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Trilogien – Riktig med en gang
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«Riktig med en gang» standarder - fra «vugge 
til grav» – fra skisseprosjekt til totalrehabilitering

Prosjektering, bygging og prøvedrift (2 – 3 år)  
• NS 3935, integrerte tekniske bygningsinstallasjoner - prosjektering, utførelse og 

idriftsetting 
• prNS 3420:2019 – beskrivelsestekster for systemer for bygningsautomatisering 

og sikkerhet (ny del) - tilbudsgrunnlag
• NS 6450, idriftsetting og prøvedrift av tekniske bygningsinstallasjoner

Drift (20 – 40 år) 
• prNS 6460:2019, drift av tekniske bygningsinstallasjonene - «de neste 40 år» (ny)
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Tekniske installasjoner – hva inngår i formåls-/yrkesbygninger

Noen tekniske installasjoner:

• VVS-tekniske anlegg
• Elektro-, tele- og dataleveranser
• Automatikkanlegg inkl. SD-anlegg
• Adgangskontroll, alarmsystemer og innbrudd
• Bygningsmessige leveranser knyttet opp mot tekniske anlegg, slik som dører 

og beslag, solavskjerming, kjøle og fryserom, pumper for overvann og 
kloakk
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Automatisering og sikkerhet i 3 nivåer

(fig. fra prNS3420 YB)
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1. Administrasjonsnivå for tildeling av tilganger og presentasjon av bilder, 
alarmer, trender og data

2. Automatiseringsnivå for realisering av funksjoner
3. Feltnivå som inkluderer sensorer for registrering av tilstander, måling av 

fysiske størrelser, aktuatorer, ventiler og spjeld mm 
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prNS 6460 drift av tekniske bygningsinstallasjoner
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prNS 6460:2019 drift av tekniske bygningsinstallasjoner

• Standarden definerer målene for driften av de tekniske 
bygningsinstallasjonen og hvilke oppgaver driftspersonellet skal utføre for 
å oppnå verdibevarende resultater

• Standarden angir metodikk for å oppnå kontinuerlig forbedring

• Ordinær drift forutsetter at rutiner for overlevering fra prosjekt til drift er 
beskrevet og utført. En prøvedriftsperiode som beskrevet i NS 6450 
Idriftsetting og prøvedrift av tekniske bygningsinstallasjoner vil danne et 
godt grunnlag for ordinær drift

• Erfaringene og resultatene fra prøvedriftsperiode danner grunnlaget for 
hvilke mål drift kan forvente å oppnå i kommende periode
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NS 6460 formål

skal bidra til:

 aktiv deltakelse fra driftsorganisasjonen ved planlegging og 
gjennomføring av nye prosjekter

 kompetanseheving
 kostnadseffektiv og verdibevarende drift
 å synliggjøre verdien av drift- og vedlikehold
 å fastsette målene for drift
 optimalisering av driftsoppgaver
 å vise hvordan drift skal beskrives og dokumenteres
 å gjøre driften forutsigbar for virksomheten over tid
 fornøyde leietakere
 at driften skal sikre planlagt oppetid på tekniske installasjoner
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Ord & utrykk – terminologi – definisjoner (1:2)

verdibevarende drift og vedlikehold
tiltak som sikrer at definert teknisk tilstand, funksjon og verdi opprettholdes

drift og vedlikehold
tiltak på de tekniske bygningsinstallasjonene som opprettholder teknisk tilstand 

og verdi av krevd funksjon
− Omfatter oppgaver og rutiner for at eiendommens tekniske installasjoner skal fungere som forutsatt 

både funksjonelt, teknisk og økonomisk

kontinuerlig forbedring
løpende prosess som beskriver planlegging, gjennomføring, kontroll, evaluering 

og forbedring
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Ord & utrykk – terminologi – definisjoner (2:2)

periodisk tilstandsanalyse
periodisk vurdering av installasjonenes egenskaper og ytelser i forhold til 

definerte nivåer

vedlikeholdsplaner
plan for vedlikehold av de tekniske installasjonene og komponentene som skal 

utføres i en gitt periode
− Planene bør inneholde ressursbehov, tiltakets art, kostnad og forventet resultat

Symboler og forkortelser
DV drift og vedlikehold
ITB Integrerte tekniske bygningsinstallasjoner
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Bestemmelser i kapitell 6 og 7
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