDVU.

Eksempler
Ordliste

I denne sammenheng blir rolleinndeling og klare definisjoner av tekniske og
funksjonelle grensesnitt viktig.
Byggenæringen må nå endre seg for å møte de nye markedskravene til
leveranse, support og ansvarsforhold. Derfor blir det antakelig en større
variasjon av tjenestetilbud fra næringen i årene fremover.
Aktørene slik de fordeler seg i dag vil trolig endres, og det vil bli konkurranse
mellom alle aktørene som ønsker å tilegne seg nye markedssegmenter.
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Bransjen og aktører
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-> 1

2

Rådgivere

3

Meny
Om veilederen
Dette er ITB - gevinster
Mer om ITB
Valgprosessen
Hvordan velge riktig?
Bransjen og aktører
ITB-ansvarlig

Rådgiveren vil ha en sentral oppgave i å beskrive løsninger som ivaretar
byggherrens krav og behov. Rådgiverens rolle kan beskrives som ”funksjonell
systemintegrator” som har som oppgave å kartlegge behov, utføre kost/nytteanalyse, veilede for valg av system(er) og løsningsmetode, beskrive
funksjonalitet og styre valg av entrepriser på overordnet nivå.

Entrepriseformer
Tidligfase
planlegging
Eksempler

Kompetansekrav

Ordliste

–
–
–
–
–
–
–

Kunne foreta behovs- og funksjonsanalyse.
Teknisk og økonomisk systemkompetanse for å vurdere aktuelle
konkurrerende systemer.
Utarbeide funksjonsbeskrivelse basert på funksjonsanalysen
veid mot kost-/nyttevurdering i forhold til tekniske muligheter.
Prosjektere og dimensjonere data- og nettverksløsninger.
Utarbeide funksjons- og mengdebeskrivelse.
Utarbeide prinsipp-, topologi- og funksjonsskjema samt
plantegninger.
Sette kvalitative krav og miljøkrav.
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Bransjen og aktører
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Entreprenører

Meny
Om veilederen
Dette er ITB - gevinster
Mer om ITB
Valgprosessen
Hvordan velge riktig?
Bransjen og aktører
ITB-ansvarlig
Entrepriseformer
Tidligfase
planlegging

De tekniske entreprenørene står nærmest til å levere feltbussløsninger og
programvare. Mange har også lang erfaring fra dette markedet. Det er en del
variasjon i kompetansenivå hos de ulike entreprenørene, og en bør også her
sjekke kompetanse, erfaring og referanser nøye før en velger entreprenør.
Nye læreplaner for grunnutdanning av fremtidens elektrikere, automatikere og
telekommunikasjonsmontører sikrer at fagarbeiderne er oppdatert og behersker
ny teknologi.

Eksempler
Ordliste

Mange tekniske entreprenører som har nødvendige ressurser, bygger også opp
egen kompetanse for å ivaretar integratorrollen. De mindre entreprenørene må
ofte søke samarbeid med spesialiserte aktører som ivaretar denne rollen.
Integratoren blir en ny høyverdiprofesjon som får ansvar for å få anleggene til å
fungere i henhold til funksjonsbehovene. Integratorene vil også ofte være med å
utforme funksjonsspesifikasjoner.
Kompetansekrav
–
Bruk av IKT utstyr (PC og programvare).
–
Datanettverk.
–
Produkt- og applikasjonskunnskap.
–
Programmeringskunnskap for konfigurering av enheter og nettverk.
–
Installere og idriftssette feltbussanlegg
– kunnskap om ytelser, gjeldende forskrifter, normer og standarder.
–
Installere og idriftssette prosessanlegg
– integrasjon, dataflyt og presentasjon.
–
Feilsøking, merking, dokumentasjon.
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Bransjen og aktører

Bransjen og aktører
-> 1

2

Leverandører

3

Meny
Om veilederen
Dette er ITB - gevinster
Mer om ITB
Valgprosessen
Hvordan velge riktig?
Bransjen og aktører
ITB-ansvarlig
Entrepriseformer

Utfordringen øker for leverandørene da det stadig kommer nye produkter på
markedet. Spesielt er utviklingen rask på applikasjonssiden, noe som gjør at
”kjente” produkter får økt funksjonalitet.
Leverandøren blir sentral i å informere om mulighetene med sine produkter
rent isolert, men ikke minst i samspill med andre produkter og systemer.

Tidligfase
planlegging
Eksempler
Ordliste

Kompetansekrav
–
–
–
–

Generell funksjonskunnskap.
Detaljert produkt- og applikasjonskunnskap.
Produktets muligheter og begrensninger.
Support og opplæring.
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Integrerte
Tekniske
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ITB-ansvarlig

ITB-ansvarlig
Meny
Om veilederen
Dette er ITB - gevinster
Mer om ITB
Valgprosessen
Hvordan velge riktig?

ITB-ansvarlig er en ny rolle som har ansvar for integrering av byggets
forskjellige tekniske systemer. I forskjellige deler av prosjektet kan ITB-ansvarlig
være en person, eller en gruppe mennesker.
Rollen stille store krav til total teknisk forståelse, se muligheter for
tverrfaglige gevinster og ha gode prosess-, system- og datakunnskaper.

Bransjen og aktører
ITB-ansvarlig
Entrepriseformer
Tidligfase
planlegging

ITB-ansvarlig skal sørge for at anlegget fungerer i henhold til
funksjonsbeskrivelsen og kan også være med på å utforme denne.

