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Forord
Det	er	et	stort	og	uutnyttet	potensiale	for	
	digitalisering	i	eiendomsbransjen.	Dersom	
	bransjen	lykkes	med	implementering	av	digitale	
løsninger	i	alle	ledd	i	verdikjeden,	vil	dette	kunne	
bidra	til	betydelig	effektivisering	og	gi	mange		
kvalitets	forbedringer.	I	tillegg	vil	det	kunne	legge	
til	rette	for			nye	forretningsmuligheter.

Dette	dokument	skal	gi	et	grunnlag	for	å	legge					 
til	rette	for	digital	eiendomsledelse	og	-forvaltning		 
i	det	enkelte	eiendomsselskap	og	i	bransjen	
samlet.	Dokumentet	gir	en	oversikt	over	de	ulike	
funksjonene	og	oppgavene	som	ligger	innenfor	
	eiendomsledelse	og	forvaltning	av	næring	s-
eiendom	i	dag.	Videre	beskriver	det	ulike	krav	
som	bør	stilles	til	IT-systemene.

Dokumentet	skal	bidra	til	å	løse	dagens	
	utfordringer,	samtidig	som	det	angir	retning		 
for	ønsket	digital	utvikling	i	bransjen.

Prosjektgruppen	har	bestått	av:

– Carl Henrik Borchsenius,	Norsk	Eiendom	
	(prosjektleder)

– Alf Martin Brasøygård,	OBOS	Forretningsbygg

– Kennth Flaten,	OBOS	Forretningsbygg

– Morten Tvedt,	Pecunia

– Stein Kristoffersen,	NorgesGruppen	Eiendom

– Kjetil Gulbrandsen,	Grønn	Byggallianse

Norsk	Eiendom	vil	benytte	anledningen	til	å	takke	
prosjektdeltakerne	for	gode	bidrag.	

August	2017
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1.	Bakgrunn
Det	er	et	stort	potensiale	for	å	ta	i	bruk	digitale	
løsninger	i	eiendomsbransjen.	Mange	oppgaver	
og	aktiviteter	som	i	dag	gjøres	analogt	og	
	manuelt	i	bransjen,	er	godt	egnet	for	å	kunne	
utføres	digitalt	og	automatisert.	Suksessfull	
	implementering	av	digitale	løsninger	i	alle	ledd	 
i	verdikjeden,	vil	i	betydelig	grad	bidra	til	effek-
tivisering	og	kvalitetsforbedringer.	I	tillegg	vil	
det	legge	til	rette	for	nye	forretningsmuligheter.	
Digitalt veikart for byggenæringen1 har tallfestet 
målene	for	bransjen	til:

•		33%	kostnadsreduksjon
•		20%	lavere	klimagassutslipp
•		50%	raskere	prosjektgjennomføring
•		50%	økning	i	eksport	av	produkter	og	tjenester

Eiendomsselskapene	har	en	viktig	rolle	i	bransjen	
som	bestiller	«øverst»	i	verdikjeden.	Det	er	derfor	
viktig	at	disse	selskapene	er	sin	rolle	og	sitt	
	ansvar	bevisst.	For	å	bidra	til	at	utviklingen		går		 
i	samme	og	i	riktig	retning,	er	det	viktig	at	sel-
skapene	har	et	felles	grunnlag	for	den	utvikling	
som	er	ønsket	i	bransjen.

Eiendomsselskapene	kjennetegnes	ved	et	stort	
spenn	i	type	portefølje,	forvaltet	areal,	organise-
ring,	eierskap,	prioritering	og	fokusområder.	Be-
driftene	har	likevel	alle	en	del	felles	behov	for	
strukturering	av	oppgaver	som	må	eller	bør	sys-
tematiseres.	Videre	er	det	en	rekke	oppgaver	og	
aktiviteter	innenfor	forvaltning	av	bygg,	hvor	det	
er	et	betydelig	potensiale	for	digitalisering.	
Innenfor	alle	disse	aktivitetene	vil	digitalisering	
kunne	bidra	til	effektivisering	(redusert	tidsbruk	
og	kostnader)	og	kvalitetssikring	(minimere	feil).

Det	finnes	i	dag	mange	tilgjengelige	IT-systemer	
for	disse	oppgavene.	Systemene	kan	være	gode	
på	deler	av	oppgavene,	men	inget	av	de	hånd-
terer	alle	oppgavene	tilfredsstillende.	

Dette	resulterer	i	at	det	enkelte	eiendomsselskap	
må	ha	flere	systemer	for	å	løse	sine	oppgaver	
innenfor	forvaltning.	Det	er	ikke	uvanlig	at	et	
	selskap		kan	ha	opptil	10	ulike	systemer	Disse	
ulike	s	ystemene	er	ikke	direkte	kompatible.	Det	
betyr	at	de	i	begrenset	grad	klarer	å	utveksle	
data		og	det	er	fare	for	feil	i	grensesnittet	mellom		 
systemene.

 1 Byggenæringens	landsforening	(BNL)	og	Bygg21,	2017.
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Utviklingen	av	tilgjengelige	IT-systemer	har	i	
stor	grad	frem	til	i	dag	vært	drevet	av	leveran-
dørene,	og	ofte	med	et	utspring	fra	et	særskilt	
	ønske	eller	krav	fra	enkelte	eiendomsselskaper.	
Eksempelvis	kan	en	IT-leverandør	ha	godt	ut-
viklet	program	for	å	løse	transaksjonsprosesser,	
mens	en	annen	har	styrken	på	bakgrunn	av	
tegningshåndtering.	Likeledes	kan	en	annen	
være	sterk	i	forhold	til	brannbok/-systemer.		
Norsk	Eiendom	ønsker	nå	å	ta	initiativ	til	et	
	prosjekt	for	å	utarbeide	et	grunnlag	for	digital	
	eiendomsledelse	og	-forvaltning.	

Hensikten	med	et	slikt	arbeid	er	at	eiendoms-
selskapene	og	-bransjen	selv	skal	definere	
	behov	og	funksjoner,	basert	på	de	«eiendoms-
tekniske»	oppgavene	som	skal	utføres.	Ikke	
motsatt	som	det	ofte	er	i	dag,	nemlig	at	det	er	
IT-leverandørene	som	definerer	behov	og	styrer	
utviklingen	av	systemene	selv.	Dette	krever	at	 
eiendomsselskapene	definerer	hvilke	oppgaver	
som	er	hensiktsmessige	og	lønnsomme	å	digi-
talisere,	samt	hvilken	informasjon	som	skal	
	utveksles	i	definerte	grensesnitt.

Dokumentet	vil	bidra	til	å	styrke	det	enkelte	
eien	domsselskap	sin	bestillerkompetanse.	

For	å	lykkes	med	en	slik	digitalisering	legger		 
vi		dette	dokumentet	et	prinsipp	om	åpne	data-
format	til	grunn.	Et	åpent	dataformat	betyr	at	
data	kan	utveksles	og	kommuniseres	mellom	
ulike	systemer.	Sagt	på	en	enkel	måte	betyr		 
det at alle systemene «snakker samme språk».	
En	ønsket	effekt	med		en	slik	åpenhet	er	at	
	samme	data	kun	behøves		å	registreres	ett	sted.	
	Eksempelvis	ligger	areal	oversikten	for	et	bygg	
kun	ett	sted.	Andre	funksjoner	som	baserer	seg	
på	dette	arealet	(for		eksempel	leiefakturering,	
renholdsplan	eller	vedlikeholdsplaner)	henter	det	
til		enhver	tid	korrekte	arealet	fra	samme	sted.		 

Et	slikt	åpent	dataformat	mener	vi	vil	muliggjøre	
å	nyttiggjøre	seg	informasjon	fra	en	fase	over		 
i	neste	(gjennom	hele	verdisyklusen),	og	«på 
tvers»	mellom	ulike	funksjoner		i	samme	fase.	

Dette	dokumentet	omhandler	funksjoner	og	
oppgaver	som	ligger	under	ledelse	og	forvaltning	
av	eiendommer.	Det	inkluderer	ikke	ledelse	av	
selskaper	eller	bedrifter.

