
Hvordan sikre at byggherren alltid lykkes med 
bygningsautomatisering i nye- og i rehabiliteringsprosjekter  

 
En artikkel av Tore Fosaas som er daglig leder i rådgivningsfirmaet 
BAinfo for å informere om utviklingen av og fordelene med BAinfo-
verktøyet. 
Så lenge jeg har arbeidet med bygningsautomatisering har dette vært et 
utfordrende fagområde for byggherren. 
  
BAinfo ble startet i 2009 kun med målsetting å prosjektere standardiserte 
krav til leveranse bygningsautomatisering for å bidra til at byggherren 
skal lykkes med bygningsautomatisering i alle typer prosjekter.  
Prosjekteringen har resultert i BAinfo-verktøyet. 

 
Først ble det prosjekteringsverktøy jeg utviklet og benyttet som rådgiver, videreutviklet og solgt 
til både store og mindre rådgiverfirmaer. Dette benyttes fortsatt, spesielt i store prosjekter.  
 
Men jeg forsto etter hvert at for å oppnå BAinfo´s målsetting må byggherren selv eie alle 
nødvendige kravspesifikasjoner med nødvendige kvalitetssikringsrutiner for 
bygningsautomatisering. Først da får byggherren standardisert alle krav med de store fordeler 
dette har. 
 
Utviklingen av BAinfo-verktøyet startet derfor i 2013.  
Først i mars 2021 er alle krav til leveranse bygningsautomatisering for nye og 
rehabiliteringsprosjekter ferdig prosjekterte.  
Prosjekteringen er komplett og relevant for alt byggherren trenger for bygningsautomatisering 
og har fått navnet BAinfo-verktøyet.  
Den er nå svært enkel for byggherren å bruke i prosjektene i motsetning til tidligere versjoner.  
 
Den lange utviklingstiden viser at det er svært komplisert å prosjektere samspillet mellom alle 
aktørene, kravspesifikasjoner og kvalitetssikring for alle byggherrens behov for 
bygningsautomatisering.  
 
Det har vært utfordrende selv med min lange erfaring som automatikkleverandør i 26 år og 
rådgiver i 15 år. For å sikre at prosjekteringen er relevant har jeg vært i kontakt med mer enn 
20 automatikkfirmaer.  
Som rådgiver har jeg prosjektert 40 skoler og 10 barnehager for Oslo kommune, St.Olavs 
hospital, sykehuset Nye Ahus, mange andre prosjekter for Statsbygg og private byggherrer.  
 
Etter min mening er det like viktig at både nye og eksisterende eiendommer får nødvendig 
utstyr og optimale funksjoner for inneklima, miljø, energieffektivisering, lastkontroll og 
driftsfunksjoner. 
Men det er mer utfordrende å rehabilitere eiendommer enn å anskaffe nye. 
 
Normalt skal alle nye eiendommer anskaffes i en tilbudskonkurranse der 
konkurransegrunnlaget for bygningsautomatisering må være komplett, relevant, entydig og 
funksjonsbasert.  
Dette gjelder selv om byggherren har rammeavtaler eller toppsystemavtale med 
automatikkleverandør. 
 

BAinfo-verktøyets grunnleggende egenskaper 
 
Følgende 3 hovedegenskaper er nøkkelfaktorer for å lykkes. 
Standardisering. 
Alle krav til funksjoner for inneklima, miljø, energieffektivisering, lastkontroll og 
driftsfunksjonene i SD-anlegget er standardisert.  



Dette gjelder også varselprioriteter, instrumentering av alle typer VVS-og elektrosystemer, 
hvilke variabler skal overføres i kommunikasjon, hvilke sikkerhetsbrytere skal ha signalkontakt, 
hvilke energimålere skal leveres og mye mer. 
Prosjektgjennomføringen er også standardisert d.v.s. alltid helt lik for samme type 
entrepriseform. 
 
Hovedfordelen med standardisering er at alle oppgaver, som har med 
bygningsautomatisering å gjøre for byggherren, automatikkleverandør, totalentreprenør, rør-, 
ventilasjon-, og elektroleverandør, alltid blir helt like i alle prosjekter. 
 
