
FORSVARSBYGG 

Forsvarssektorens egen 

eiendomsekspert



buildingSMART i Forsvarsbygg, 

den nye metoden for å planlegge, bygge og forvalte bygg og infrastruktur, 
hvor BIM (BygningsInformasjonsModellering) er kommunikasjonsmodellen.

Samhandling i prosessene, hvor IT og IT-kommunikasjon er nøkkelord her, for at vi sammen kan bidra til å 

løse fremtidens utfordringer

Knud Mohn, Konsernstab, Forsvarsbygg                                                                                         29.Sept. 2010, stasjonær energi. Stavanger 



Dette er Forsvarsbygg

Hva er buildingSMART

2 policy/strategi-dokumenter stiller 
nye krav til offentlige 
byggforvaltere.Og de offentlige aktører skal være 

innovasjonsdrivende som krevende kunder i samhandel med private aktører.

Gevinstpotensiale med bSMART

Hovedendringer med bSMART

Pågående prosesser og mål 

Nye samhandlingsmønstre 



En profesjonell, offentlig 

eiendomsaktør som bygger, 

drifter og selger eiendom 

for Forsvaret



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 sysselsetter 1336 årsverk



To viktige pilarer 

– forvaltning og forretning

Forretning
 Profesjonalisering gjennom:

 Bransjeorientering

 Forretningsledelse

 Samarbeid og allianser

 Optimal produktportefølje

Forvaltning
 Forsvarlig forvaltning i tråd med 

statens ramme- og regelverk

 Skape tillit gjennom 

åpenhet og ryddighet 



Hva er buildingSMART?

Byggherre

Vareprodusent

Håndverker

Handel Entreprenør

Boligprodusent

Off. 

myndighet

Rådgivende-

ingeniør

Arkitekt

Byggherre

Vareprodusent

Håndverker

Handel Entreprenør

Boligprodusent

Off. myndighet

Rådgivende-

ingeniør

Arkitekt

-Informasjonsflyt

Tradisjonell informasjonsflyt

http://www.iai.no/


Den tekniske verden har gjort 

eksempler på standardisering

KNX

BACnet

Profibus

LON

EIB

Batibus BREEAM

LEED

Sentraldriftsstandarder Miljøklassifiseringstandarder

Så lenge det er flere standarder, vil man ikke oppnå felles sømløse løsninger



Åpne Digitale Informasjon Modeller BIM; 
tverrfaglig, i verdikjeden og m/LCC

Owner

Tenant

Architect

Consultants

Contractor
Technical 

contractor

Suppliers

Wholesaler

Government

Eventuelle berikelse av modellen er en 

berikelse for alle deltakerne

og IFC-kommunikasjon for byggverk



Hva er BuildingSMART:

De 3 grunnpilarene i buildingSMART, alle åpne internasjonale standarder :

IFC – Industry Fundation Classes 

= Hvordan dele/utveksle data

IFD – International Framework for Dictionaries

= Hva deler du
Internasjonal struktur for ordbok/bibliotek, med en plug-in for IFC.
Enighet om terminologi, dvs at de begreper som benyttes i BIM-en entydig blir forstått, og presist 

beskriver det man ønsker å uttrykke.

IDM – Information Delivery Manual

= Hvilke data til hvem
Kontrollert overføring av informasjon fra en aktør til en annen. HVEM er det som skal ha HVILKEN
informasjon (HVA) og NÅR dette skje.
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Eksempel på å illustrere IFD

Vi har et vindu! Hvilke egenskaper i 

ulik sammenheng ?



Eksempel på å illustrere IDM



Architect/
Structural

(In reality separate domains)

Electrical
domain

Thermal
domain

HVAC
domain

Process: 
Collision 
detection

Courtesy: German IAI for Building Services

Eksempel på å modellelementer



Hvorfor buildingSMART? - 1



Hvorfor buildingSMART? - 2 



Policy/strategi-dokument 1

I offentlig sektor:
-

- Åpne standarder

- Innovasjon gjennom 

offentlige anskaffelser

- Være krevende kunde

- Klare miljøkrav og med mer miljøvennlig forvaltning og utvikling av

IT-løsninger som kan gi bedre energistyring og lavere energiforbruk



Policy/strategi-dokument 2

SMART 2020: Lavkarbonenergi forbruk vil kreve:

Et nytt samfunnsparadigme m/

IT som muliggjører (enabler)

Kilde: Bjørn Brunstad, ECON-Pøyry



Klimagass/energibruk SMART 2020

Den videre gjennomgang vil vise hvilke forankringer, 
som vi har i Norge, for at vi som offentlig aktør skal 
kunne være sikker på at buildingSMART er 
premissgiver for nytt samfunnsparadigme, knyttet til 
byggverk

Forsvarsbygg har vært aktivene i prosessene for å 
sikre at vår satsing innen buildingSMART blir 
bærekraftig for Forsvarsbygg og landet.