Eksempler
Ordliste

ITB-ansvarlig må ha kompetanse innen:

Norsk Standard 3935
er et verktøy som
beskriver hvordan
rollen til ITB-ansvarlig
kan fylles.

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Datasystemer.
Datanettverk.
Nettverkssystemer.
Datakommunikasjon for styring, regulering og overvåkning.
Produkt-, produsent- og funksjonskunnskap.
Detaljprosjektering, nettverksoppbygning.
Programmering, konfigurering og parametrering.
Tredjepartsintegrasjon.
Idriftsettelse.
Feilsøk.
Dokumentasjon.
Rollen som ITB-ansvarlig beskrives utførlig i
Norsk Standard 3935, ”Integrerte tekniske bygningsinstallasjoner”.
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ITB

Integrerte
Tekniske
Bygningsinstallasjoner

ITB-ansvarlig

ITB-ansvarlig
NS 3935, Integrerte tekniske bygningsinstallasjoner
Meny
Om veilederen
Dette er ITB - gevinster
Mer om ITB
Valgprosessen

Standarden beskriver prosessen som bør følges i forbindelse med anskaffelse av
ulike tekniske installasjoner i bygninger.
For eksempel varme- og ventilasjonsanlegg, lysanlegg, solavskjerming,
adgangskontroll og brannalarmanlegg.

Hvordan velge riktig?
Bransjen og aktører
ITB-ansvarlig
Entrepriseformer
Tidligfase
planlegging
Eksempler
Ordliste

Standarden angir:
- selve prosessen for
planlegging og
installering av ITB
- metode for å beskrive
integrering mellom
installasjonene
- generelle krav til
teknologi
- egenskaper til de ulike
installasjonene

Standarden gir ikke ytelseskrav for de ulike tekniske anlegg, så luftmengder,
lysnivå, temperaturgrenser o.l. vil måtte planlegges som før. Det er selve
integrasjonen mellom de tekniske anleggene som omfattes av bestemmelsene.
Hensikten med standarden er å forenkle den kommunikasjonen som er
nødvendig mellom partene i prosessen med å etablere ITB-løsninger.
Derfor standardiseres denne prosessen slik at aktørene kan ha en entydig og
trygg måte å samarbeide på.
Verktøy for integrasjoner
I eget vedlegg til standarden er det utarbeidet et verktøy for på en enkel måte å
planlegge hvilke integrasjoner som skal eller bør etableres. Kvalitetssikring av
anskaffelsesprosessen slik den bør foregå fra start til mål, er ivaretatt i et eget
flytskjema.
Resultatet er en brukervennlig og enkel standard som byggenæringen kan ta i
bruk uten spesiell opplæring. Prosessen for anskaffelse av ITB er beskrevet slik at
brukere av standarden ikke må ha spesielle kunnskaper om teknologier på
forhånd.
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ITB

Integrerte
Tekniske
Bygningsinstallasjoner

Entrepriseformer

Entrepriseformer
Meny
Om veilederen
Dette er ITB - gevinster
Mer om ITB
Valgprosessen
Hvordan velge riktig?

Har byggherren valgt å benytte seg av ITB, kan det være nødvendig å legge
entrepriseansvaret helt opp til byggherrens prosjektorganisasjon.
Nærhet til byggherren i løpet av prosjektet sikrer god kommunikasjon og best
tilpasset løsning. Denne entreprisen vil ha et mangfold av grensesnitt, og erfaring
viser at entreprisen påvirkes av beslutninger gjennom selve byggeprosessen.

Bransjen og aktører
ITB-ansvarlig
Entrepriseformer
Tidligfase
planlegging
Eksempler

Målsettingen med investeringen i ITB-anlegg er at dette skal være et av de
viktigste hjelpemidlene for driftsorganisasjonen. Kravet til systemet er derfor
bestemt både ut fra de funksjoner bygget skal ha og hvilken driftsorganisasjon
som skal betjene bygget og systemet.

Ordliste

ITB-systemet må utformes på driftsorganisasjonens
premisser – og ikke omvendt!
I dette ligger det implisitt at byggherre må ha en sterk
påvirkningsmulighet på både prosjektering og
utførelse/installering. Systemene bør derfor
kontraheres som egne entrepriser,
ev. tiltransporteres total-/ general-/ hovedentreprenør
etter kontrahering.
Lær om TELFO-modellen for tverrfaglig samarbeid, eller
les mer om kontraktsformer.
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ITB

Integrerte
Tekniske
Bygningsinstallasjoner

Entrepriseformer

Entrepriseformer
TELFO-modellen for tverrfaglig samarbeid
Meny
Om veilederen
Dette er ITB - gevinster
Mer om ITB
Valgprosessen
Hvordan velge riktig?
Bransjen og aktører
ITB-ansvarlig
Entrepriseformer
Tidligfase
planlegging
Eksempler
Ordliste

TELFO-modellen for tverrfaglig samarbeid kan brukes i forbindelse med
organisering av entreprise. Modellen baserer seg på erfaringer fra et antall
systematiske samarbeidsprosjekter gjennomført på 90-tallet, og den deler
prosjektgjennomføringen inn i fem faser:
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ITB

Integrerte
Tekniske
Bygningsinstallasjoner

Entrepriseformer

Entrepriseformer
Kontraktsform
Meny
Om veilederen
Dette er ITB - gevinster
Mer om ITB
Valgprosessen

Entreprise- og kontraktform må vurderes for hvert enkelt prosjekt, ut fra
størrelse og kompleksitet. Mindre installasjoner kan normalt legges inn under
elektro- eller VVS-entreprise. Større installasjoner bør ha en egen entreprise for
ITB-leveranse. Se forslag til ITB-kontrakt.

