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Hva er en «sone»?

Avgrenset «område» (volum eller 

areal) som har karakteristika i form 

av forhold, bestemmelser, formål 

el.l. som skiller det fra andre 

områder.



SN/K 518 og oppdraget med sonetyper



Arbeid med sonetabell igangsatt i SN/K 518

• Etter at «NS-TFM» i form av NS 3457-7/8/9 med veiledning nå er sluttført, 

er arbeidet med en ny NS 3457-6 Sonetyper igangsatt.

• Det foreligger pr nå et tidlig utkast til tabell, men der det fortsatt er 

betydelig usikkerhet knyttet både til om den er tilstrekkelig «komplett» 

(dekker alle relevante sonetyper), og om underdelingen av kodene er faglig 

riktig og dekkende for bruken)

• Det er også igangsatt arbeid med å «mappe» kodene til den åpne BIM-

standarden IFC 4 (ISO 16739-1:2018), for bruk i modellsammenheng

• NS 3457-6-utkast vil bli sendt på høring



Hovedinndeling i tidlig utkast



Eksempel på underdeling



Mulig mapping til IFC 4

• Sone med egen geometri i IFC4: IfcSpatialZone

• Predefinerte typer (IfcSpatialZoneType) av soner; CONSTRUCTION, 

FIRESAFETY, LIGHTING, OCCUPANCY, SECURITY, THERMAL, TRANSPORT,

VENTILATION, USERDEFINED, NOTDEFINED

• Vi bruker de konkrete predefinerte sonene I IFC så langt mulig, men må for

mange sonetyper sette predefinert type USERDEFINED

• “Navnet” på USERDEFINED-sonen skal iht. IFC settes i attributten

ObjectType på forekomsten, dvs f.eks.for en bruksarealsone (BRA) 

IfcSpatialZone.ObjectType=AREATYPEUSABLE



Ønske om innspill fra fagspesialister og praktikere

• SN/K 518 arbeider fram et utkast så langt vi selv klarer, men både trenger 

og ønsker at fagspesialister og praktikere til å gi innspill i høringen på:

– Sonetyper som mangler overordnet 

– Sonetyper som mangler i underdelingen

– Det som oppfattes som «feil» underdeling ut fra behovet

– Forenklinger eller «strykninger» i underdelingen («dette trengs ikke»)

– Synspunkter på IFC-»mappingen», f.eks. navngivning

– Alle former for «ulogisk inndeling» (helst med forslag til mer «logisk» inndeling)

– Referanser til formelle eller de facto-standarder som vi kan henvise til



Ta kontakt

• SN/K 518-komitéen: 

https://www.standard.no/standardisering/komiteer/sn/snk-518/

• Komitéleder Kjell Ivar Bakkmoen: kib@digitalmedbim.no

• Faglig ansvarlig i Standard Norge: Stefan Bæk Jensen: sbj@standard.no

• Undertegnede komitémedlem: frode.mohus@statsbygg.no
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