
Prosjektstandard bygningsautomatisering

En smart måte å gjennomføre leveranse bygningsautomatisering på

fra BAinfo

BAinfo:
Firmaet har kun som formål å utarbeide kravspesifikasjoner for leveranse bygningsautomatisering.
Dette for å bidra til at byggherren skal få standardiserte og nødvendige driftsfunksjoner for å sikre et forutsatt 
inneklima og miljø med minimaliserte kostnader til energi, effekttopper, leveranse BA og sitt personell
Daglig leder: Tore Fosaas, tel. 95900985, epost tore.fosaas@outlook.com
Samarbeider med: Firma 6CST, daglig leder Roar Smelhus.



Standarden angir krav til driftsfunksjoner for å sikre et forutsatt inneklima og miljø 
samt minimaliserte kostnader til energiforbruk, effekttopper, personell og leveranse BA

Standarden inneholder rutiner for kvalitetssikring av leveranse BA

For offentlige bygg, boligbygg og næringsbygg

For totalentrepriser, samspillskontrakter, detaljprosjekterte- og generalentrepriser

Kunnskapsbasert utvikling:
 Kontakt med mer enn 20 automatikkfirmaer, byggherrer, andre resurspersoner, rådgivere og byggelederfirmaer.
 Tore Fosaas har 26 års erfaring som automatikkleverandør,15 som rådgiver og 10 år med utvikling av standarden.

Standarden er smart bl.a. fordi det finnes anvisninger 
og krav til samhandlingen mellom alle 10 aktørene i et prosjekt

Prosjektstandard bygningsautomatisering



Resultatet blir:
 Prosjektgjennomføringen blir alltid helt lik for byggherren og alle øvrige aktører i prosjektet.

 Byggherrens tidsforbruk eks. forprosjekt og overtakelsen blir ca 1 time.

 Byggherrens prosjektleders tidsforbruk blir ca 8 timer.

 Ingen konflikter i prosjektet.

 Ingen tilleggskostnader.

 Ingen kostnader til prosjektering av leveranse BA. Alt er klart før prosjektet starter.

 Ingen feil og mangler når overtakelsen er ferdig.

 Driftsfunksjonene blir alltid helt like og det blir kun 1 automatikkleverandør ansvarlig for alle funksjoner BA.

 Driftsfunksjonene sikrer at inneklima og miljø blir som forventet.

 Driftskostnadene til energi, effekt og personell blir minimalisert. 

Standardiseringen gjør at overtakelsen blir enkel i alle prosjekter –
fordi at kravene som skal kontrolleres er alltid helt like

Standardisering er smart
Alle krav og oppgavene til alle aktørene er like i alle prosjekter.  

Kvalitetssikring er smart
Alle aktørene må oppfylle alle krav som er angitt i kontrakt.  



Standardens dokumenter

Dokumenter felles for alle entrepriser

1. Byggherrens oppgaver. 
Anvisninger for tilleggskrav med lenker til relevante tilleggskrav, bygghåndbok, krav til toppsystemleverandør. Anvisninger for forprosjekt, 
samspill og rehabiliteringsprosjekter.

2.   Kvalitetsikringsdokument overtakelse. 
Rutine og sjekkliste med kort kravspesifikasjon. Henvisninger til Standardkrav basert på NS3451. 

3. Prosjektleders oppgaver.
Anvisninger for 3 møter, vedlegge tilbudsdokumenter og etterlyse kvalitetsikringsdokumenter. 

4.   Rådgivers oppgaver. 
Krav til rådgivers oppgaver i totalentrepriser og detaljprosjekterte entrepriser. Rådgiver skal ikke angi noen krav til leveranse BA, men lime 
inn standardens grensesnitt i rør, ventilasjon og elektroleverandørens kapitler og angi hovedfunksjoner for VVS- og elektrosystemene i 
prosjektet

5.   Standardkrav leveranse bygningsautomatisering. 
Komplette, relevante, entydige, standardiserte og funksjonsbaserte krav til leveranse BA.