2. Innledende     
vurderinger	ved		 
anskaffelse av   
IT-løsninger
 

Før	man	går	i	gang	med	en	anskaffelse	av	en	
IT-løsning	er	det	avgjørende	å	skaffe	seg	til-
strekkelig	forståelse	om	bakgrunn	og	hensikt	
for	anskaffelsen.	Et	slikt	grunnlag	bør	inneholde	
en	god	oversikt	over	egen	virksomhet,	arbeids-
rutiner,	styrker	og	svakheter	ved	dagens	IT-	
løsninger,	informasjonshåndtering,	drivkrefter	
for	nye	digitale	løsninger,	målsettinger,	egne	
krav,	fremtidige	endringer/behov	etc.	

En	slik	innledende	vurdering	vil	være	avgjørende	
for	å	være	en	god	og	presis	bestiller,	og	for		 
å	kunne	ta	de	de	riktige	valgene.

For veiledning og sjekkliste: Se Veiledning 
for outsourcing av IT fra NoSIS/Nærings-
livets Sikkerhetsråd.
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Interne datakilder

Forvaltning

• Drift 
• Vedlikehold 
• Marked 
• Miljø

Eksterne datakilder

Digital modell 
av bygget

3.	Oversikt	over		forvaltningsfunksjoner	 
i eiendomsledelse
Forvaltning	av	eiendom	er	en	kontinuerlig	
	prosess,	men	oppgavene	varierer	med	faser	–	
om	bygningen	er	under	utvikling	og	prosjekte-
ring,	det	bygges,	ombygges	eller	tilpasses,	eller	
er	i	«normal	drift».	Normal	drift	betyr	som	regel	
at	det	likevel	er	behov	for	utviklingsperspektiv,	
markedsarbeid,	økonomi-	og	kontraktsforvaltning	
mm.	–	vi	kaller	dette		Forvaltningsfasen.

Forklaring til figuren over:

Grønn sirkel: Eiendomssektorens	verdisyklus	og	faser
Blå sirkel:		 Digitale	produkter	og	funksjoner	i	de	ulike	fasene
Lilla piler:			 Interne	og	eksterne	datakilder	i	forvaltningsfasen:
	 	 -	eksempler	interne:	Leiekontrakter,	sensordata,	kunderegister,	driftsrutiner	etc
	 	 -	eksempler	eksterne:	Grunnbok,	kartverk,	Brønnøysundregisteret	etc

Det	bør	være	et	mål	at	verktøy	som	benyttes		 
i		utvikling	og	prosjektering,	også	benyttes	i	
	forvaltningsfasen,	slik	at	data	og	informasjon	
går	begge	veier	–	fra	og	til	«FDV»	og	øvrige	 
forvaltningsapplikasjoner.

Her	viser	vi	en	figur	som	illustrerer	den	digitale		 
informasjonsflyten	gjennom	de	ulike	fasene		i	
byggets	livssyklus.	Den	oransje	boblen	er	om-
rådet	og	fasen	som	dette	dokumentet	dekker.

Digital eiendomsledelse

Sammenhengende   
digital informasjonsflyt  

gjennom hele verdikjeden

Prosjektering

Utvikling 
Bestilliing

ByggingOverlevering

Digital 
forvaltning

Digital 
prosjektering
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Virksomhetsområder
Med	basis	i	hvordan	eiendomsselskap	
	organi	seres	etter	roller	og	fagfunksjoner,		 
velger	vi		å	dele	forvaltning	av	eiendom	i		 
følgende		virksomhetsområder	(funksjoner):	

1.  Drift 
2.  Driftsledelse
3.  Utvikling 
4.  Marked
5.  Økonomi 
6.  Miljø 

Dette	dokument	omhandler	ikke	de	bedrifts-
interne/selskapsinterne	oppgaver	som	lønn,	
skatt,	selskapsregnskap,	konsern,	intern	HMS	
etc,	kun	oppgaver	relatert	til	flyt	i	de	forvaltnings-
rettede	funksjoner.

Eiendomsselskapene	har	ulik	grad	av	kjøp		 
av	tjenester	og	funksjoner,	men	virksomhets-
områder	og	oppgaver	vil	være	de	samme		selv	
om	det	stilles	ulike	krav	til	informasjonsflyt		 
og	samsvarsdokumentasjon	(«Er	oppgaven	 
utført?»,	«Har	vi	avvik?»).

Den	enkelte	bestiller	av	digitalisering	må	følgelig	
definere	bedriftens	behov	og	krav,	som	eksem-
pelvis	kan	gjelde	organisering	og	rapportering	
av	ettersyn	og	serviceoppgaver,	rullering	av	
vedlikeholdsplaner,	tilgang	til	bygningsdata	og	
historikk,	CRM-	og	kalenderfunksjoner,	bud-
sjettering	og	oppfølging	av	felleskostnader,	
markedsplaner,	etc	og	påse	at	bedriftens	policy,	
herunder	miljøambisjoner	preger	virksomheten.	
Gjennomgående	vil	det	alltid	være	behov	for		 
et	avvikssystem	som	fanger	opp	avvik	i	de	ulike	
virksomhetsområder,	og	som	følger	avviket	
gjennom	dokumentert	avviksbehandling	fram		 
til	lukking	(og	evt.	erfaringstilbakeføring),	samt	
en	oversiktlig	status	gjennom	samsvarserklæring	
på	de	ulike	nivå	innen	virksomheten.

Kvalifikasjonsnivå og samhandling
Virksomhetsområdene	er	gjerne	bemannet		med	
hovedvekt	på	fagekspertise.	

Digitale	hjelpemidler	for	å	effektivisere	og	sikre	
oppgaveløsningen	må	reflektere	de	enkelte	
brukeres	grad	av	mobilitet,	rapporteringsbehov,	
behov	for	huskeliste,	oppgavedeling,	oppgave-
fordeling	etc,	krav	til	konfidensialitet/innsyn	
samt	behov	og	evne	til	fordypning	i	forhold	til	
brukergrensesnitt	og	mangfoldighet	i	applika-
sjoner	og	systemer.

De	ulike	virksomhetsområder	kan	typisk	være	
bemannet	med	personell	med	følgende	karak-
teristika:

1. Drift 
•	Vaktmester/driftsansvarlig	med		fagbakgrunn	 
–	stor	mobilitet

•	Driftsleder/driftsingeniør	med		ingeniør	bakgrunn
•	 Prosjektleder	for	mindre	ombyggingsprosjekter
•	 HMS/	interkontroll
•	 Det	benyttes	stor	grad	av	faste	innleide	
	t	jenester	

2. Driftsledelse
•	 Ingeniørnivå,	kartlegging	og	analyser		 
av	tilstand	og	tiltak	i	felt

•	 Kontrahering	av	innleide	tjenester,	løpende	
kontraktsadministrasjon

•	 Kontroll	med	myndighetskrav
 
3. Utvikling 
•	 Byggfag	og	arkitekter	på	ingeniørnivå,	
•	 Ledelsesinvolvering
•	 Prosjektstyring	og	bruk	av	webhotell
•	 Kontrahering	

4. Marked 
•	 Økonomi	bachelornivå,	evt.	ingeniør,	
	eiendomsjus

•	 Innleie	av	tjenester	til	arealadministrasjon,	
analyser

5. Økonomi 
•	 Økonomer	på	ulike	nivå,	finans	og	analyse,	
skatt	og	mva.

6. Miljø
•	 Ingeniør	på	masternivå,	evt.	samfunnsviter		 

eller tilsvarende

Til	tross	for	stor	spredning	i	oppgavefokus,		 
er	det	likevel	oppgaver	som	forutsetter		samme	
plattform	og	samvirke	mellom	de	ulike	virksom-
heter.		Spesielt	gjelder	dette	innen:
 
•	 Intranett,	med	policy,	mål,	strategi,	
	organisering,	bedriftens	kvalitetsstyring

•	 Budsjettering,	attestasjon	og	oppfølging		 
av	felleskostnader	(FK)	

•	 Budsjettering,	attestasjon	og	oppfølging		 
av	eierkostnader	(EK)	

•	 Avviksbehandling	
•	 Virksomhetsplaner
•	 Regnskapssystem	–	attestasjon,	analyser,	
budsjett,	areal,	kontrakter
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Typiske oppgaver per virksomhetsområde
Listen	er	ikke	uttømmende,	men	tør	fremstå	
som	et	grunnlag	for	den	enkelte	virksomhet	
ved	beskrivelse	av	digitale	hjelpemidlers	
	innhold	og	funksjoner.