Utfordringer og buildingSMART, 
- utløser et paradigmeskifte.



Byggsektoren (eksisterende bygg), som ”40% næringen” får selvfølgelig 

topp ranking, sammen med transport.

 Globally, smart buildings technologies would 

enable 1,68 GtCO2 of emissions savings, worth €

216 billion” 

 ( bruker 40 prosent av ressursene og 40 prosent av energien og produserer 40 

prosent av avfallet) ”



Gevinster – hvor kan vi høste dem ?

Program-

fase

Forprosjekt-

fase

Detalj-

prosjekt-

fase Byggefase FDVU

1 2 3 4 5

Programfase a

Forprosjektfase b

Detaljprosjektfase c

Byggefase d

FDVU e

T
ilt

a
k

Effekt

Innovasjon og læring



Illustrasjon av gevinstpotensiale

LCC Besparelse
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Kostnadskategori Besparelses mulighet

Løsningsdokument 25 %

Forprosjekt 25 %

Detaljprosjektering 10 %

Byggefase 4 %

Byggefeil 50 %

Energiforbruk 20 %

Løpende drift 2 %

Vedlikehold 2 %

Renhold 5 %

Sum LCC

I prosent besparelser i ulike byggfaser



Illustrasjon av gevinstpotensiale

I 



Hovedendringer med buildingSMART

Roller blir personifisert – underlaget standardisert

Egenskapen til ressursene blir viktigere enn innholdet? –

Innholdet eksisterer i objektene i åpne kommunikasjons-

standarder (tilgjengelig for alle)

Hvordan kommer vi dit??



Forvalter /

Byggherre

Stiller krav 

og beslutter 

Utførende

Entreprenører

Rådgivere

konsulenter

DDS-operatør

Leverandører

IFC

Felles grensesnitt

Forsvarsbygg

YIT/GK

Programvare

Multiconsult

Br.Dahl

Roller i byggeprosessene blir mer 

definerte/spesifiserte

Alle aktører blir 

involvert mot samme 

modell samtidig

buildingSMART



Planfase Utførelse Driftsfase

• Modell

• Informasjonsutveksling 
på en plattform

• Tverrfaglig koordinering

• Gjenbruk

• Bedre beslutnings-
grunnlag

• Forskyve beslutninger

• Livssyklusvuderinger

• Modell og bygg identisk

• Informasjon i modell 
(tegn og beskrivelse)

• Færre byggefeil

• Mindre endringer

• Bedre fremdriftsstyring/
ressursplanlegging

• Funksjons og ytelseskrav 
på objekt

• E-handel

• Energioptimalisering

• FDV/ livssyklusstyrt

Forsvarsbygg - buildingSMART:
Bruk av buildingSMART i FB fra vugge til grav

Utfordringer i hele verdikjeden 



Status  buildingSMART-konseptet

Varer/bygningselementer = Objekter 

Endringsvillige 

resurser

Fagkunnskap

bS-konseptet

OK

NY
Utfordringen!!



Gradvis utbygging av buildingSMART

 Må leve i ”gammel”  og ”ny” verden parallelt. 

 BuildingSMART-konseptet innført, vil medføre BIM’er for alle bygg.
BIM’en vil inneholde alle data knyttet til teknisk og operasjonell forvaltning inkl bygging.

 Dagen buildingSMART-teknologi muliggjør at GIS og BIM kan 
visualiseres i samme programvare. Dette oppfattes for operatør/bruker, som å jobbe i 

en programvare.

 Strategisk beslutning er knyttet til WEB-kommunikasjon i fremtid, 
og bruk av åpne standarder All buildingSMART-programvare kan dette

 Åpen standard gir programvare uavhengighet



Hva skal BIM’ene inneholde av INFO ?