6.   Tilleggskrav leveranse bygningsautomatisering. 
Byggherrens faste- og prosjektrelaterte tilleggskrav. Redigeres av byggherren.

7.   Arbeidsunderlag til valgt automatikkleverandør. 
Funksjonsbeskrivelser for alle typer VVS- og elektroanlegg, grensesnitt, kvalitetssikring m.m.. Oversendes til valgt automatikkleverandør.

Standarden har dokumenter tilpasset hver aktør for alle typer entrepriser



Standardens dokumenter

Dokumentene inneholder også krav til følgende:
 Grensesnitt mellom leveranse BA og leveranse rør, ventilasjon og elektro.
 Bruk av TFM-merkesystem slik at komponenter, systemer og fordelinger blir likt merket av alle aktørene.
 Totalentreprenøren skal sørge for at automatikkleverandør blir direkte underlagt totalentreprenør, får kalkylegrunnlag for hva 

som skal automatiseres og at automatikkleveransen blir medtatt i fremdriftsplan.
 Krav til toppsystemleverandørens samarbeide med lokal automatikkleverandør som skal være ferdig før overtakelsen.

Tilleggsdokumenter for detaljprosjekterte entrepriser

8.    Tilbudspriser leveranse bygningsautomatisering. 
Hoveddokument for detaljprosjektert leveranse med prisbærende poster basert på NS3451 for ulike deler av entreprise BA.

9. Komponenttabeller. 
Komponenttabeller for lokal automatikk med ferdigprosjekterte maler for alle typer systemer og komponenttabell for funksjoner i rom. 

Hjelpedokumenter

10. Prekvalifisering og tilbudsevaluering. 
Kontroll av tilbud basert på tildelingskriterier. Automatisk beregning av firma med «beste tilbud». Benyttes normalt av offentlige byggherrer.

11. Lenker til instruksjonsvideoer. 
For presentasjoner av standarden, bruksanvisninger for de enkelte dokumenter og prosjektgjennomføring.



Prosjektstandardens hovedformål er å sørge for 
standardiserte, komplette, relevante og smarte 

driftsfunksjoner

Driftsfunksjonene er tilpasset følgende behov:
 Sikre at inneklima og miljø til enhver tid er som forventet.
 Sikre et minimalisert energiforbruk med funksjoner for energieffektivisering.
 Sikre minimaliserte elektriske og termiske effekttopper med lastkontrollfunksjoner.
 Kontroll av VVS- og elektroanleggenes status
 Gi driftspersonellet nødvendig dokumentasjon om hvilke systemer som finnes i bygget for inneklima og miljø.
 Gi driftspersonellet nødvendige tekniske data for å analysere om systemene har riktige driftsparametere.
 Gi generell informasjon om prosjektet

Driftsfunksjonene er standardiserte - alltid like - slik at driftspersonellet "kjenner seg igjen«

Driftsfunksjonene etableres i byggets Sentrale Driftskontrollanlegg (SD)
 SD-anlegget leveres av automatikkleverandøren, ev. delt med en automatikkleverandør av et toppsystem.
 Driftsfunksjonene i standarden oppgraderes i forhold til den teknologiske utviklingen i byggenæringen.
 Driftsfunksjonene er tilpasset fremtidens teknologiske muligheter for smarte driftsfunksjoner i bygninger.

Standardens driftsfunksjoner gir bygget økt verdi



Driftsfunksjoner for ulike driftsbehov

Driftsfunksjoner for inneklima og miljø
 Kontinuerlig kontroll av variablene romtemperatur, luftkvalitet, luftmengde og lys.
 Innstilling av alle variabler som kan stilles felles på et sted for hvert bygg.
 Innstilling og avlesning av variabler i bilde for hvert rom.
 Trendkurver som viser hvordan variablene ovenfor utvikler seg over tid.
 Menneskeorientert belysning (HCL) med scenarioer for kontor, kontorlandskap, skoler, barnehager, vaktrom, med flere.