1. Drift
• Vaktmestertjeneste (ettersyn,   

rydd,  funksjonstesting, koordinering   
av tjenester)

• Løpende kontroll og testing   
av  brannberedskap

• Brannalarm
• Slukkeutstyr 
• Nød- og ledelys
• Rømningsveier og rømningsøvelser 

inkludert dokumentasjon
• Annen sikkerhet, kontroll, 

 avviksbehandling og rapportering
• Elektroinstallasjoner
• Heis
• Annen forsyning (vann, varme,  sanitær, 

 ventilasjon, kjøling,  automatikk)
• Innbrudd, alarmtjeneste, vakttjeneste
• Oppfølging av andre driftsoppgaver
• Renhold 
• Service og fast vedlikehold av anlegg   

og bygningsdeler
• Oppfølging SD (Sentral Driftskontroll   

med overvåking av inneklima mm)
• Oppfølging EOS (Energioppfølging)
• Kontroll og attestasjon Felleskostnader 

(FK)
• Leietakerkontakt

2. Driftsledelse
• Administrere drift av de enkelte bygninger, 

 oppfølging av avvik
• Etablering av drifts- og serviceavtaler
• Innkjøp energi og andre fellestjenester 
• Tilstandsanalyse (registrerer tiltak med 

 kostnader inn i en plan, administrasjon   
av  tiltaksplan som rullering, budsjett, 
status)

• Planlegging og administrasjon av 
 vedlikehold samt oppgradering    
av bygning med tekniske anlegg.

• Oppfølging av leietakers endringsarbeid   
og leietakerskifte

• Energiledelse
• Administrere og følge opp SD og EOS   

med avviksbehandling
• Dokumentere samsvar med myndighets krav 

jfr. rgelverk.no m-fl
• Brannvern (inklusive brannvernledelse)
• Personvern
• El-forskrift inkludert heis
• F-gass-regnskap
• Radon
• Legionella
• Inneklimakrav (temperatur, luftkvalitet)
• Materialkrav
• Avfall/lagring av farlig avfall
• Fett/oljeutskiller
• Energivurdering av tekniske anlegg   

(hvert 4. år)
• Re-etablere forskriftsnivå under og etter 

 prosjekter
• Budsjett, vekting, oppfølging og avregning   

av FK og evt. energikostnader (evt. marked)
• Budsjett, oppfølging og kontroll 

  Eierkostnader (EK)
• Tegningsarkiv, FDV-arkiv
• Oppfølging miljøledelsessystem   

eks.  BREEAM In-Use
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3. Utvikling
• Kortsiktig og langsiktige planer for 

utvikling av hver eiendom 
• Vedlikeholdsplaner
• Regulering og byggesaksbehandling
• Kontrahering og gjennomføring 

( prosjekter med nybygg, leietaker-
tilpasning etc) 

• Budsjett, kontroll og attestasjon 
(prosjekt regnskap, nøkkeltall)

4. Marked
• Kunde-/leietakeroppfølging
• Leietakertilpasninger
• Oppfølging av søk for nye   

og eksisterende kunder
• Arealadministrasjon 
• Kontraktsadministrasjon
• Markedsanalyser og -oversikt
• Budsjett og oppfølging av inntekter/

prognoser
• Oppfølging av utløp, garantier/depositum
• Nøkkeltall for utleie, FK, Energi, ledighet, 

leienivåer etc

5. Økonomi
• Ajourhold av relevante data – bygning,  

l eietaker, kontrakter, kunde, leverandører
• Regnskap – bokføring/attestasjon, 

 fakturahåndtering, avregninger
• Fakturering husleie, FK, og Energi
• Underlag for analyser og budsjett    

(historiske, påløpt etc)
• Overvåking merverdiavgift i forhold   

til leietaker og reguleringsregimet
• Eiendoms- og prosjektregnskap
• Oppfølginga v forsikringsavtaler

6. Miljø
• Ambisjonsnivå/eiers policy og strategi
• Miljøsertifisering, resertifisering
• Oppfølging av valgte indikatorer   

(Key Performance Indicator, KPI) 
• Miljøregnskap – klimagass, kvotehandel, 

energiregnskap
• Implementere miljøkrav i prosjekter
• Rapportering
• Informasjon (internt og eksternt)

 

Systematikk
Emnekategorier som de enkelte  funksjoner 
og inputs kan linkes mot, f.eks:

• Bygning/posisjon
• Bygningsdel/anlegg
• Virksomhet og ressurser involvert
• Varsling og oppfølgingsaktiviteter
• Innsyn og rettigheter
• Rapportering og samsvarskontroll
• Avviksbehandling
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4.	Brukergrensesnitt/plattformer				
internt i eiendomsselskapet
En	database	uansett	grensesnitt	og	funksjon.

Hvordan	brukergrensesnittet	til	programvaren	
er	tilrettelagt,	vil	ha	stor	betydning	for	både	
bruksverdien	og	nytteverdien	av	denne.	Gode	
grensesnitt	vil	gi	brukeren	mulighet	til	å	benytte	
systemet	på	en	riktig	og	intuitiv	måte.	Det	vil	si	
at	brukeren	lett	skjønner	hvordan	han/hun	skal	
utføre	sine	arbeidsoppgaver.	Et	viktig	felt	er	
også	personalisering	i	brukergrensesnittet.		 

Dette	innebærer	at	man	på	en	enkel	måte	kan	
tilpasse	programvarens	bruk/design	til	direktører,	
eiendomssjefer,	driftsledere,	og	servicepersonell.	
Brukergrensesnittet	må	kunne	tilpasses	ulike	
roller	og	oppgaver.	Det	er	en	fordel	om	program-
varen	har	mulighet	for	distribuert	tilgang		til	hele	
eller	deler	av	systemet,	fra	nettleser	og	mobil.	

Mobil,	IOS

PC Mobil,	Android

Nettbrett
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Eksempler:

•	 Løsningen	støtter	Single-Sign-on	(SSo).
•	 Løsningen	har	tilgangskontroll	med	bruker-
identifikasjon,	som	enkelt	kan	administreres.

•	 Tilgangskontrollen	styrer	tilgang	til	funksjoner	
i	applikasjonene.

•	 Tilgangskontrollen	styrer	brukergrensesnittet	
i	applikasjonen	(personlige	innstillinger	som	
plassering/størrelse	på	vinduer,	osv.).

•	 Eier	kan	selv	konfigurere	brukerbegrensninger	
i	datautvalg.

•	 Det	kan	gjøres	enkle	og	sammensatte	søk		 
på	viktige	definerte	felter	i	ulike	register.

•	 Det	finnes	funksjoner	for	å	navigere		 
i	informasjonen	som	alternativ	til	søk.

•	 Systemet	kan	nås	fra	et	nettbasert	grensesnitt.
•	 Eksterne	leverandører	skal	kunne	få	
	(begrenset)	tilgang.

•	 Brannvesenet	skal	kunne	få	digital	tilgang		 
til	brannbok.

•	 Mobile	løsninger	kan	benyttes	ved	registrering	
og	kvittering	av	utførte	arbeidsordre.

•	 Mulighet	for	fritekstnotater	og	bilder	er	
gjennom	gående	i	løsningen.

•	 Det	er	gjennomgående	funksjoner	for	logging	
av	endringer	av	data	utført	av	brukere.

Eiendomsselskapet	har	helt	sikkert	behov	for	
både	tilfeldig	import/eksport,	samt	automatisk	
og	regelmessig	kommunikasjon	med	andre	IT-
systemer.	Eiendomsselskapene	har	flere	digitale	
kilder	med	strukturert	informasjon	som	kan	
	tenkes	anvendt,	samtidig	som	det	er	viktig	å	
kunne	ta	ut	data	i	en	strukturert	form	for	videre	
bearbeiding	i	andre	applikasjoner	og	systemer.	

Det	er	også	aktuelt	med	samhandling	med	
	eiendomsselskapets	leietaker-	og	økonomisys-
tem,	såfremt	ikke	systemet	har	en	egen	leiefor-
valtning/økonomimodul,	blant	annet	i	forbindel-
se	med	opprettelse	av	bestillinger,	avstemming			 
av	leverandørregistre	og	annet.	Det	er	derfor	
viktig	med	gode	generelle	import/eksport	funk-
sjoner	og	at	integrasjonsmetodene	er	moderne,	
fleksible	og	sikre.

Figuren	under	viser	eksempler	på	programvare	
som	et	FDV-system	skal/bør	kommunisere	med.	