Hvordan velge riktig?
Bransjen og aktører
ITB-ansvarlig
Entrepriseformer
Tidligfase
planlegging
Eksempler
Ordliste

Kontrakt, beskrivelse og funksjonskrav må utarbeides av rådgivere som har
tverrfaglig kompetanse og som evner å se helhetsløsning mot både elektro-,
VVS- og automatikk-/ ITB-entreprisene. Primært bør det fokuseres på funksjon.
I tillegg til den komplette leveransen, bør det inkluderes krav til deltakelse i
koordineringsmøter, ansvar for informasjonsinnhenting og definisjon av
grensesnitt mot andre entrepriser.
Den enkleste og ryddigste kontraktsmessige løsningen er å plassere en komplett
automasjonsleveranse i én kontrakt med ett ansvar, basert på NS 8405.
I leveransen av det overordnede systemet legges ansvaret for
totalfunksjonaliteten.
Engasjement av en ITB-ansvarlig vil sikre klare grensesnitt mellom
entreprisene, og at samordning av systemer skjer fortløpende i prosjektet. Det
sikrer at systemene passer sammen.
Et engasjement som ITB-ansvarlig kan tillegges frittstående spesialist, rådgiver
RIE/RIV, separat automatikkleverandør eller en av de tekniske entreprisene.

Sjekkliste, evaluering av samarbeidspartnere – Les mer
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Integrerte
Tekniske
Bygningsinstallasjoner

Entrepriseformer

Entrepriseformer
1

Forslag til ITB-kontrakt

2

Meny
Om veilederen
Dette er ITB - gevinster
Mer om ITB

Avtalens intensjon og formål
–

Samarbeidets organisering
•
•

Valgprosessen
Hvordan velge riktig?

Styringsgruppe for samarbeidet mellom bestiller og leverandør
Prosjektorganisering.

Bransjen og aktører
ITB-ansvarlig
Entrepriseformer
Tidligfase
planlegging

Leverandør av utstyr for tilknytning til ITB-systemet
–

Ansvar for tilknytning av andre fabrikanters utstyr.

Eksempler
Ordliste

Omfang av avtalens tjenester og utstyr
–
–
–

En ITB-leveranse har mer
til felles med en IKTleveranse enn en normal
byggleveranse, både for
produkt, ansvar og
funksjonalitet.
Dette må man ta hensyn
til i kontrakten.

ITB-utstyr.
Automatisering ved nyanlegg og rehabilitering.
Serviceavtale
•
•
•
•
•

Utstyr / anlegg som omfattes av serviceavtalen
Serviceintervaller og nivå av vedlikehold
Tilgjengelighet ved utrykning
Fjernservice over modemtilknytning eller via web
Oppdatering av ITB-programvare.
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ITB

Integrerte
Tekniske
Bygningsinstallasjoner

Entrepriseformer

Entrepriseformer
1

Forslag til ITB-kontrakt

2

Meny
Om veilederen
Dette er ITB - gevinster
Mer om ITB
Valgprosessen
Hvordan velge riktig?
Bransjen og aktører
ITB-ansvarlig

Kontrakt
–
–
–
–

Rangering av dokumenter.
Eiendomsretten til ITB-programvare og dokumentasjon.
Avtalens gyldighet og oppsigelse.
Garantier ved avtaleopphør – økonomisk garanti og rettigheter.

Entrepriseformer
Tidligfase
planlegging
Eksempler
Ordliste

Organisering av samarbeidet
–
–

Account manager og prosjektleder.
Kvalitetsplan for samarbeidet.

Avtalens priser
Betalingsbetingelser
ITB-spesifikasjon
Generelt
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Entrepriseformer

Entrepriseformer
1

Sjekkliste, evaluering av samarbeidspartnere

2

Meny
Om veilederen
Dette er ITB - gevinster
Mer om ITB
Valgprosessen
Hvordan velge riktig?
Bransjen og aktører
ITB-ansvarlig
Entrepriseformer
Tidligfase
planlegging

Referanse fra tidligere leveranser / samarbeidsforhold:
–
–
–
–
–
–

Kort informasjon om tidligere kunder.
Type bygg (kontor, industri, skole etc.).
Størrelse på bygget (kvadratmeter, antall etasjer og rom etc.).
Annen relevant informasjon, for eksempel spesielle løsninger i bygget.
Leveringsperiode.
Entrepriseform.

Eksempler
Ordliste

Primære mål i gjennomførte prosjekter:
–
–
–
–
–
–

Prosjektmål for kunden.
Prosjektmål for bedriften.
Kundemål: Hva var det kunden ønsket å oppnå - visjon og mål?
Definert behov for forberedelse for fremtidige utvidelser på bygget og / eller
systemene.
Systemer tilpasset ulike krav i ulike deler av bygget.
Gjennomførte integrasjonstiltak.

