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Undervisningsbygg Oslo KF



� Lars Martin Asmyhr

� Energi og Miljø seksjonen

� Fagskoleingeniør innen Klima, Energi og Miljø. 

� Tidligere tekniker/prosjektleder innen automasjon.
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Hvem er jeg.



Litt om Undervisningsbygg Oslo KF

� Nesten 200 ansatte.

� 50 stk. på Eiendomsavdelingen

� 8 stk. på Energi og Miljøavdelingen.

� 18 stk. Driftsingeniører 

� Profesjonell, Nytenkende, Modig og Redelig

3

Kuben yrkesarena



Miljøstatus hos Undervisningsbygg

� 9 nye passivhus-skoler (under utvikling og bygging)

� 2 rehabiliteringer opp mot passivhusnivå

� 2 nye lavenergi-skoler

� 2 forbildeprosjekter i FutureBuilt

� Oslo-skolene er nå 100 % fossilfrie

� Avfallssorteringen ligger i snitt på 90 % (byggeplass)

� Alle skolebygg er energimerket
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Morellbakken skole

TerraLun på Ljan skole



Strategi for styring og drift av bygningsmassen

� Implementering av Toppsystem 

� Vaktmesterordning.

� «Tette bånd» mellom systemene.

� UBF prosjektavdeling bygger og Eiendom drifter.

� Nye skoler, Rehab skoler, Små og store prosjekter

� Alt skal inn i UBF’s Toppsystem.
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� Enklere grensesnitt mot brukerne.

� «Like» bilder på alle SD-anlegg i porteføljen.

� Fjernstyring og mulighet for innlogging på alle 

plattformer.

� Alle bygg skal være Autonome og alle anlegg skal 

være Autonome.
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UBFs mål med Toppsystemet

Undervisningsbyggs visjon 

«Et skolebygg å være stolt av!»



Vårt syn på automatikkens utvikling
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Hvem leverer lokal automatikk? 
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byggautomasjon



Krav og maler

� www.FKOK.no
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Merkemanual, systembilder og funksjonstabell. 
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Oppbygging av «TAG» (merking av komponenter)
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Toppsystem-ubf.no
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Klassisk
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Oversikt
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+(200530)01=360.001-RT404
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Alarmer
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Funksjonsbeskrivelse
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Link rett til ORRA 
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Oversikt
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Romstyring
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Detaljer Romstyring
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Er dette bra nok?
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Er dette bra nok?
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EOS :

� UBF har eget system. (Entro.no)

� Energimålere skal sende data direkte til gjeldende EOS 

leverandør

� Energimålere skal leveres med signal både til SD-anlegg og 

gjeldende EOS

� Idrettshaller, svømmeanlegg og særskilte arealer bestemt 

for utleie skal ha egne målere, for at forbruket enkelt kan 

avregnes.
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EOS
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Veiledere og tydelige beskrivelser av krav.
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Hva er viktig:

� Gode systemer og rutiner. (forankret i organisasjonen).

� Mottakskontroll i prosjektene.

� Bruke interne ressurser. (de kjenner ofte til utfordringene 

fra tidligere prosjekter).

� Ha intern kunnskap til å etterse prosjektering/løsninger.
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Takk for meg!

SPØRSMÅL?