FDV-systemet	henter	sin	grunninformasjon	fra	
en	database	som	inneholder	f.eks	eiendommer,	
arealer	og	evt.	3D-modeller.	Se	kap.	7	for	nær-
mere	beskrivelse.

FDV–system

OutlookEOS-system

Leieforvaltnings-
system

Økonomi
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5.	Håndtering	av	dokumenter
Administrasjon av service- og driftsavtaler:
Dokumenter	som	legges	inn	som	nevnt	ovenfor	
er	såkalte	«døde»	dokumenter	hvis	hensikt	ligger	
i	systemet	for	å	beskrive	ulike	forhold	i	eien-
dommene,	arealene,	etc.	Men	det	finnes	også	
dokumenter	som	er	dynamiske	og	som	da	bør	
følges	opp:

Det	inngås	avtaler	med	leverandører	av	ulike	
produkter	og	tjenester.	Det	kan	være	ramme-
avtaler	som	det	foretas	avrop/bestillinger	mot,	
service-	og	driftsavtaler	for	regelmessige	
tjenest	eleveranser,	garantiavtaler	i	forbindelse	
med	leveranser,	eller	ulike	avtaler	knyttet	til	
	forvaltningen	som	forsikring	og	innleie.		

Det	kan	også	inngås	avtaler	hvor	gårdeier	er	
	leverandør,	f.eks	i	forbindelse	med	salg	av	drifts-
tjenester	som	ikke	er	inkludert	i		husleien,	eller	
avtaler	med	forvaltere	av	andre	eiendommer.	

Et godt FDV-system bør ha en modul med 
f.eks. følgende funksjoner:
•	 Det	kan	skilles	på	ulike	avtaletyper.
•	 Avtaler	kan	relateres	til	bestemte	eiendoms-
objekter.

•	 Verdi	på	avtalen	kan	registreres.	Eksempel-
vis	bunden	kostnad/	økonomisk	forpliktelse	
	knyttet	til	en	serviceavtale.

•	 Det	er	funksjoner	for	å	varsle	om	frister.	
Eksempelvis	utløp,	regulering,	fornyelse,	
årskontroller.

Ved	hjelp	av	FDV-dokumentasjonen	og	øvrig	
dokumentasjon,	skal	det	være	mulig	å	drifte	og	
vedlikeholde	bygningen/eiendommene	på	en	
mest	mulig	effektiv,	miljøriktig	og	økonomisk	
måte	for	brukere,	omgivelser	og	eiere.

FDV-dokumentasjonen	skal	kunne	dekke	alt		 
fra	overordnede	beskrivelser	helt	ned	på	pro-
duktnivå	for	alle	komponenter	som	krever	drift	
og	vedlikehold.	For	å	kunne	sortere/kata-
logisere	dokumenter,	bør	et	godt	FDV-system	
ha	mange	ulike	sorteringsnøkler/-muligheter.	
Dokumentene	må	kunne	relateres	mot	en,			 
eller	flere	bygg,	systemer,	objekter,	arealer,	
bygnings	deler,	etc.	Likeledes	må	dokumenter	
også	kunne	relateres	til	arbeidsoppgaver,	
	arbeidsordrer,	avvik,	kontroller,	befaringer,		etc.	
Dersom	et	dokument	skal	relateres	til	flere	
bygg,	systemer,	objekter,	arealer,	bygnings-
deler,	etc.	er	det	viktig	at	selve	dokumentet		 
kun	registreres	en	gang.

Viktige egenskaper
•	 Det	finnes	funksjoner	for	arkivering	og	
	gjenfinning	av	dokumenter	og	tegninger

•	 Dokumentene	kan	relateres	til	beskrivelser		 
av	eiendomsobjekter	og	aktiviteter/oppgaver

•	 Dokumenter	oppbevares	i	originalformat
•	 Det	finnes	funksjoner	for	rødmerking		 
og	kommentering

•	 Det	finnes	funksjoner	for	arkivering	av		 
«eldre»	dokumenter.

•	 Avtaler/dokumenter	må/bør	ha	en	egen		 
«DueDilligence»	kategori	og	arkivnøkkel,		 
og	informasjonen	må	kunne	hentes	ut		 
i	en	operasjon.

•	 Branndokumenter	skal	legges	i	«brann-
bok-struktur»	og	kunne	deles	med	leietakere	
og	brannvesen.

•	 Dokument	legges	inn	en	gang,	men	kan		 
allikevel	koples	til	flere	bygg/objekter/	
brannbok/etc.

•	 Dokumentene	må	kunne	grupperes	i	flere	
ulike	typer/kapitler	og	må	kunne	tildeles	
fritekstnavn	og	beskrivelser.	

•	 Det	må	være	mulig	å	hente	dokument-
oversikter/rapporter	basert	eller	gruppert:

	 –	Pr	Eiendom/bygg/objekt
	 –	Det	må	også	være	enkelt	å	oppdatere	
	dokumenter	med	endringslogg/lagring		 
av	tidligere	utgaver.
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6.	Ledelsesverktøy	og	rapportering/Dashboard
Eksempler på rapportering/informasjons-
behov i eiendomsbransjen:

-	 Eiendoms-/forvaltningsrapport	inkl.	
eiendoms	regnskap

-	 Utleiestatus,	reforhandlinger,	leietakerprofil,	
utløpsprofil	m.m.

-	 Felleskostnadsrapport	(avviksanalyse,	status	
sett	opp	mot	budsjett	eller	benchmark)

-	 Driftsrapportering
-	 HMS-rapporter
-	 Vedlikeholdsrapporter
-	 Miljø	og	energi	(eks:	energiforbruk,		 
produksjon	av	egen	energi,	div.	CO2	tall,	
	avfallsmengder/sorteringsgrad,	antall	
BREEAM-bygg	evt.	i	m2,	antall	grønne	
leieavtaler,		antall	leverandører	med	miljø-
ledelsessystem)

-	 Prosjektrapporter	(nybygg,	ombygginger,	
vedlikeholdsprosjekt	m.m.)

-	 Kjøpesenterrapporter	(antall	besøkende,	
	omsetning	m.m.)

-	 Avviks-	og	mangellister	basert	på	dokument-
lagringssystem,	driftsinstruks	eller	annet

-	 Leverandørlister	(aktive	siste	periode	etc)

Behovet	for	rapportering	ligger	gjerne	på	flere	
nivå,	deriblant	eiendomsnivå,	selskapsnivå,	
porteføljenivå	og	ut	i	fra	annen	segmentering	
som	geografi,	type	næringseiendom	osv.	Det	
innebærer	at	rapportering	og	Dashboard	må	
kunne	tilpasses	den	enkeltes	rolle	og	ansvars-
område.	Eksempelvis	vil	det	for	ledelse	være	 
av	stor	nytte	å	i	et	oversiktsbilde	kontrollere	
	følgende:

•	 Liste	over	ledige	lokaler	basert	på	størrelse,	
tid	ledig,	geografi	eller	annet

•	 At	internkontroll	er	utført	på	alle	bygg		 
i	forrige	uke

•	 Hvor	mange	og	volumet	av	inngåtte		 
service	avtaler	i	forskjellige	kategorier

•	 Liste	over	ikke	lukkede	innmeldte	mangler
•	 Manglende	leiegarantier

Eiendomsinvestorer,	beslutningstakere,	offentlige	
myndigheter	m.fl.	stiller	stadig	større	krav	om	og	
til	forskjellige	typer	rapportering,	analyser	og	
prognosearbeid.	Dette	skaper	utfordringer	for	
en	eiendomsbransje	som	historisk	kjennetegnes	
av	en	lav	grad	av	skriftlig	rapportering.	Mange	
eiendomsselskap	bruker	derfor	i	dag	vesentlig	
tid	til	manuelt	arbeid	for	å	sy	sammen	data	fra	
flere	kilder.	Dette	medfører	forsinkelser	og	øker	
antall	mulige	feilkilder.	Fremtidens	systemer	for	
eiendomsbransjen	må	evne	å	plukke	data		 
i	størst	mulig	grad	automatisk	fra	forskjellige	
	kilder	(både	offentlige	og	interne),	og	samtidig	
gjøre	det	enkelt	å	sammenstille	den	manuelt.