Løsningen:
–
–
–
–

Hvorfor ble din bedrift valgt av kunden?
Hvilke unike løsninger har din bedrift kommet med?
Hvilken teknisk løsning har din bedrift / kunden valgt for å oppfylle
prosjektmålet?
Service og vedlikehold – hva er inkludert i prosjektet?
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Entrepriseformer

Entrepriseformer
1

Sjekkliste, evaluering av samarbeidspartnere

2

Meny
Om veilederen
Dette er ITB - gevinster
Mer om ITB
Valgprosessen
Hvordan velge riktig?
Bransjen og aktører

Erfaringer:
–
–
–

ITB-ansvarlig

Hvilken prosjektkompetanse og prosjekterfaring har bedriften?
Hvordan ble kundens mål oppfylt?
Hvilke gevinster har kunden oppnådd gjennom samarbeidet under prosjektet og
etter ferdigstillelse?

Entrepriseformer
Tidligfase
planlegging
Eksempler
Ordliste

Beskriv hvilke rutiner som er etablert for:
–
–
–
–

Oppfølging av kundens krav og spesifikasjoner.
Koordinering av tverrfaglige grensesnitt.
Behandling av avvik og endringer.
Erfaringsoverføring.
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Tidligfase planlegging

Tidligfase planlegging
Meny
Om veilederen
Dette er ITB - gevinster
Mer om ITB
Valgprosessen
Hvordan velge riktig?
Bransjen og aktører

ITB-ansvarliges arbeid bør starte samtidig med den øvrige planleggingen.
Funksjonen ”ITB-ansvarlig” vil i stor grad ivaretas av en av de tekniske
planleggerne i tidligfasen. Tildeles ansvaret for ITB-løsningen en annen enn de
som normalt ivaretar teknisk planlegging, er det viktig at denne aktøren
kontraheres sammen med det øvrige planleggingsleddet.

ITB-ansvarlig
Entrepriseformer
Tidligfase
planlegging
Eksempler
Ordliste

I en tidligfase er det avgjørende at byggherren blir kjent med og kan foreta et
informert valg av funksjonalitet som kan tilbys i ITB-løsningen. Hvilke kriterier
byggherren ønsker å legge vekt på, samt omfanget av installasjonen må avtales i
tidligfasen. Disse kriteriene blir styrende for utformingen av de tekniske
anleggene.
Kriterier for automatisering og samkjøring av de tekniske anlegg må klarlegges
innen de enkelte tekniske anlegg er prosjektert ferdig.
Man må sikre at de tekniske anleggene kan integreres i et ITB-anlegg.
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Meny
Om veilederen
Dette er ITB - gevinster
Mer om ITB
Valgprosessen
Eksempler
St. Olavs hospital
Tambartun skole
Bravidabygget
Statens hus Tr.heim
Hjelmeland kommune
CC Mart’n
Scandic hotell
Telenor, Kongensgt.
Ordliste
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St. Olavs hospital

St. Olavs hospital - Trondheim
1
Meny
Om veilederen
Dette er ITB - gevinster
Mer om ITB
Valgprosessen
Eksempler
St. Olavs hospital
Tambartun skole

2
I Trondheim bygges nye St. Olavs hospital med målsetning om å integrere de
bygningstekniske og operasjonelltekniske anleggene. Siemens Building Technologies
(SBT) og Telenor har entreprisene.
Rollen som teknisk integrator er ny i entreprisesammenheng og setter aktørene i rollen som
hovedteknisk entreprenør med tiltransport av de andre entreprisene. Dette sikrer funksjonalitet
på tvers av de ulike tekniske systemene.

Bravidabygget
Statens hus Tr.heim
Hjelmeland kommune
CC Mart’n
Scandic hotell
Telenor, Kongensgt.
Ordliste

SBTs ITB-rolle på St. Olav omfatter:
– Grensesnittavklaringer.
– Teknisk forum.
– Design av dokumenter.
– Standardisering.
– Retningslinjer for overordnet drift.
– Ledelse av driftkontrollsrom.

Byggherrens argument for ITB ansvarlig:
Byggherren ønsket å plassere ansvaret for den tverrfaglige funksjonaliteten og koordineringen hos
en entreprenør. Det var naturlig at dette ansvaret ble tillagt leverandør av SD-anlegg og
byggautomasjon fordi:
–
–
–
–
–

Entreprenøren har lang erfaring i teknisk integrasjon.
Entreprenøren har både prosessteknisk og IKT- kompetanse.
Byggautomasjon er bindeleddet mellom installasjon og drift.
SD-anlegget er driftens verktøy.
Direkte knytning mot byggherre og driftsorganisasjon vil sikre driftsoptimale løsninger.
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St. Olavs hospital

St. Olavs hospital - Trondheim
1

2

Meny
Om veilederen
Dette er ITB - gevinster

Et eksempel på ITB er den valgte løsningen med pasientterminaler på hvert pasientrom:

Mer om ITB
Valgprosessen
Eksempler
St. Olavs hospital
Tambartun skole
Bravidabygget
Statens hus Tr.heim
Hjelmeland kommune
CC Mart’n
Scandic hotell
Telenor, Kongensgt.
Ordliste

I pasientrommene monteres det paneler hvor pasienten kan styre lys, temperatur og
solavskjerming.
Fra panelet håndterer pasienten underholdning og kommunikasjon som telefon, internett,
TV, spill og matbestilling.
Legene bruker de samme terminalene til blant annet å hente opp pasientjournaler
og til å studere røntgenbilder.
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Tambartun skole

Tambartun kompetansesenter - Melhus
Meny
Om veilederen
Dette er ITB - gevinster
Mer om ITB
Valgprosessen
Eksempler

Ved Tambartun kompetansesenter er det investert i ITB for bedre energieffektivitet og
optimal driftsstyring. Johnson Controls har levert ITB-løsningen.
Kompetansesenteret utgjør ca 9.000 kvadratmeter. Oppnådd besparelse i energikostnad er
over 300.000 kroner per år. Investeringen på rundt 600.000 kroner er nedbetalt på to år.