Kravspesifikasjonene er komplette, entydige og relevante. 
Hovedfordelen er at alt som skal leveres og utføres for leveranse bygningsautomatisering 
inkl. grensesnittskrav til øvrige aktører mot leveranse bygningsautomatisering er angitt i 
konkurransegrunnlagene for aktørene. 
 

Kvalitetssikringsrutiner og kvalitetsikringsdokumenter benyttes. 
Hovedfordelen er at alle krav blir oppfylte. 
 

BAinfo-verktøyets fordeler for nye prosjekter. 
Nedenfor angis fordelene med BAinfo-verktøyet og hvorfor fordelene oppnås. 
 
Prosjektgjennomføringen 
Byggherren kan enkelt angi sine prosjektrelaterte og generelle krav. Fordi at: 
Det finnes lenker til alle relevante tilleggskrav. Klikk på lenke, kopier tekst og lim inn i 
dokument Tilleggskrav leveranse bygningsautomatisering. Dette blir vedlagt som del av 
konkurransegrunnlaget.  
 
Prosjektgjennomføringen blir alltid helt lik. Tidsforbruket blir ca 8 timer før 
overtakelsen. Fordi at: 
Byggherren skal kun gjennomføre 2 møter med rådgiverne og et oppstartsmøte for prosjektet. 
For øvrig skal byggherren vedlegge dokumenter til konkurransegrunnlaget og etterlyse 
kvalitetsikringsdokumenter fra automatikkleverandør. 
Oppgavene til byggherren er kvalitetssikring med tekst angitt på 1 side.  
Oppgavene er alltid helt like for samme type entreprise. De er svært enkle å utføre og krever 
ingen kunnskaper om bygningsautomatisering. 
 
Ingen konflikter i prosjektet. Fordi at: 
Tverrfaglige krav er angitt i konkurransegrunnlaget for rør- ventilasjon og elektro-
leverandørene og totalentreprenør. Tverrfaglige krav inneholder 1. Entreprenørens oppgaver 
bygningsautomatisering, 2. Merkesystem med eksempler, 3.Grensesnitt, 4. Hovedfunksjoner. 
Kravene blir lest av byggherren i oppstartsmøtet for å sikre alle aktørene er klar over kravene. 
 
Ingen kostnader til rådgiveres prosjektering. Fordi at: 
Alle krav til leveranse bygningsautomatisering er helt ferdig prosjektert.  
Rådgiver skal ikke angi noen krav til bygningsautomatisering, men kun angi hovedfunksjoner 
for de VVS- og elektrosystemer som skal leveres og for funksjoner i rom. 
 
Ingen endringer er nødvendige i samspill med totalentreprenør. Fordi at: 
I samspillsentrepriser kan byggherren vise til at alle krav til bygningsautomatisering er angitt i 
konkurransegrunnlaget.  
 
Ingen kostnader til ITB-ansvarlig. Fordi at: 
Alle oppgaver som ITB-ansvarlig normalt utfører for bygningsautomatisering er allerede utført 
og angitt i Tverrfaglige krav som eget kapittel i konkurransegrunnlaget. 
 
Ingen tilleggskostnader. Fordi at: 



Tilbudsdokument Standardkrav leveranse bygningsautomatisering inneholder alle krav til 
leveransen.  
Tilbudsdokument Tilleggskrav leveranse bygningsautomatisering inneholder alle krav 
byggherren ønsker legge til, fjerne eller endre.  
Konkurransegrunnlaget inneholder Tverrfaglige krav til samhandlingen mellom alle aktørene.  
 
Overtakelsen blir tidseffektiv, enkel og sikker. Ingen feil og mangler når 
overtakelsen er ferdig. Fordi at: 
Byggherren benytter dokument Kvalitetssikringsrapport overtakelse. I dette dokument er alle 
krav som skal kontrolleres angitt med et postnummer og navn. Byggherren peker på krav og 
ber automatikkleverandøren vise at krav er oppfylt.  
Overtakelsen blir også enkel fordi det er et krav at automatikkleverandøren skal levere alt 
automatikkutstyr og alle funksjoner for inneklima, miljø, energieffektivisering, lastkontroll og 
drift, d.v.s. har alt funksjonsansvar. 
For øvrig er alltid kravene like i alle prosjekter som gjør overtakelsen enklere og enklere for 
hvert prosjekt som kontrolleres. 
 