Den	pågående	digitaliseringen	av	eiendoms-
bransjen	(Big	data,	smarte	bygg	osv.),	vil	etter	
hvert	medføre	en	eskalering	av	mengde	data	
og	gjøre	mye	informasjon	tilgjengelig	i	nåtid.	
Kravet	fra	eiendomsbransjen	om	å	sammen-
stille	ferske	data	fra	forskjellige	kilder	og	se		 
de	opp	imot	hverandre,	antas	med	det	å	øke	
kraftig.	For	eksempel	kan	det	være	nyttig		 
å	knytte	antall	besøkende	i	et	kjøpesenter		 
med	intervall	for	renhold.	Her	ligger	det	uante	
muligheter	for	effektivisering,	og	som	system-
utviklere	bør	legge	til	rette	for.

Skriftlige	rapporter	i	Word	eller	Excel	format	vil	
på	et	tidspunkt	tilhøre	fortiden.	En	trend	i	den	
sammenhengen	er	utviklingen	av	såkalte	Dash-
boards	for	virksomheter,	hvor	hver	enkelt	med-
arbeider	kan	få	frem	sanntidsnøkkeltall	og		 
–informasjon	tilpasset	sin	rolle	på	en	komprimert	
og	oversiktlig	måte	med	bare	få	tastetrykk.	
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De	aller	fleste	nybygg	av	en	viss	størrelse	
	etablerer	en	BIM	i	prosjekteringsfasen	der	ulike	
prosjekteringsfag	samhandler	via	Åpen	BIM.	
Fram	til	nå	har	vi	imidlertid	ikke	klart		å		utnytte	
mulighetene	til	å	lagre	informasjon.		Dette	er	i	
endring.	Standard	Norge	og	Materialprodusen-
tene	kartlegger	og	tester	nå	hvordan	informa-
sjon	om	materialer	kan	lagres	på	de			respektive	
objekter	i	BIM	på	en	rasjonell	og		sikker	måte.	
Når	det	er	på	plass,	vil	slutt	produktet	fra	bygge-
fasen	være	en	digital	tvilling		(=	"BIM	as-built")	
som	inneholder	informasjon	om	alle	objekter	i	
modellen.	En	slik	komplett	BIM	har	stor	nytte-
verdi	i	prosjekterings-	og	byggefasen,	men		 
det	er	i	driftsfasen	man	vil	kunne	hente	ut	det	
største	verdipotensialet.	Hva	så	med	de	bygge-
ne	som	allerede	er	bygget?	Bortsett	fra	at	eier	
først	må	opprette	en		digital	modell	av	det	ek-
sisterende	bygget	i		ettertid,	vil	nyttepotensialet	
i	hovedsak	være	det	samme.	Det	pågår	nå	en	
pilot hos Værste AS i Fredrikstad der man skal 
teste	ut	samhandling	mellom	driftsrelatert	pro-
gramvare	og	en	modell	server	basert	på	åpen	
BIM.	Målet	er	å	identifisere	barrierer	for	digital	
eiendomsledelse	i	eksisterende	bygg.

Sykehusbygg	er	den	aktøren	i	Norge	som	har	
kommet	langt	i	forhold	til	å	innføre	digital	eien-
domsledelse	basert	på	Åpen	BIM.	De	har	gjort	
følgende	strategiske	vedtak:	

«Helseforetakene skal etablere en virtuell, 
 helhetlig representasjon av bygningsmassen   
tilrettelagt for en optimalisert forretningsmessig 
forvaltning, kunnskapsdeling og samhandling 
og at helseforetakene skal ta i bruk BIM i alle 
prosjekter og alle faser i bygningenes levetid». 

Grunnlaget	for	dette	vedtaket	er	rapporten	
«Nasjonal	strategi	for	digitalisering	og	bruk	 
	av	bygningsinformasjonsmodell	og	bygning		s-
informasjonsmodellering	(BIM)	i	prosjektering,	
bygging	og	bygningsmessig	drift	av	sykehus».		

Prinsippene	i	denne	rapporten	bør	legges	til	
grunn	for	videre	arbeid	med	en	strategi	for	 
eiendomsnæringen.

7.	Datatekniske	prinsipper	for	digital
eiendomsledelse
7.1  Åpen BIM som plattform for byggets 
 digitale tvilling
Drift	av	bygg	er	i	dagens	eiendomsnæring	
	digitalisert	ved	at	ulike	driftsoppgaver	løses	
med	spesialisert	programvare.	Så	lenge	de		 
enkelte	programleverandørene	ikke	skal	ut-
veksle	data,	kan	hver	programvareleverandør	
ha	sin	løsning	for	organisering	og	lagring	av	
data.		Et	slikt			system	vil	være	såkalt	proprietært		 
eller	leverandøravhengig.	

Vi	vet	imidlertid	at	de	samme	opplysningene		 
–	for	eksempel	arealer	-	benyttes	og	endres		 
av	mange	ulike	programmer	i	driftsfasen.		 
Det	betyr	at	det	ligger	en	stor	rasjonaliserings-
gevinst	og	nøyaktighetsgevinst	i	at	alle	aktører	
jobber	på	det	samme	datagrunnlaget.	For	å	få	
til	dette,	må	dataprogrammer	kunne	samhandle	
på	et	felles	format,	og	bygget	må	ha	en	stan-
dardisert	inndeling	i	fysiske	objekter	som	alle	
program	kan	kjenne	igjen.	BIM	er	et	verktøy		 
for	å	holde	orden	på	alle	egenskaper	via	en			 
slik	standardisert	objektsinndelt	database.	

BIM	står	for	Bygnings-Informasjons-
Modell(ering),	der	man	forenklet	kan	si	at			 
M’	en	ivaretar	geometri	og	plassering,	mens		I’en	
representerer	muligheten	til	å	knytte	informa-
sjon	til	geometri.	Når	man	snakker	om	«Åpen	
BIM»	har	man	i	tillegg	etablert	et	system	som	
gjør	at	ulike	applikasjoner	kan	jobbe	med	data		 
i	samme	modell,	og	«berike	modellen»	med	
stadig	flere	opplysninger.	Objektene	er	organi-
sert	som	et	hierarki	og	spenner	fra	samlende	
objekter	som	inneholder	aggregert	informasjon
–	for	eksempel	for	hele	eiendomsporteføljen		
–	via	geometriske	objekter	som	rom,	søyler	og		
vinduer,	og	ned	til	den	minste	sensoren	eller	
lysarmaturen.

Se Vedlegg Innføring i åpen BIM for mer 
 utførlig beskrivelse.
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7.2 Eksport og import av data mellom 
applikasjoner og BIM
Dataflyt	mellom	ulike	applikasjoner	er	grunnlaget	
for	at	BIM’en	kan	berikes	til	en	stadig	mer	infor-
mativ	helhet.	For	at	import/	eksport	av	data	skal	
fungere,	må	geometri	og	informasjon		behandles	
på	en	standardisert	måte.	Formatet	for	denne	
standardiseringen	er	såkalt	IFC-format	(Industry	
Foundation	Classes),	og	når	programvare	sam-
handler	på	dette	formatet	har	vi	såkalt	Åpen	
BIM.	Det	er	3	ulike	standarder	som	regulerer	
datastruktur	og	dataflyt:

•  Building SMART Datamodell 2  
•  Building SMART Dataordbok
•  Building SMART Prosess

Disse	standardene	er	tilgjengelige	via	Building	
SMART	Norge,	og	er	nå	også	vedtatt	som	
	internasjonale	standarder.	Alle	applikasjoner	som	
skal	utføre	forvaltningsoppgaver	for	bygg,	må		 
i	framtiden	være	basert	på	disse	standardene.

Dersom	man	skal	oppnå	full	funksjonalitet		og	
fleksibilitet,	må	databasen	som	lagrer	all	infor-
masjon	om	modellen	være	en	såkalt	objekt-
database.	Programvareleverandører	som	for	
eksempel	har	ambisjoner	om	å	administrere	
databasen	som	holder	orden	på	opplysninger	
knyttet	til	leietagere,	må	derfor	benytte	en	
	objektsbasert	database.	Det	er	en	utfordring		 
at	dagens	driftsrelaterte	programvare	normalt	
er	basert	på	relasjonsdatabaser.

Det	er	viktig	at	endringer	som	gjøres	må	kunne	
spores,	med	hvem	som	har	endret,	dato	og	
obligatorisk	kommentarfelt.