St. Olavs hospital
Tambartun skole
Bravidabygget
Statens hus Tr.heim
Hjelmeland kommune
CC Mart’n
Scandic hotell
Telenor, Kongensgt.
Ordliste

Erfaringer fra Tambartun:
Enkel og visuell betjening av bygningsinstallasjonene.
Dokumentasjon og historikk er viktig for å optimalisere anleggene,
riktig innstilling av settpunkt, start-/stopptider må ”læres”.
Sentralisert styring og overvåking er tidsbesparende for driftsfunksjonen.
Rapporter, alarmvarsling og avvikshendelser:
Feil innstilling av anleggene gir enten unødvendig høy energibruk eller dårligere inneklima.
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Bravidabygget

Bravidabygget - Fredrikstad
Meny
Om veilederen
Dette er ITB - gevinster
Mer om ITB
Valgprosessen
Eksempler
St. Olavs hospital
Tambartun skole
Bravidabygget
Statens hus Tr.heim

I Fredrikstad har Bravidahuset dokumentert at det er mulig å bygge et miljøvennlig bygg og
samtidig spare penger i driftsfasen.
Bravidahuset har en grunnflate på ca 2.100 kvadratmeter over 3 etasjer, totalt ca 6.300
kvadratmeter. Bygget benyttes hovedsakelig til kontor- og undervisningsformål.
I tillegg er det butikksenter i bygget.
Byggherre for Bravidahuset var Høienhald Invest AS, et lokalt eiendomsutviklingsselskap.
Bravida Østfold var teknisk entreprenør og fungerte som ITB-ansvarlig for alle de tekniske
installasjonene.

Hjelmeland kommune
CC Mart’n
Scandic hotell
Telenor, Kongensgt.
Ordliste

Last ned
TELFO-rapport
om
Bravidabygget

Erfaringer fra Bravidahuset:
Målinger viser et årlig gjennomsnittlig energibruk under 100 kWh/m2.
(normtall for tilsvarende bygg i Sør-Norge ligger i størrelsesorden 175-250 kWh/m2 per år).
Merinvestering i tekniske installasjoner 3,6 millioner kroner.
Kontantstrømanalyse viser at byggherre/bruker har spart 16 millioner kroner etter 10 års
drift. Tilbakebetalingstiden var omtrent 2 år.
Alle tekniske bygningsinstallasjoner er integrert og kommuniserer via en felles
datakommunikasjonsplattform (Ethernet).
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Statens hus Tr.heim

Statens hus - Trondheim
Meny
Om veilederen
Dette er ITB - gevinster
Mer om ITB
Valgprosessen
Eksempler
St. Olavs hospital

Statens hus i Trondheim er et eksempel på hvordan en byggherre kan sette krav til lavere
driftskostnad, en såkalt prestasjonskontrakt, ved merinvesteringer i tekniske installasjoner.
Byggherrene Bispen AS og Cardinalen AS valgte å installere en KlimaTak-teknologi,
utviklet og levert av teknisk entreprenør YIT, sammen med ITB for styring av elektrisk
installasjoner og klimaanlegg. Statens hus er Greenlight-sertifisert.

Tambartun skole
Bravidabygget
Statens hus Tr.heim
Hjelmeland kommune
CC Mart’n
Scandic hotell
Telenor, Kongensgt.
Ordliste

Last ned
TELFO-rapport
om Statens hus

Erfaringer fra Statens hus i Trondheim:
Bygget har et årlig gjennomsnittlig energibruk på omtrent 140 kWh/m2.
Det er lavere enn hva som lå til grunn for investeringskalkylene.
Kontorene har en maksimal tilstedeværelse på ca 60 % og energibruken kan reduseres
betydelig i de resterende 40 % av kontorene. Når ingen bevegelse er registrert på 15 min,
slås lyset av, ventilasjon reduseres til ca 20 % av normalt og strøm kuttes til 3 av 6
stikkkontakter, bl.a. for PC-skjermer. Det er en styringscelle pr 10 m2.
Det er ingen brytere brukerne skal betjene, alt styres via bevegelsesmeldere.
Med KlimaTak og styringsteknologien som er installert har byggherren fått erfare hvor
effektivt dette legger til rette for ombygginger. En etasje kan bygges om i løpet av
dager i motsetning til tidligere, da flytting av vegger og faste tekniske installasjoner gav
mange uker med uproduktivt tid på lokalene under ombygging.
99 % av brukerne er svært godt eller godt fornøyd med installasjonene i Statens hus.
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Hjelmeland kommune

1

2

Helse- og omsorgssenter
Hjelmeland kommune

Meny
Om veilederen
Dette er ITB - gevinster
Mer om ITB
Valgprosessen
Eksempler

Målsetningene var å skape økt trygghet, sikkerhet og komfort for beboerne, forenkle og
effektivisere hverdagen for de ansatte og skape økt trygghet for pårørende. Kommunen ville
også forenkle administrasjonens personaltilgang og økonomi, redusere kostnader til forvaltning,
drift og vedlikehold, forbedre helse- og omsorgstilbudet samt skape bedre arbeidsplasser.

