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Behov for integrerte FDVU plattformer

• Det er behov for en brukervennlig løsning som håndterer kommunikasjonen mellom bruker, drifter og forvalter.

• Løsningen må utelukkende integreres i de andre datasystemene for bygget (teknisk anlegg, dokumentasjon, bruk), ikke etableres

som enda en frittstående løsning. 

• Løsningen må frigjøre bruker, drifter og forvalter fra å måtte søke de mange ulike datakildene som brukes i dag

• Bruker og drifter har behov for informasjon som er «fersk»/på kort sikt – «Hva skjer med bygget i dag?»

• Drifter og forvalter har behov for informasjon som baseres på trender/på lang sikt – «Hva har skjedd med bygget den siste 

perioden?»

• Å tilgjengeliggjøre informasjon for brukeren om «Hva som skjer med bygget i dag?» bør prioriteres først, siden det er brukeren 

som aktiverer drifter og forvalter ved manglende informasjon. 

• Videre bør det utvikles brukervennlige løsninger som håndterer brukerens aktivering av ressurser hos drifter og forvalter. Dette

vil frigjøre mye tid hos drifter og forvalter, samt øke deres forutsigbarhet

• Ved å kontinuerlig integrere bygningsinformasjon inn i denne løsningen, så vil informasjonsgraden og innsikten om byggene øke

hos bruker, drifter og forvalter. 

• Denne løsningen må i dag skreddersys den enkelte virksomhet og bygg, pga at de eksisterende systemene er ulike og ofte krever 

egne integrasjoner.



Integrert FDVU plattform

Teknisk anlegg Oppgaver driftDokumentasjon
Andre system 
som økonomi, 
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Bygg 1 sin integrerte FDVU plattform

Bygg 1 sin infotavle

Data som er relevant fra systemene
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for forvalter

Bygg X sine integrerte FDVU plattformer

• Relevant data fra de enkelte systemene må 
kunne sendes til sky. Dette innebærer at alle 
systemene må ha et API og være på internett

• I skyløsningen så struktureres dataen slik at de 
har den samme konteksten. Dette betyr at 
data kan sammenstilles mht bygg, tid og 
lokasjon i bygget

• Basert på denne dataen lages det en 
infoskjerm til bygget som pusher fersk 
informasjon om bygget den aktuelle dagen 
samt elementær info som wifi og nedlasting
av app for kontakt med drifter

• App for bruker og drifter er en utvidet løsning 
av infoskjerm der også registrering, oppfølging 
og lukking av oppgaver foregår. Drifter sitt 
daglige tilsyn håndteres også i denne appen, 
med integrasjon mot dokumentasjonen fra 
bygget.

• Forvalter gjennomfører spørringer som 
forbruk strøm, brukt areal, ledig areal, 
ressursbruk drifter, for budsjettering, 
fakturering og rapportering

• Alle bygg sine FDVU plattformer integreres i 
denne spørringen, noe som gjør det mulig å 
både være på bygg- og porteføljenivå i sine 
spørringer.

For å muliggjøre dette må byggeierne:
1. Identifisere hvilken informasjon som 

er relevant for å løse våre oppgaver 
2. Frigjøre de fra sine lukkede system



Hvilken informasjon er relevant for oss?

Et utvalg av brukercaser som er identifisert:

• Når er arealene i bruk og når er de ubrukt? Hvilke areal er mest brukt?

• Reell fordeling av strømkostnader fra fellesanlegg på leietakere, for at de skal få et incentiv for 

lavere strømforbruk.

• Hvordan er inneklimaet i bygget og mitt areal akkurat nå?

• Når og hvor ble det vasket sist? Er det behov for renhold i dag?

• Hvor mye avfall har bygget produsert i år?

• Hvor mye renset vann og strøm bruker bygget hver dag og totalt i året?

• Hvor mange er det i bygget akkurat nå?

• Hvor aktive er brukerne av bygget – Hvor mye trapp vs heis?

• Er vaktmester på bygget i dag?

• Hvor kan jeg melde fra om feil på bygget?

• Har det avviket jeg meldte fra om blitt gjort noe med? Hvis ikke - hva er planen?

• Byggeiere må prioritere å kartlegge sine informasjonsbehov om byggene på denne måten.

• For å forsvare investeringen i datasystemet så bør de aktuelle spørsmålene anføres med en verdi – Hvor mye forenkler denne informasjonen hverdagen vår?

• Alle roller innen eiendomsforvaltning har egne informasjonsbehov, så i denne prosessen er det essensielt at hele virksomheten involveres.

• Alle disse spørsmålene danner grunnlaget for hvordan den integrerte FDVU plattformen bør bygges opp



Hvilken data har vi tilgjengelig fra de ulike systemene?

• Hvis det skal være mulig å svare på spørsmålene som de ulike brukerne av bygget søker, så vil det kreve at data blir tilgjengeliggjort for FDVU plattformen i sky

• Det har vært et lavt fokus på levering av datasystemer med integrasjonsmuligheter i dagens bygg

• Hvert system opererer i sin egen lukkede verden, noe som gjør at systemene krever manuell mating hvis det behøver data fra et annet system. Et eksempel på 

dette er økonomisystemer som skal fakturere strøm ift leieareal. I dag må økonomisystemene bli matet manuelt med leiearealer, forbrukt strøm og spotpriser, 

noe som ofte er et resultat fra et Excel regneark som håndterer fordelingen. 

• Det er mange system som må åpnes opp, og det som alle byggeiere bør prioritere er å kreve et API-grensesnitt hos alle leverandører som leverer software og 

hardware.