I	juni	2017	er	det	inngått	et	samarbeid	mellom	
Byggenærings	Landsforening	(BNL),	CoBuilder	
og	Norsk	Byggtjeneste	om	en	felles	digital	
plattform	(digital	ordbok)	for	hele	bransjen.		 
Det	er	Building	SMART	Dataordbok	(åpen	BIM)	
som	skal	benyttes.	Dette	er	et	viktig	arbeid	for	
å	sikre	at	ulike	systemer	og	databaser	«snakker 
sammen»	og	informasjon	kan	enkelt	kommuni-
seres	på	tvers.

7.3 Sømløs overgang mellom bygging 
og drift
På	tross	av	at	BIM	er	vanlig	ved	prosjektering	
og	bygging	i	de	fleste	større	prosjekter,	er	det	
fortsatt	slik	at	man	etter	overtagelse	etablerer	
egne	datasystemer	for	å	løse	driftssituasjonen.	
Grunnlagsdata	som	egentlig	ligger	i	3D-modellen	
legges	inn	på	nytt	i	den	enkelte	applikasjon.	
Dette	er	svært	lite	kostnadseffektivt	og	gir	stor	
risiko	for	feil.	

Sømløs	overføring	av	datamodellen	fra	prosjek-
tering/bygging	og	driftsfasen,	er	nøkkelen	til	
	utnyttelse	av	nytteverdien	som	ligger	i	en	digital	
prosjektering	og	bygging.	Selv	om	enkelte			 
aktører	har	kommet	noen	viktige	steg	i	retning	
av	en	slik	sømløs	overføring,	er	det	langt	igjen.

For	at	3D-modellen	fra	byggetiden	skal	kunne	
brukes	som	plattform	for	digital	eiendomsdrift,	
må	overtagelse	av	byggets	«digitale	tvilling»	
behandles	på	samme	måte	som	overtagelse	 
av	det	fysiske	bygget.	Spesifikasjonen	av	BIM	
til	prosjekterende	og	utførende,	må	være	presis	
nok	til	at	samsvar	kan	kontrolleres	entydig	ved	
overtagelse	og	prøvedrift.	Modellen	må	–	i	likhet	
med	tekniske	anlegg	–	testes	ut	opp	mot	ulike	
driftsoppgaver	til	man	har	tilstrekkelig	trygghet	
for	modellens	nøyaktighet	og	funksjonalitet.

I	dag	finnes	det	prosjekter	som	benytter	åpen	
BIM	i	driftsfasen,	men	disse	har	enten	hatt		 
et	betydelig	arbeid	med	å	klargjøre	modellen			 
for	driftsfasen,	eller	de	har	vært	tvunget	til		 
å	etablere	modellen	mer	eller	mindre	på	nytt.	
Grensesnittet	må	få	større	oppmerksomhet	 
i	tiden	framover,	og	det	er	byggherrens	krav-
spesifikasjon	som	må	sørge	for	denne	økte	
oppmerksomheten.

Det	må	utarbeides	en	veileder	for	hvordan	en	
slik	kravspesifikasjon	for	BIM	skal	utformes	for	
å	sikre	en	sømløs	overføring	av	modell	mellom	
byggefase	og	driftsfase.	Helseforetakene	har	
kommet	langt	i	dette	arbeidet,	og	kan	være		 
et	godt	utgangspunkt	for	en	slik	veileder.

  2  Building	SMART	Datamodell	bruker	Statsbyggs	Tverrfaglige	Merkesystem	(TFM)	for	alle	komponenter	
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7.4 Datalagring og datasikkerhet
Opplysninger	om	dagens	bygninger	er	i	stor	
grad	digitalisert,	og	omfanget	av	datalagring		 
er	økende.	Disse	dataene	kan	være	lagt	inn	
manuelt	av	byggeier	i	ulike	forvaltningsrelaterte	
programvare,	eller	de	kan	være	registrert	via	
sensorer	for	styring	av	tekniske	anlegg.	Det	er	
sannsynlig	at	alle	funksjoner	etter	hvert	vil	være	
digitaliserte.	Utvikling	aktualiserer	behovet	for	
at	byggeiere	etablerer	en	strategi	for	hvordan	
virksomheten	skal	lagre	data	og	dele	data.	I	føl-
ge	kartleggingen	Status Norge3	er	det	kun	1	av	5	
næringslivsledere	som	har	en	slik	strategi	i	dag.

Lagrede	data	representerer	både	en	verdi	og		 
en	risiko.	Byggeiere	må	ha	et	bevisst	forhold	til	
hvem som skal eie data som er samlet inn på 
deres	bygninger,	og	hvem	som	skal	ha	tilgang.	
Åpne	data	er	bra,	men	bare	hvis	det	er	et	re-
sultat	av	et	bevisst	valg	hos	eier.	Manglende	
datasikkerhet	kan	gjøre	at	viktige	funksjoner		 
og	opplysninger	lagres	hos	andre	aktører,	og	
uten	at	byggeier	har	sikret	seg	kontroll	over	
egen	og	andres	eierskap	og	tilgang	til	data.

Betegnelsen	«lagring	i	skyen»	har	fått	stor	
	utbredelse.	Det	er	imidlertid	viktig	å	minne		om	
at	det	alltid		vil	være	en	fysisk	lagringsenhet	på	
en	fysisk		lokasjon.	

Byggeier må ta stilling til følgende viktige 
 momenter:
1.	 Hvem	administrerer	data	som	samles	inn		 

på	dine	bygg?
2.	 Er	det	skrevet	avtale	om	eierskap	til	data		 

med	dine	programleverandører?
3.	 Hvor	lagres	data	om	dine	bygg?
4.	 Samler	dere	inn	data	som	ikke	kan	lagres		 

	i	hvilken	som	helst	del	av	verden?
5.	 Hvordan	sikres	data	om	dine	bygg		 

fra	uønsket	innsyn?
6.	 Lagrer	dere	sensitive	personopplysninger?
7.	 Hvor	mye	betaler	du	for	lagring	av	data?
8.	 Hvordan	er	du	sikret	at	lagringsformater	og	

tilgang	er	«tidløs»	-	at	du	kan	få	tak	i	dine	
tegninger	og	driftsdata	etter	for	eksempel		 
20	år?

9.	 Hvis	data	skal	eksporteres	til	andre:	
Hvordan	sette	krav	til	bruken/	eventuelt	
misbruken	av	dine	data?

I	tillegg	til	enkeltmomenter	i	sjekklisten	over,		må	
eier	ta	stilling	i	hvilken	grad	IT	skal	outsources.	
Ulike	aktører	vil	trolig	ha	ulikt	svar	på	dette	
	avhengig	av	størrelse,	sensitivitet	i	informasjon,	
	og	egne	ressurser.	Momentene	som	må		 
vurderes,	vil	i	hovedsak	være	de	samme.

Næringslivets	Sikkerhetsråd	har	gitt	ut	«Veileder	
for	outsourcing	av	IT».	Veilederen	kan	fungere	
som	en	sjekkliste	for	byggeiere	i	forhold	til	data-
sikkerhet.	(Utgivelsesdato	er	september	2010,	
men	er	under	revisjon.)

3	Kartlegging	gjennomført	av	Norstat	på	oppdrag	fra	Trigger,	gjengitt	i	Dagens	Næringsliv	26.mai	2017.
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7.5  Portaler for deling av data og strategi 
for deling av data
Deling	av	data	kan	gi	nytteverdi	på	flere	måter:
•	 Datautveksling	i	utviklingsfasen	
	(prosjekterende,	eier,	myndigheter)

•	 Datautveksling	i	forbindelse	med	transaksjoner	
(meglere,	advokater)

•	 Eksport	av	data	for	bruk	til	forskningsformål
•	 Eksport	av	data	for	rapportering		 
til	myndigheter

•	 Innsyn	i	virksomhetens	typiske	nøkkelverdier	
for	ulike	relasjoner	–	kunder,	finansierings-
institusjoner,	allmenheten	(omdømme)

•	 Åpne	data	tilgjengelig	for	alle	via	internett	
som	bidrag	til	«Big	data»

Mulighetsrommet	knyttet	til	alltid	å	ha	en	
	oppdatert	digital	tvilling	av	det	fysiske	bygget,	
er	nærmere	beskrevet	i	kapittel	4.	Portaler	mot	
ulike	brukergrupper	internt	og	eksternt	krever	
imidlertid	en	øket	grad	av	bevissthet	rundt	
	sikring	av	data.