St. Olavs hospital
Tambartun skole
Bravidabygget
Statens hus Tr.heim
Hjelmeland kommune

Gjennom å etablere et fullintegrert ITB-anlegg har kommunen fått et system som ivaretar
målsetningene. ITB-anlegget, som ble utviklet og levert av Siemens, har vært i drift siden
2000.

CC Mart’n
Scandic hotell
Telenor, Kongensgt.
Ordliste

Noen funksjoner installert i Hjelmeland helse og omsorgssenter
Komfort, trygghet og sikkerhet
Sengevakt og nattstillingsbryter styrer:
– AV/PÅ-slag av lys ved dobesøk på natt (halv
belysning i beboerrom, full belysning på bad).
– Alarm til omsorgspersonale dersom en er ute av
sengen i mer enn f. eks. 30 min.
(til visualisering og DECT-telefoner).
– Utkopling av laster (TV, kaffetrakter osv.).
Sentral plassert brytervippe styrer:
– Dimmer sakte opp til full belysning i beboerrom
ved pleie.
– Full belysning på bad ved pleie.
– Andre funksjoner
(styring persienner, nattstilling osv.).
– Opsjon:
Scenariostyring av lys etter beboers ønske.
Fraværsbryter ved inngangsdør styrer:
– Senking av varme til standby-temperatur.
– Avslag av all belysning.
– Utkopling av laster (TV, kaffetrakter osv.).
– Varsling til visualisering om tom boenhet.

Magnetkontakter i vinduer og
verandadører styrer:
– Avslag av varmen ved lufting
(frostsikring ved +7 °C).
– Varsling til personalet ved åpning på
nattestid.
Magnetkontakt i inngangsdør/ytterdør
styrer:
– Varsling til personalet ved åpning på
nattestid (vandrealarm).
Trekkesnorer/impulsbrytere styrer:
– Varsling til personalet
(visualisering/DECT) om behov for
hjelp/overfall o.l.).
Opsjon: Vannsensorer styrer:
– Varsling til teknisk personale om
oversvømmelse
(DECT/visualisering/GSM).

Brann:
Knytter brannvarslingen mot det øvrige
systemet. Med dette oppnås:
– Klartekst melding til DECT ”BRANN 102” +
spes. ringetone.
– Kan ringe tilbake til brannstedet via DECT
(callingfunksjon).
– Åpner dør med elektrisk sluttstykke.
– Slår på lys i bestemte rom.
– ”Plinger” med ringeklokke.
– Melding til meldingssentralen.
- for videreformidling til brannvesen og
loggføring.
– Kan ha stille alarm først (til DECT) for å
avklare om det virkelig er ”skarp” alarm.
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Hjelmeland kommune

1
Meny
Om veilederen
Dette er ITB - gevinster
Mer om ITB
Valgprosessen
Eksempler
St. Olavs hospital
Tambartun skole
Bravidabygget
Statens hus Tr.heim
Hjelmeland kommune
CC Mart’n
Scandic hotell
Telenor, Kongensgt.
Ordliste

Figuren viser
ITB-systemet for
Hjelmeland
omsorgssenter.
Meldingssentralen
ruter signaler fra
romkontroll og SD,
brann, innbrudd,
personsikring og
DECT-håndsettene.
Systemet tilbyr full
toveis
kommunikasjon og
styring via DECThåndsettene.

2

Helse- og omsorgssenter
Hjelmeland kommune
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CC Mart’n

CC Mart’n, Gjøvik
Meny
Om veilederen
Dette er ITB - gevinster
Mer om ITB
Valgprosessen
Eksempler
St. Olavs hospital
Tambartun skole
Bravidabygget
Statens hus Tr.heim

Eksempel installasjon av SD-anlegg
Kjøpesenter på Gjøvik med areal ca 24.000 kvadratmeter.
•
•
•

Hjelmeland kommune
CC Mart’n
Scandic hotell

•
•

Gjennomsnittlig årlig energibruk i kjøpesenteret før installasjon av SD-anlegg
ca 7.500.000 kWh.
Etter installasjon av SD-anlegg, oppnådd energireduksjon i 2003 1.482.000 kWh.
Effektreduksjon 360 kW.
Ved en energipris (kraft inkl. nettleie og avgifter) på 70 øre/kWh gir det reduserte
kostnader på ca kr 1.050.000.
Investering ca. kr 2.200.000.
Tilbakebetalingstid ca 2 år.

Telenor, Kongensgt.
Ordliste

Kilde: Elløftet
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Scandic hotell

Scandic hotell, Høvik
Meny
Om veilederen
Dette er ITB - gevinster
Mer om ITB
Valgprosessen
Eksempler
St. Olavs hospital
Tambartun skole
Bravidabygget

Eksempel på integrasjon og styring av energibruk på gjesterom
Hotell vest for Oslo.
•
•
•

Statens hus Tr.heim
Hjelmeland kommune
CC Mart’n

•
•

Scandic hotell
Telenor, Kongensgt.

•

Koblet sammen styring av gjesterom med bookingsystem, interaktiv TV og SD-anlegg.
Dette utgjør en unik energikontroll for rommene.
Alle ventilasjonsanlegg fikk installert ny automatikk opp mot SD-anlegget.
Den elektriske energibruken redusert fra et snitt på 1.817.667 kWh til 1.214.181 kWh, noe
som utgjør 33% reduksjon i energibruken.
Investering: ca kr. 700.000.
Ved en energipris (kraft inkl. nettleie og avgifter) på 50 øre/kWh gir det reduserte
kostnader på ca kr 300.000. Samt besparelse på effektleddet kr 50.000.
Tilbakebetalingstid: Ca. 2 år. Ved energipris på 70 øre/kWh øker besparelsen ytterligere.