• Den integrerte FDVU plattformen starter med å frigjøre data som omhandler byggets daglige drift og tilstand, slik at informasjonstavla og byggets app kan gi 

relevant informasjon. Forstudiet har derfor prioritert å kartlegge hvordan dette kan gjøres

• Bygningsdata består i dag av statisk og variabel data. Statisk data er bygningsinformasjon som areal og volum, mens variabel data er sensordata.

• Eksisterende bygg har i dag svært ulike kilder og løsninger for håndtering av statiske og variable data. 

• Denne ulikheten gjør det vanskelig og kostbart for utenforstående å lage en integrert løsning som passer for alle, noe som har gjort at forstudiet heller 

kommer med en anbefaling om hvilken data som bør frigjøres fra de ulike systemene.

• Det blir derfor byggeiernes egen oppgave å utfordre egne software- og hardwareleverandører til å gjøre den enkelte dataen tilgjengelig gjennom et API



Parameter Datakilde Datakrav FDVU plattform

Utetemperatur Ventilasjon SensorID, tidsserie, temp i C

Sol Solavskjerming SensorID, tidsserie, W/m2/fasade

Strøm AMS SensorID, tidsserie, kW, kWh

Vann Vannmåler SensorID, tidsserie, m3

Ventilasjon tilluft Ventilasjonsaggregat SensorID, tidsserie, utetemperatur i C, tilluftsvifte pådrag %kapasitet, varmebatteri % pådrag, kjølebatteri % pådrag, levert tilluft i C, 

Ventilasjon avtrekk Ventilasjonsaggregat SensorID, tidsserie, avtrekkstemp i C, avtrekksvifte pådrag %kapasitet, varmegjenvinner % gjenvunnet, avkast temperatur i C

Varme/Kjøl Varmesentral SensorID, tiddserie, Tur og returtemp i C, (utetemperatur i C)

Solavskjerming Solavskjerming SensorID, tidsserie, W/m2/fasade

Belysning Lyssentral/kurser SensorID, lampeID, romID, tidsserie, W

Sprinkler Sprinklersentral SensorID, Trykkfall internt, trykkfall eksternt

Brann Brannsentral SensorID, romID, alarm

Data Switcher SensorID, tidsserie, brukt båndbredde opp og ned, tilkoblede enheter IP

Heis Styretavle heis SensorID, tidsserie, etasjeplassering

Avfall Avfallsleverandør Tidsserie, ByggID, Avfallstype, hentedato, kg avfall, kostnad henting, kostnad avfall

Inneklima Airthings/ventilasjonssystemet SensorID, tidsserie, radon, voc, Co2, RF%, temperatur, lufttrykk, lys

Disse data bør være tilgjengelig gjennom API for alle bygg

Variabel data (sensordata) 

Statisk data (dokumentasjonsdata)
Parameter Datakilde Datakrav v1

Geografisk plassering IFCCoordinates NTM koordinater og rotasjon nord

Bygg IFCBuilding GUID, Byggnavn

Soner IFCZone for BTA, etasjer, og rømning GUID, soneID, m2, m3

Rom IFCSpace GUID, romID, m2, m3, funksjon, FireExit, romnavn, relasjon til vinduID og dørID

Yttervindu IFCWindow GUID, vinduID, m2, external, U-verdi, relasjon til romID og solavskjermingID

Ytterdør IFCDoor GUID, dørID, m2, external, U-verdi, FireExit, relasjon til romID

Yttervegger IFCWall GUID, m2, external, U-verdi, relasjon til romID, vinduID, dørID

Dekker IFCSlabs GUID, m2, external, U-verdi

Himling IFCcovering GUID, m2, relasjon til romID

IT-system (andre system som FDV, økonomi, renovasjon, HR, CRM/ERP, kommunale data)

Under utvikling



Gjennom brukercaser og frigjort data skapes den integrerte FDVU plattformen

Når brukercasene er definert og dataen frigjort, så vil alle byggeiere kunne utvikle integrerte FDVU plattformer som gir virksomheten verdi

Hvordan kan sees av eksempelet under med brukercasen «Når er arealene i bruk?»

USECASE Sensorikk Bygningsdata IT-system Transformering av data Resultat

Når er arealene i bruk?
Alt1 Wifitracking (mesh, IP) 
Alt2 Stigningstall CO2 og VOC = aktivitet
Alt3 Lys = aktivitet

IFCBuilding
IFCZone (BTA)
IFCSpace (romID, m2, funksjon)

Ingen

Et datasett pr bygg
Dager inndelt i kvarter
Tilsier sensorikk at det er aktivitet i arealet = 1. 
Nei=0
Tidsserie etableres pr rom med 1 og 0

Spørring på romfunksjoner med 
tidsserier
Spørring pr bygg med tidsserier
Spørring alle bygg med tidsserier

• Dette eksempelet synliggjør at spørsmålet «Når er arealene i bruk?» kan besvares uten installasjon av ny sensorikk.

• Ved å frigjøre data fra gateway/switcher, CO2 og VOC fra ventilasjon, eller strømkurser, og deretter kombinere det med romdata fra BIM, så blir det mulig å lage regler 

som gir eieren informasjon om dette. 

• BIM i dette tilfellet kan være digitaliserte plantegninger som er svært enkle å utarbeide, så det er overhodet ikke avgjørende om bygget har en detaljert BIM eller ikke.

• Ved å kommunisere behovene på denne måten til eksempelvis systemutviklere, så vil byggeiere kunne utløse enorme potensial innen digitalisering.

• Brukercasene styrer hvilke applikasjoner som bør utvikles og hvilke brukergrensesnitt de må ha



Eksempelvideo – Fra «gule» tegninger til FDVU plattform

Teknisk anlegg Dokumentasjon

Bygg 1 sin integrerte FDVU plattform