Kontroll av VVS- og elektroanleggenes status
 Prosessbilder som viser aktuell status for drift, alarm, måleverdi for komponenter i VVS- og elektrosystemer.
 Innstille grenseverdier for alle målinger.
 Vise verdier i kommunikasjon med pumper, komponenter, vent.aggregater, varmeanlegg, solcelleanlegg, brannspjeld, 

jordfeilsentral, effektbryter elbilladning, jordfeilsentral m.m.
 Alarm fra kun viktige sikkerhetsbrytere.
 Bruke «notatblokk» for å gjøre notater knyttet til resp. system.
 Lese dimensjonerte driftsdata for å kunne sammenligne med viste verdier, innstille bevegelige fridager, m.m.
 Betjene driftstidsregistrering, alarmoverføring via SMS og/eller Epost
 Sumalarm fra sikkerhetssystemer som nødlys, brann, adgangskontroll, reservekraft, UPS og alarmer fra brannspjeld m.m
 Vise kanalnettet i forbindelse med VAV med og uten optimalisering.
 Vise hvilke ventilasjonsaggregater som betjener hvilke områder.



Driftsfunksjoner for ulike driftsbehov

Driftsfunksjoner for energieffektivisering
 Automatisk beregning av starttidspunkt med selvlærende startfunksjon for å ha »sparemodus» lengst mulig.
 Automatisk overvåking av at parameterne for energieffektivisering er korrekt innstilte.
 Automatisk overvåking av at byggets ulike systemer med varmegjenvinning og energiproduksjon har forutsatt 

effektivitet.
 Betjene applikasjon nattkjøling for å utnytte uteluft til å kjøle med.
 Visning av virkningsgrader, varmefaktorer, SFP faktorer og visning av viktige dimensjonerte data.
 Innstille bevegelige fridager felles for bygget og tider i tidstyreprogram for systemer og komponenter.

Driftsfunksjoner for lastkontroll
 Trendkurver for effekt over tid.
 Innstilling av variabler for lastkontrollprogrammet

Øvrige driftsfunksjoner
 Vise elektronisk dokumentasjon på samme sted i alle prosjekter
 Vise funksjonsbeskrivelse for systemet i aktuelt prosessbilde.



Investeringen i standarden
er langsiktig lønnsom

Investeringen i standarden er inntjent i løpet av ca 1 år med prosjekter

Vanlige kostnader i hvert enkelt prosjekt
 Rådgivernes prosjektering av leveranse bygningsautomatisering.
 Byggherren og byggherrens prosjektleder bruker mye tid i prosjekt.
 Tilleggskostnader p.g.a. manglende krav.
 Eventuell ITB-ansvarlig for å klargjøre grensesnitt og hva som skal leveres. 

Kostnader når prosjektstandarden benyttes
 Kostnadene i hvert prosjekt ovenfor finnes ikke.
 Engangsinvestering for prosjektstandarden med fri oppgradering. 
 Det blir ingen kostnader til utvikling av egne kravspesifikasjoner.
 Det er ikke nødvendig med nøkkelpersonell med kunnskaper om BA ansatt hos byggherren.

Investeringen i standarden resulterer i sterkt reduserte kostnader i hvert prosjekt



Standardens optimale energieffektivitetsfunksjoner 
bidrar til Det grønne skiftet

Standarden er tilpasset dagens teknologi, ivaretar utfordringene og utnytter 
fordelene med den raske utviklingen av utstyr i byggenæringen

bl.a. fordi den har funksjonsbaserte krav

Ta kontakt på telefon 95900985 eller 
epost: tore.fosaas@outlook.com
Se nettsiden: www.bygningsautomatisering.info

Standarden videreutvikles kontinuerlig for tilpasning til 
fremtidens teknologiske muligheter for smarte driftsfunksjoner i bygninger