Ordliste

Kilde: Elløftet
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Telenor Kongensgt.

Telenor Kongensgt. i Oslo
Meny
Om veilederen
Dette er ITB - gevinster
Mer om ITB
Valgprosessen
Eksempler
St. Olavs hospital
Tambartun skole
Bravidabygget
Statens hus Tr.heim
Hjelmeland kommune
CC Mart’n
Scandic hotell

Eksempel på belysning og belysningsstyring
Avgrenset prosjekt:
•
Installasjon av energieffektiv styring av belysning i sentralrom, koblingsrom, datahall,
garderober og noen kontorer.
•
Utskifting av belysning i garasje og kjeller.
•
Måling av driftstider før og etter tiltak.
Resultat:
•
Total investering kr 325.000.
•
Årlig inntjening kr 191.000.
•
Inntjeningstid 1,8 år.

Telenor, Kongensgt.
Ordliste

Kilde: Lyskultur
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C D

E

Ordliste

I

J

K

L

Automatisk Adgangskontroll

AIA

Automatisk Innbruddsalarm

ANSI
ASHRAE

Mer om ITB

Eksempler

G H

AAK

Dette er ITB - gevinster

Valgprosessen

F

AV

M N O

American National Standards Institute
American Society of Heating,
Refrigerating and Air-Conditioning
Engineers
Audiovisuelt

Account manager

Kundeansvarlig

Administrasjonsnivå

Toppnivå definert av CEN TC247 for
informasjonsutveksling innen et
byggautomatiseringsanlegg.
Også kalt overvåkningsnivå.

Automasjonsnivå

Nivå for informasjonsutveksling, styring
og regulering mellom undersentraler i et
byggautomatiseringsanlegg definert av
CEN TC247.
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Meny

BAS

Om veilederen
Dette er ITB - gevinster

BAS-software

Mer om ITB
Valgprosessen
Eksempler

Binding

Ordliste

Bransjeglidning

Brukergrensesnitt
Bro
Buss

F

G H

I

J

K

L

M N O

Building Automation and Control
Network – Amerikansk standard for
byggautomatisering
Building Automation System –
Byggautomatiseringssystem
Programvare for styring, regulering og
overvåkning av tekniske funksjoner i
bygg. Også kalt toppsystem.
Datateknisk sammenkobling av
programelementer og enheter til
planlagt funksjon
Når bedrifter i en bransje glir over til å
levere teknologi og funksjonalitet som
tidligere ”tilhørte” en annen bransje,
kalles det bransjeglidning.
Bransjeglidning skapes av teknologisk
utvikling, regulatoriske endringer
(deregulering av bransjer) og
standardisering.
Skjermbildets utseende. Også kalt GUI –
Graphical User Interface.
Nettverksenhet som segmenterer og
forbinder nettverks protokoller
Betegnelse for felles
kommunikasjonssystem hvor alle
funksjoner er koblet og for å utveksle
informasjon og kommandoer.
Buss er en parallell forbindelse.
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Meny
Om veilederen
Dette er ITB - gevinster
Mer om ITB
Valgprosessen
Eksempler
Ordliste

COM
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European Committy for Standarization
Comité European de Normalisation
Electrotechnique
Component Object Model – Windows
teknologi for å utveksle informasjon
mellom applikasjoner
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Meny

Eksempler
Ordliste

I

J

K

L

M N O

Distributed COM– Windows teknologi for
utveksle informasjon mellom
applikasjoner
Direct Digital Control. Programmerbart
system for styring, regulering og
overvåkning av tekniske installasjoner
og prosesser.

DDE

Dynamic Data Exchange. En Microsoftstandard for hvordan applikasjoner kan
utveksle data under Windows.
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Elektronisk Data Behandling

EFU

El-Fagets Uddannelsesnævn – Dansk
organisasjon eid av arbeidstaker- og
arbeidsgiverforeningen i Danmark

EIA

Electrical Industries Association

EIB

European Installation Bus

EIBA

Eksempler
Ordliste

G H

EDB

Meny
Om veilederen

F

ENØK
Ethernet

European Installation Bus Assosiation.
Se KNX.
Energiøkonomisering
Standard for lokalnettverk. Den desidert
mest vanlige typen lokalnettverk i dag.
Ethernet benytter buss- eller
stjernetopologi. Ethernet er definert i
IEEE 802.3-standarden, og finnes i flere
ulike hastigheter og ulike medium.
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Forkortelse for forvaltning, drift og
vedlikehold av bygg og installasjoner
Forvaltning, Drift, Vedlikehold og
Utvikling
Forsikringsselskapenes
Godkjenningsnemnd
Laveste nivå i et BAS-anlegg definert av
CEN TC247.
Forskning og Utvikling

Ordliste

Fysisk lag

Lag 1 i OSI-modellen. Dekker
maskinvaren, dvs. både de elektriske og
de mekaniske deler av nettverket.
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Gateway – Protokolloversetter
Kan være fysisk eller logisk forbindelse
mellom enheter og/eller brukere
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Human Machine Interface

HMS

Helse, Miljø og Sikkerhet

HVAC

L

M N O

Heating, Ventilation and Air-Conditioning
= varme, ventilasjon og komfortkjøling
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Input/Output. Betegnelse på digital eller
analog inngangs- eller utgangsenhet
International Electrotechnical
Commission

