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Norges største eiendomsforvalter 

 Vi forvalter ca 4,5 mill kvm 

bygningsmasse fordelt på  

 ca 14 500 bygg og anlegg 

 

 Vi leier ut 3,8 mill kvm 

bygningsmasse 

 

 Vi forvalter 1,400 km2 

eiendomsareal 

 

 Vi omsetter for ca 6 mrd kroner i 

året 

 

 Vi er ca 1600 ansatte 

 



Klimagass/energibruk SMART 2020 

How to achieve 40% reduction in energy 

consumption in existing buildings:  
 
Energy Fight (customer impact) to get our tenants and users to 

contribute to energy efficiency - also opens the way for that allows 
automation without the feeling monitored (10-20 %) 

 

Energy management  - standardized automation associated  

with the application of control engineering of existing technical  
installations (10-20 %) 

 

The buildingSMART-concept - (BIM) standard  

3-D models of open communication standards provides  

easier and more flexible and cost-effective operation.  
(value-adding + 10 %) 



Eiendomsbransjen utfordres 
 Gårsdagens ambisjoner = dagens krav = morgendagens 

selvfølgeligheter 

 Rask utvikling – nye krav 

Lovverk, nasjonale  

mål, EU-krav mv.  

 Samfunnsansvar og samfunnskrav. 

Ref. St.meld.nr.7 (2008-2009): 

(Innovasjonsmeldingen) 

Miljøkrav og mer miljø- 

vennlig offentlig eiendoms- 

forvaltning og -utvikling 



Bransjeutviklingen – fokusområder: 

 

Utviklingen i bransjen, 
sektororientering og samhandel. 

IKT- integrert i EBA-prosessene 

 

 

 Bærekraftighet og LCC 

 

 

Energieffektivisering, reduksjon av klima/miljø 

utslipp.  

 

 

Økt 

teknologi 

utnyttelse 

Utfordringer og buildingSMART,  
- utløser et paradigmeskifte, hvor også 
samhandel i verdikjeden blir nødvendig. 



dvs Industrialisering av byggenæringen 



Hvorfor infrastrukturprosjektet? 
Hvert år ødelegges ledninger i bakken 

for ca 3,5 mia kr, bare i Norge 

Hva er infrastruktur? 

!?! 



VA-anlegg, fjernvarmeledninger, kabler av alle slag,  

veier og tunneler, osv. 

Hva er infrastruktur? 



Infrastruktur på styringssiden er alt fra trådløse sendere i 

rom til sentraler, som styrer bydeler eller større enheter.  

Hva er infrastruktur, også? 



Hvem står bak? 

Det norske fagmiljøet er i verdensklasse, og delt i to hovedgrupper: 

• Geografiske informasjoner (GIS/SOSI) 

• Konstruksjonsrelaterte informasjoner (buildingSMART/IFC) 

 

• Infrastruktur må i alt anvende begge standard-sett 

 

Hver gruppe har pågående ISO-standardiseringsarbeider 
 

Norge har sekretæriatet i begge 

 
 

Et infrastruktur prosjekt, utviklet i Norge, kan derfor 

inneha et internasjonalt potensiale.  



1

Organisering i tre hovedroller 

Premissgivere Dette kan være Miljø-dept, som også 

kan støtte seg faglig på Statens Kartverk. 
 

Problemløsere Forsvarsbygg i starten og 

kommunene (byene) og andre offentlige aktører etter hvert  

Industrielle partnere som har pondus og makt i det globale 

markedet som IBM. IBM må dog samhandle med norske 

SMB-bedrifter, og bidra til at disse lykkes. 
 

Nettverk BA-nettverket og buildingSMART-foreningen, 
som skaper nøytrale møteplasser, hvor behov og problemstillinger diskuteres 

og løsningene må være tuftet på anvendelse IKT på åpne 

standarder 

For infrastruktur kan dette være MD, som også kan støtte seg faglig på Statens Kartverk. 



Datasikkerhet i fokus slik at  

• data-kvalitet sikres, og 

• utveksling av data kun til klassifiserte aktører 

Brukersystemer 

Katalogdata 

Katalogdata 
Katalogdata 

Datavarehus 

Konfigurasjon- 

styring 

IFD 

ISO 

Utstyrsleverandører 

Business 

Intelligence 

 

Bruker- 

 systemer 

Online WebTjenester  
(“Google like” søk, 

Apps.++) 

 

Data 

leverandører 

 

Sikkerhet 

Kvalitetsikring 

IFD – 

Standardiserings-

komiteer, inkludert 

klassifikasjonstuning 

 

Dakavalitetsregime basert på ISO/CD-8000: 

- Syntaktiske sjekker (Integritet, sjekking mot metadata) 

- Semantiske sjekker (Representasjon i hht. krav) 

- Pragmatiske (Brukervennlighet, nytteeffekter) 



Status 

• Utarbeider søknad til Innovasjon Norge for et  

  forprosjekt, som beskriver hvordan hovedprosjektet  

  skal gjennomføres: 
 

• koordinere og samordne pilotprosjektene, slik at de 

  danner en helhet 

• pilotprosjekt på tema (biter i det store puslespillet) 

 

• Workshop 1.-2.nov på Haakonsvern med IBM/Path 
 

• tema 1 ”cleaning” av eksiterende dokumentasjon” 

• tema 2 kontraktadministrasjon av leveranser  

 

Hvis vellykket, er de første pilotene beskrevet 



Takk for oppmerksomheten! 

Kilde forsvarsbygg 

bS-konsept 

Forsvarsbygg møter fremtiden med 
buildingSMART 