 BIM’ene skal reflektere våre virkelige bygg,slik av 

informasjonene,som ligger her kan brukes til operative 

prosesser

Stue

Kjøkken

Sov

PLAN UTFØRT

virtuell modell valgt virkelighet

generiske varedata anvendte varer

Stue

Kjøkken

Sov

=

er identisk med

Alle data i modellen 

må være generiske 

og oppdaterte



Hva skal BIM’ene inneholde av INFO

 Ferdig utbygget kommuniserer BIM’en for hvert bygg med 

”leirens” SD-anlegg. Driftsoperatør bruker modellene, som 

kommunikasjonport for energistyring, fjernstyring og fjernservice. Hvert rom 

styres.

Sessvoll-pilot 



Eksempler
Nye samhandlingsmønstre

Felles komptansebygging med vår samarbeidspartnere



a New Approach, open Standards

Collaboration across disciplines and current 

practice New

Project

Models;

Technical & Business

Through this approach to new solutions, 
there will be little differences on 
market access to public contracts, 
private contracts and PPP’s. 

The LIONS-group collaborates 
with SME for joint development 
of sustainibility  

http://images.google.no/imgres?imgurl=http://www.stavanger2008.no/img/om-stavanger2008/sponsor-sammarbeidspartnere/Kultursupporter/GK.jpg&imgrefurl=http://www.stavanger2008.no/%3Fevent%3Dabout.showElement%26id%3D6598%26catId%3D203&usg=__oEDTlylcCtUvn8mpgfBa50kYJOs=&h=100&w=100&sz=21&hl=no&start=1&tbnid=pPEaJXBRd6G4JM:&tbnh=82&tbnw=82&prev=/images%3Fq%3Dgunnar%2Bkarlsen%26gbv%3D2%26hl%3Dno


buildingSMART forenkler innkjøpet både for 1.gangskjøp og 

gjenkjøp i driftsfasen

Vare
databaser

buildingSMART teknologi
i verdikjeden

e-handel

Oversettere
(IFC-format)

Filtere 
(IFD-format)

Leverandører
Produsenter

Behov ut fra:
•Generisk beskrivelse
•Mengde
•Tidspunkt for leveranse

Aktuelle varer og 
leveranser

Avtaler som begrenser 
antall vareleverandører

Byggherrer
Entreprenør
Eiendomforvaltere

Disse vil i nær fremtid inneholde
generiske data for miljø, energi
klima, CO2, osv i tillegg til tekniske
spesifikasjoner

Rapporterer også energi, 
klima, miljø-parametre, 
og hva som er brukt i 
byggene



Prof. H Håkanson, BI  2010 

Jungle (rainforest)      

Interaction (relationship)

Markets (Networks)

Economizing          Innovations

- Betydningen av tett samhandling

- Avhengighetsforhold mellom aktiviteter, ressurser og aktører

- Aktører prøver å finne en passende rolle

- Næringslivet er en kompleks og flerdimensjonal totalitet, som

kjennetegnet av slektskap, variasjon og bevegelse

Dvs alt nytt er vanskelig, fordi det må passe inn
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- Betydningen av tid (systematisk arbeids mot billigere og bedre gir business)

- Alle produkt-og produksjonsprosesser er et resultat av samhandling over

tid (og de er fulle av tidligere resultater (mange års investeringer)).

- Alle de involverte aktørene har tilpasset sin virksomhet til hverandre. Den 

økonomiske styrken ligger i grenseflatene mellom dem, dvs i logistikken. 

- mao det fins ikke åpen plass i markedet (produktene må skape dem)

- Anvendelse av internasjonale åpne standarder skaper rom for nye metoder 

og produkter, fordi grenseflatene er definerte og globale, dvs de passer inn.

Karakteristiske utviklingstrekk for buildingSMART (innovasjon)



Energi simulering - avhengigheter

Process Map (PM)

Hvilke type informasjon og når trengs den 

for å gjøre den aktuelle operasjonen?

Værdata fra stedet

Bygningskropp; U-verdi, volum, 

yttervegger, vindusareal, tak..

Bygningens bruk; energibehov, 

personbelastning, driftstid..



Takk for oppmerksomheten! Kilde forsvarsbygg

bS-konsept

Forsvarsbygg møter fremtiden med 
buildingSMART