IKT

Informasjons- og kommunikasjons
teknologi
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IKT-leveranse
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Intelligente
styringssystemer
Internkontroll
IP
IP-adresse

IR
ISDN

ISO

Informasjons- og lommunikasjonsteknologiske leveranser omfatter
følgende tekniske anlegg: Tele, data,
sikkerhet, automatisering og
underholdning.
Samme som byggautomasjonssystem.
Interne styringssystemer for helse, miljø
og sikkerhet
Internet Protocol
En adresse som identifiserer en
datamaskin eller en enhet i et TCP/IPnettverk.
Infrarød
Integrated Service Digital Network –
Digitalt nettverk som integrerer flere
typer tjenester: tale, tekst, data og bilde
International Standardardisation
Organization

ITB-ansvarlig

Den funksjon som er tildelt det totale
ansvar for etablering av ITB-løsning

ITB-løsning

Fysisk og logisk sammenkobling av
tekniske installasjoner for samordnet
programmerbar styring, alarm og
kontroll
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Kommunikasjonsprotokoll
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Applikasjon som etterspør data
Sett av regler og prosedyrer som er
brukt til å formulere standarder for
overføring av informasjon mellom
enheter i et nettverk eller mellom en
maskin og eksterne enheter tilknyttet
maskinen
Innstilling av parametere og skalverdier
for planlagt funksjon

Eksempler
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Internt ledelsessystem for styring av
kvalitet i prosesser og produkter
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LonWorks
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Den totale levetid for et bygg, system
eller produkt
Local Operating Networks
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Signalbærer. Kan være kobberkabel,
optisk fiberkabel eller radiosamband
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Nettverkslag
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Foreningen for EL og IT-bedriftene
(elektroentreprenørene)
3. lag i OSI-modellen.
Angir rammebetingelsene for trafikken i
nettverket.
Betegnelse på enhet tilknyttet
datanettverket som sikrere at overføring
gjennomføres i henhold til avtalte regler.
Enheten kan f.eks. være en bryter eller
et relé.
Norsk Standard

NS 3031

Beregning av bygningers energiytelse –
Metode og data
NB: NY UTGAVE I 2007

NS 3935

ITB
Integrerte tekniske
bygningsinstallasjoner
Prosjektering, utførelse og idriftsettelse

NS 8405

Norsk bygge- og anleggskontrakt
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OLE

Object Linking and Embedding.
MS protokoll for å bruke data fra en
programvare til en annen programvare.

OPC

OLE for Process Control –
OPC er en åpen grensesnittstandard.

OLE

Object Linking and Embedding.
MS protokoll for å bruke data fra en
programvare til en annen programvare.
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Analogt med signalet eller telegrammet
som sendes mellom nodene.
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Presentasjonslag
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Programmerbare Logiske Styringer
6 lag i OSIs referansemodell for åpen
integrasjon av systemer.

Prosessnivå

Nivå for informasjonsutveksling, styring
og regulering mellom undersentraler i et
byggautomatiseringsanlegg definert av
CEN TC247. Kalles også
automasjonsnivå.

Protokoll

Dette er den formelle beskrivelsen av en
melding utformet slik at den skal kunne
sendes og håndteres i overføringen
mellom to systemer.
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Public Switched Telephone Network
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Radiofrekvens

RIF

Rådgivende Ingeniørers Forening

RS232

Recommended Standard 232 for
tilkopling av serielle enheter
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Ruter

Nettverksenhet som binder sammen to
nettverk, og sørger for å finne den mest
velegnede veien å sende informasjonen i
nettverket.
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SD-anlegg
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Sentral driftsanlegg for styring,
regulering og overvåkning av ett byggs
tekniske anlegg
Oppdeling av system for
signaloverføring i separate fysiske eller
logiske områder.
Benyttes for å dele opp et nettverk for å
begrense signaltrafikk og antall noder
innenfor spesifikke deler av nettverket.
Nettverkstjener. Hovedmaskinen i et
nettverk av flere datamaskiner
(klienter). Applikasjon som tilbyr data.

SNVT

Standard Network Variabel Types –
LonMark standard definerte objekt

SRO

Styring, Regulering og Overvåking.
Fellesbetegnelse på funksjoner som
inngår i et BAS.
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Token Ring
Topologi
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Transceiver
Toppsystemet
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Transmission Control Protocol –
En standard protokoll for
kommunikasjon på internett.
Aksesseringsmetode for datanett
Beskriver hvordan det fysiske nettverket
er utført. Dokumenteres ofte med
enlinjeskjema der alle noder er påført.
Tvunnet tråpar.
Engelsk betegnelse på enhet som kan
sende og motta informasjon (signaler).
Programvaren som betjenes av bruker
på administrasjonsnivået for å sende
meldinger og styringsinformasjon til
automasjons- og feltnivået.
Ofte kalt SD-anlegg.
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Programmerbar enhet for innsamling og
bearbeiding av prosessinformasjon, og
for styring og regulering tilkoblede
feltenheter. Forkortes ofte US.
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Variabel luftmengde

VVS

Varme, ventilasjon og sanitær
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Wide Area Network – generell
betegnelse på nettverk som dekker et
større geografisk område enn et
lokalnettverk.
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Investeringskostnad + driftskostnad
fordelt pr. år forventet levetid for bygg,
system eller produkt
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