Drift av eiendommen 
Kostnadene til energiforbruk og effekttopper blir minimaliserte. Fordi at: 
I Standardkrav leveranse bygningsautomatisering er angitt optimale funksjoner for 
behovstyring av energi basert på detektorer og givere i rom.  
Videre benyttes automatisk beregning av starttidspunkt med selvlærende startfunksjon for å 
ha »sparemodus» lengst mulig. 
Styrefunksjonene i SD-anlegget har optimale muligheter for å velge energieffektiv styring. 
 
Det finnes krav til Lastkontrollprogram for både elektriske og termiske laster som benyttes 
dersom eiendommen har laster som kan styres. 
 
Automatisk varsling når energieffektiviseringen ikke er optimal.  
Denne funksjonen sikrer rask varsling ved feil med energieffektiviseringen og gjør at 
driftspersonellet ikke rutinemessig må bruke tid på å kontrollere om eiendommen styres 
optimalt energieffektiv. Dette er en «automatisk driftsfunksjon». 
 
Automatisk varsling når det er feil på inneklima og miljø.  
Denne funksjonen sikrer rask varsling ved feil på inneklima og miljø og gjør at driftspersonellet 
ikke rutinemessig må bruke tid på å kontrollere om inneklima og miljø er som forutsatt. Dette 
er en «automatisk driftsfunksjon». 
 
Driftsfunksjonene er unike. Fordi at: 
Driftsfunksjonene er basert på å utnytte SD-anleggets teknologi maksimalt for best mulig 
driftsfunksjoner som er organisert på en oversiktlig og alltid helt lik måte for driftspersonellet.  
 
All felles informasjon og felles innstillinger av variabler i systemer og rom finnes på et sted i 
SD-anleggets hovedsentral for f.eks. Leverandør av SD-anlegget, Dimensjonerte data for 
VVS-systemer, Hjelp til driftspersonell, Driftsnotater angitt av driftspersonellet i resp. 
systembilde, Elektronisk dokumentasjon, Effektutviklingen for eiendommen, Rapporter fra 
EOS-systemet m.m. Innstille felles børverdier i VVS-systemer og for funksjoner i rom. 
 
Eget systembilde for å lese variabler fra felles utstyr som har kommunikasjon, men som ikke 
er angitt i egne systembilder, eget systembilde for alarmsystemer med varsler, m.m. 
 
Systembilder med egen rad for ulike funksjonsvalg for: Driftsnotater, Funksjonsbeskrivelse, 
Trendkurver tilpasset det enkelte system, Dimensjoneringsdata, Driftstidsregistrering m.m.  
 
Betjeningen i oversikt- og systembilder blir alltid helt lik uavhengig av hvem 
som er automatikkleverandør. Fordi at: 



Kravene til oversikt- og systembilder er standardiserte og sikrer at betjeningen blir helt lik for 
samme type system og for rom. 
 
Minimalisert bruk av tid for å betjene SD-anlegget. Fordi at: 
Alle SD-anleggene har en varseloversikt med antall ukvitterte og kvitterte varsler som før 
pålogging viser hvilke eiendommer som må betjenes for å utføre nødvendige tiltak. 
 
Ulempene med et tradisjonelt toppsystem unngås. Fordi at: 
All bygningsautomatisering på en eiendom leveres av én automatikkleverandør som har alt 
funksjonsansvar både for sentralisert drift og funksjonene i det lokale automatiseringsanlegget. 
Byggherren kan velge å inngå Rammeavtaler og eventuelt anskaffe et Eiendomsdashbord.  
Se nedenfor. 
 

BAinfo-verktøyets fordeler for rehabilitering.  
Det stilles krav til hva rehabiliteringen skal resultere i.  
Å angi disse kravene er enkelt når dokument Standardkrav leveranse bygningsautomatisering 
benyttes. 
I dokumentet finnes alle krav til utstyr og funksjoner. Kravene er angitt med et kapittelnummer, 
postnummer og et navn.  
Dette gjør det enkelt å vise til de krav som skal være gjeldende for rehabiliteringsprosjektet. 
 