For	eiere	er	det	avgjørende	å	ha	en	gjennom-
tenkt	strategi	for	hva	som	kan	deles,	og	hvordan	
en	slik	deling	skal	foregå.	Det	vil	være	nødvendig	
med	ulike	sikkerhetsnivåer.	Enkelte	data	kan	
være	åpent	tilgjengelige,	mens	andre	data	er	
sensitive	og	må	beskyttes.	

Det	er	sannsynlig	at	utviklingen	vil	gå	i	retning	
av	utstrakt	deling	av	data	–	frivillig	eller	ufrivillig.	
Hvorvidt	data	som	deles	kan	spores	tilbake	til	
kilden,	kan	vise	seg	å	være	kritisk.	En	plan	for	
hva	som	kan	være	aktuelt	å	dele,	må	derfor	
også	omfatte	en	strategi	for	hvordan	man	skal	
anonymisere	data.

Fremtidens	systemer	for	eiendomsbransjen	må	
utvikle	løsninger	som	effektiviserer	informasjons-	
og	dokumentasjonsutvekslingen.	Med	en	BIM	
som	senter	for	datalagring	i	alle	faser	av	pro-
sjektet,	kan	man	styre	tilgang	for	ulike	aktører	
etter	behov.

Samme	prinsipp	må	benyttes	til	å	etablere	
gode	kundeportaler	–	eller	kunde-dashbord		 
–	der	leietakere	kan	logge	seg	inn	og	hente	ut	
informasjon	og	dokumentasjon	vedrørende	sitt	
leieforhold.

7.6 Interne og eksterne datakilder
Drift	av	bygninger	omfatter	svært	mange	ulike	
oppgaver,	som	ofte	kombinerer	input	fra	eiers	
	interne	datakilder	med	data	fra		eksterne	registre	
og	programvare.	Under	er	gitt		en	liste	over	aktuelle	
datakilder	som	en	komplett	digital	eiendoms-
ledelse	må	forhold	seg	til:	

Interne datakilder:
•	 Kunderegister
•	 Leietakerkommunikasjon
•	 Utleie-	og	salgsdata
•	 Leiekontrakter
•	 Regnskapsdata	knyttet	til	fakturering,		 
r	estanser,	regnskap	og	felleskostnader	m.m.

•	 Avtaler	knyttet	til	drift	og	vedlikehold
•	 Tegninger	og	arealer
•	 Drifts-	og	vedlikeholdsoppfølging,	 
internkontroller,	servicerapporter	m.m.

•	 Nøkkeltall	knyttet	til	økonomi
•	 Nøkkeltall	knyttet	til	brukertilfredshet
•	 Nøkkeltall	knyttet	til	miljøledelse

Eksterne datakilder:
•	 Grunnboka
•	 Kartverket
•	 SD-anlegg,	forbruksmålere	av	strøm,	vann,	
	fjernvarme	etc.

•	 Besøkstellere	etc.
•	 Brønnøysundregisteret
•	 Benchmark-verdier	knyttet	til	økonomi
•	 Benchmark-verdier	knyttet	til	brukertilfredshet
•	 Benchmark-verdier	knyttet	til	miljøytelse
•	 Kredittovervåkningssystem
•	 Leietakerportaler
•	 Materialdatabaser

Alle	disse	ulike	kildene	kan	i	prinsippet	samhandle	
ved	import/	eksport	med	en	samlede	BIM.	Det	vil	
sikre	enkel	og	sikker	informasjon		for	både	eier,	
leietagere	og	myndigheter.

Det	er	viktig	at	det	er	åpne	standardiserte	kom-
munikasjonsplattformer	som	legger	til	rette	for		 
at	alle	tekniske	systemer	i	bygg,	og	forvaltnings-
systemene,	vil	kunne	utveksle	data.	Systemene	
må	både	kunne	lese	og	«skrive»	inn	i	andre	sys-
temer,	slik	at	bruken	kan	optimaliseres	og	dermed	
gi	smartere	bygg.	Dette	er	også	viktig	for	å	kunne	
hente	ut	data	for	analysering,	optimalisering	og	
utvikling	av	kunstig	intelligens.	Et	eksempel	er		 
å	kunne	bruke	data	fra	adgangskontrollsystemet	
sammen	med	energidata	for	å	rapportere	på	
energibruk	per	ansatt	i	byggene.	

Det åpne formatet som legges til grunn er IFC 
(åpen BIM). Bransjen har valgt dette formatet 
som en felles plattform. Det er derfor viktig   
at all utvikling av IT-systemer for digital  
 eiendomsledelse benytter dette formatet.



8.	Fem-punktsliste	på	vei	mot	digital	 
eiendomsledelse
For	eiendomsselskaper	som	ønsker	å	digitali-
sere	sin	eiendomsledelse,	har	vi	her	laget	en	
liste	over	fem	anbefalte	tiltak.	For	utfyllende	
tekst	om	innholdet	i	disse	punktene;	se	resten		 
av	dette	dokumentet.	Mange	eiendomsselskaper		 
kan	ha	behov	for	ekstern	bistand	(rådgivere/	
leverandører)	på	større	eller	mindre	deler	av	
disse	punktene.

1. Etablere en strategi for digitalisering
	 Denne	strategien	må	være	forankret	i	
virksom	hetens	ledelse	og	skal	angi	retning	
og	mål	for	digitaliseringsarbeidet.	Viktige	
elementer	her	er	blant	annet	hvilke	funksjoner	
og	oppgaver	som	skal	digitaliseres,	hvilke	
	datatekniske	prinsipper	som	skal	benyttes,	
samt	håndtering	av	eierskap,	lagring	og	
sikkerhet.	Strategien	må	inneholde	hvordan	
både	eksisterende	og	nye/totalrehabiliterte	
bygg	skal	håndteres.	Den	må	også	beskrive	
hvordan	arbeidet	skal	organiseres	og	
gjennom	føres,	med	intern	prosjektleder	etc.	

 
	 Strategien	må	inngå	i	det	øvrige	strategi-
arbeidet	i	bedriften.	Dette	innebærer	bl.a.	
jevnlig	evaluering	og	revisjon.

2. Kartlegg og evaluer dagens IT-løsninger
    i bedriften
	 Ta	en	gjennomgang	av	dagens	IT-løsninger		 
i	bedriften	og	gjør	en	vurdering	i	hvilken	
grad	de	støtter	strategien	over,	og	hva	som	
mangler.	Dette	vil	være	et	viktig	grunnlag	for	
å	finne	og	beskrive	de	områdene	hvor	det	er	
behov	for	nye	eller	videreutviklede	løsninger.

3. Utarbeide en kravspesifikasjon   
for  IT-systemer

	 Med	utgangspunkt	i	strategien	og	kart-
leggingen	over	skal	det	utarbeides	en	
krav	spek		for	anskaffelse	av	nye	IT-løsninger.	
Denne		kan	så	benyttes	for	å	starte	dialog			 
med	potensielle	leverandører.	Dette	kan	
	gjelde	både	videreutvikling	av	løsninger		 
med	eksisterende	leverandører,	og	oppstart	
med	helt	nye.

4. Utarbeide beskrivelser for digitale egen  
    skaper for alle aktuelle innkjøp i bedriften
 For å lykkes med anvendelsen av de nye 
IT-løsningene,	er	det	viktig	at	løsningene	får	
tilgang	til	den	data/informasjon	de	trenger		 
og	at	denne	er	på	riktig	format.	

	 Anbudsbekrivelsene	for	anskaffelser	i		alle	
deler	av	bedriften	må	derfor	inneholde		 
krav		til	digitale	formater	etc,	som	matcher	
IT-	løsningene.	

 Dette kan for eksempel være å kreve at    
det	skal	prosjekteres	i	åpent	BIM-format		 
ved	nybygg	og	totalrehabilitering,	og	at	
arkitekt/råd	givere	skal	levere	sitt	arbeid		 
på	dette	format.

5. Implementering og oppfølging av nye  
digitale løsninger

	 Det	må	utarbeides	en	implementeringsplan.	
Denne	må	både	inneholde	en	beskrivelse	
for	når	og	hvordan	eksisterende	IT-løsninger	
skal	fases	ut,	samt	når	og	hvordan	nye	
løsninger	skal	fases	inn.	Ansvarlig	intern	
prosjektleder	må	følge	opp	i	samarbeid		 
med	aktuelle	personer	i	virksomheten	og	
hos	leverandørene.	Det	må	følges	opp	at	det	
leveres	som	avtalt	og	evt.	gjøres	nødvendige	
justeringer	basert	på	erfaringer	fra	faktisk	
anvendelse.
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9. Veien videre
Dette	dokument	vil	forhåpentligvis	hjelpe	det	
enkelte	eiendomsselskap	i	sin	bestilling	av		 
nye	IT-systemer.	Vi	håper	det	også	vil	gi	nyttig	
informasjon	til	leverandørene	av	IT-systemene	
om	funksjonene	og	behovene	som	eiendoms-
bransjen	har.