For hvert rehabiliteringsprosjekt finnes anvisninger og ferdigprosjektert tilbudsbeskrivelse med 
tildelingskriterier for alle relevante typer som angitt nedenfor: 
 
1. Lik betjening av SD-anleggenes driftsfunksjoner.  

Gir en tilnærmet helt lik betjening i SD-anleggene for alle eiendommer. 
2. Rammeavtaler for automatikkleverandører.  

Gir byggherren de automatikkleverandører som byggherren ønsker for sine eiendommer. 
3. Eiendomsdashbord for byggherrens alle eiendommer.  

Gir en oversikt over alle eiendommer i et skjermbilde på en mobiltelefon, nettbrett eller PC. 
For hver eiendom vises en varseloversikt som viser hvilke eiendommer som det er  
nødvendig logge seg på for å utføre tiltak.  
Eiendommene kan sorteres på geografi og type bygg.  

4. Energieffektivisering.  
Gir eiendommen tilnærmet de funksjoner for energieffektivisering som nye eiendommer 
har. 

5. Nye VVS- og elektrosystemer og bygninger til eksisterende eiendom. 
Gir anvisninger for om det skal utlyses en tilbudskonkurranse, eller at  eiendommens 
automatikkleverandør skal velges direkte der det tas hensyn til  størrelse på tiltaket m.m. 

6. Etablere automatisk utskrift av arbeidsordre i FDV-system.  
Gir automatiske arbeidsordre i FDV-systemet basert på varsler i SD-anlegget. 

7. Skifte ut undersentraler.  
Gir anvisninger til byggherren om hvem som bør skifte ut undersentralene og krav til disse. 

8. Skifte lisens for SD-anlegget.  
Gir en ny lisens for SD-anlegget og tilnærmet like driftsfunksjoner som angitt i BAinfo-
verktøyet. 

9. Skifte ut hele SD-anlegget. 
Gir ny lisens for SD-anlegget og nye undersentraler i h.h.t BAinfo-verktøyets krav. 

10. Etablere system romfunksjoner.  
Gir ny sentralisert og lokal betjening av funksjoner for romtemperatur, luftkvalitet, lysstyring 
og solavskjerming. Videre vil optimale funksjoner for energieffektivisering for rom bli 
etablert. 

11. Etablere fjernkontroll av bygninger via Internett.  
Tilknytter eksisterende SD-anlegg til en Web-server for fjernkontroll av eiendommen.  

12. EPC-prosjektets krav til bygningsautomatisering.  
Angir krav til EPC- leverandørens samarbeide med automatikkleverandøren som skal 
utføre alle nødvendige endringer i SD-anlegget og levere eventuelt nytt automatikkutstyr. 



Konklusjon 
Det skrives mye om toppsystemer, skybaserte løsninger, sensorer, systemer med kunstig 
intelligens for bedre drift og algoritmer for automatisk varsling ved avvik, nye teknologiske 
løsninger fra automatikkleverandørene, ny teknologi i VVS- og elektroutstyr, smarte bygg, ITB-
ansvarlige, systematisk ferdigstillelse, alt riktig med en gang m.m. 
 
Den teknologiske utviklingen vil fortsette. Det er viktig å utnytte fordelene med utviklingen, 
men samtidig sørge for å ivareta utfordringene utviklingen gir.  
 
Uansett teknologiutviklingen skal det utarbeides en tilbudskonkurranse for både nye 
eiendommer eksisterende som skal rehabiliteres.  
Erfaringene med å prosjektere «skreddersydde og ulike» kravspesifikasjoner for prosjektene 
slik det ofte gjøres i dag, har store ulemper. 
 
Byggherren har ansvaret for hvilke krav som skal gjelde. 
 
Byggherren har derfor et stort behov for standardiserte og relevante kravspesifikasjoner for 
anskaffelsen av leveranse bygningsautomatisering både i nye prosjekter og for rehabilitering. 
 
Disse kravene bør byggherren selv ha i sin organisasjon, lett tilgjengelige for alle som har 
oppgaver med bygningsautomatisering. Ansettelse av personell med automatikkbakgrunn er 
da ikke nødvendig.  
 
BAinfo-verktøyet inneholder ferdigprosjekterte kravspesifikasjoner som ivaretar alle 
byggherrens behov for bygningsautomatisering på en god og standardisert måte. 
 