En	naturlig	videreføring	av	dette	arbeidet	er		 
å	presentere	dokumentet	for	utvalgte	leveran-
dører	av	IT-systemer,	og	starte	en	dialog	om	
hvordan	utviklingsarbeidet	av	hensiktsmessige	
IT-systemer	kan	utvikles	fremover.	Et	slikt	arbeid	
kan	f.eks.	starte	med	en	felles	workshop	for	
	eiendomsselskaper	og	utvalgte	leverandører		 
av	IT-systemer/software.	
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Vedlegg
Innføring i åpen BIM

Et	bygg	består	av	svært	mange	komponenter	
med	ulik	geometri	og	ulike	egenskaper.	Både	
geometriske	objekter	og	deres	tilhørende	
	egenskaper	foreligger	som	regel	digitalt.		 
Ulike	fagområder	bruker	imidlertid	forskjellige	
tegne	programmer,	og	material-	og	komponent-
egenskaper	foreligger	ofte	som	dokumenter	 
i	PDF-format.

Åpen	BIM	er	et	sett	med	standarder,	som	legger	
til	rette	for	at	all	denne	informasjonen	kan	over-
settes	til	et	felles	format,	og	lagres	som	en	stor	
database.	Denne	databasen	–	ofte	kalt	en	
	modellserver	–	inneholder	opplysninger	om	
geometri	for	alle	de	ulike	komponentene	i	
	bygget,	og	har	i	tillegg	mulighet	til	å	lagre	opp-
lysninger	om	egenskaper	ved	komponentene.		 
En	søyle	vil	alltid	være	lagret	med	data	som	
	beskriver	tverrsnitt	og	høyde,	men	man	kan	
også	lagre	opplysninger	som	for	eksempel	type	
og	farge	på	overflatebehandling,	brannklasse	
eller	CO2-utslipp	ved	materialproduksjon.	Stan-
dardiseringen	gjør	at	ulike	dataprogrammer	kan	
gjenkjenne	opplysningene	i	databasen,	«ta	det	
med	seg	hjem»,	jobbe	videre	med	det	i	egen	
programvare,	og	eksportere	resultatet	tilbake	til	
databasen.	Databasen	bruker	de	fysiske	objek-
tene	som	identitet.	Mengden	informasjon	som	
kan	knyttes	til	de	fysiske	objektene	er	i	prinsipp	
ubegrenset,	men	må	styres	av	et	kritisk	blikk	på	
nytteverdi	i	forhold	til	livsfasen	for	bygningen.

Alle	dagens	3D	tegneprogrammer	kan	overføre	
sine	tegningsformater	til	åpen	BIM,	og	prosjek-
teringsfasen	har	benyttet	åpen	BIM	–	eller	IFC-
format	–	i	mange	år	for	å	samle	alle	fag	på	en	
og	samme	modell,	for	eksempel	for	å	unngå	
kollisjoner	mellom	bygningskomponenter	og	
ventilasjonskanaler.	Dette	er	en	viktig	nytteverdi	
av	BIM,	men	da	har	vi	egentlig	bare	jobbet	med	
M’en	i	BIM.	Potensialet	for	nytte	er	svært	mye	
større.	Det	er	først	når	vi	utnytter	muligheten	til	
å	lagre	informasjon	–	I’en	i	«Building	Information	
Modell»	–	at	nytteverdien	realiseres.		

Materialleverandørene	jobber	i	dag	med	auto-
matisk	opplasting	av	materialdata	til	åpen	BIM.	
Når	alle	disse	opplysningene	har	«fylt	opp»	I’en	
i	BIM	og	er	knyttet	entydig	til	riktig	geometrisk	
objekt,	har	vi	det	som	blir	omtalt	som	byggets	
digitale	tvilling.

Potensialet	for	øket	rasjonalitet	og	nøyaktighet	i	
byggetiden	er	stor,	men	det	er	likevel	i	driftstiden	
man	vil	kunne	hente	ut	størst	nytte	av	en	data-
base	som	inneholder	det	fysiske	bygget	sin	
	digitale	tvilling.	Dette	er	et	potensiale	som	
dessverre	ikke	utnyttes	i	dag.

Tradisjonell	drift	av	bygg	er	digitalisert.		Ulike	
deler	av	driften	løses	med	ulik	spesialisert		 
programvare.
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Når	alle	opplysninger	er	lagret	i	databasen,		 
vil	man	til	enhver	tid	ha	en	oppdatert	status.	
Det	betyr	ikke	at	alle	opplysninger	som	i	dag	
ligger	i	spesialisert	programvare	skal	lagres	i		 
en	modellserver.	Det	betyr	at	opplysninger	som	
skal	brukes	av	flere	–	oppdateres,	utveksles	eller	
rapporteres	–	lagres	sentralt.	Poenget	er	at	den	
digitale	tvillingen	må	endre	seg	når	bygget	endrer	
seg,	slik	at	modellen	fortsetter	å	være	en	digital	
tvilling	også	etter	at	bygget	har	gjennomgått	
endringer.

Krav ved overtagelse er avgjørende: 
Skal	driftsfasen	ha	mulighet	til	å	oppnå	digital	
rasjonalitet	og	sikkerhet,	må	det	settes	entydige	
og	etterprøvbare	krav	til	den	digitale	overleverin-
gen	mellom	byggefase	og	driftsfase.	Erfaring		har	
vist	at	dette	er	krevende,	og	at	denne	digitale	
overleveringen	må	inneholde	en	prøvedrifts	fase	
på	samme	måte	som	for	de	tekniske	anleggene.

Krav til driftsrelaterte dataprogrammer er 
avgjørende:	Alle	programmer	må	kunne	impor-
tere	og	eksportere	data	via	IFC,	og	databasen	
som	skal	holde	orden	på	alle	opplysninger	i	
modellen	–	modellserveren	-	må	være	såkalt	
objektsbasert.	I	dagens	programvaremarked			 
er	systemene	ofte	basert	på	en	såkalt	relasjons-
database.	Dette	gir	begrensninger	i	funksjonalitet.	

Så	lenge	de	enkelte	programleverandørene	ikke	
skal	utveksle	data,	kan	hver	programvareleveran-
dør	ha	sin	løsning	for	inndeling	av	bygningen		 
i	objekter	og	sin	løsning	for	lagring	av	data.		 
Et slikt system vil være såkalt proprietært   
–		eller	leverandøravhengig.	

Vi	vet	imidlertid	at	de	samme	opplysningene	 
	–	for	eksempel	arealer	–	benyttes	og	endres		 
av	svært	mange	ulike	programmer	i	driftsfasen.	
Det	betyr	at	det	ligger	en	stor	rasjonaliserings-
gevinst	og	nøyaktighetsgevinst	i	at	alle	aktører	
jobber	på	det	samme	datagrunnlaget.	For	å	få	
til	dette,	må	alle	dataprogrammer	kunne	sam-
handle	på	et	felles	dataformat.	De	må	kunne	
jobbe	videre	på	den	digitale	tvillingen	som	er	
skapt	i	byggefasen.	

Administrativ programvare må bruke 
 areal objekter i BIM til å lagre opplysninger 
om leietagere:	Hvilket	areal	tilhører	hvilken	
kontrakt,		til	hvilken	pris,	med	hvilken	momskode,	
med	hvilket	tilhørende	fellesareal	osv.	Energi-
oppfølgingsprogrammet	må	bruke	arealobjekter	
til	å	fordele	måleravlesninger	på	riktig	areal.	FDV	
systemet	må	bruke	modellen	til	å	systematisere	
vedlikehold	og	holde	styr	på	avvik,	godt	hjulpet	
av	leverandørspesifikasjoner	som	ligger	i	model-
len	fra	byggetiden.	Programvare	for	oppfølging	
av	renhold,	henter	opplysninger	fra	modellen	
om	kontraktsfestet	omfang	av		 
renhold	for	ulike	leietagere.
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