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Vitir AS
Vitir har utviklet teknologien MergeRF som er en trådløs infrastruktur for sensorikk
og styring i store bygg. MergeRF er basert på åpne standarder på alle grensesnitt 
som mot sensorer, byggautomasjonssystemer (SD anlegg) og skytjenester/digital 
tvilling.



Verdikjeden for sensorikk i bygg
Verdikjeden i bygg starter med sensoren, deretter går signalet til infrastrukturen i 
bygget, deretter til skytjenesten og til slutt til analyseplattformen og eventuelt 
tilbake. Hver av disse overgangene representerer et grensesnitt som kan/bør (må) 
standardiseres.



Hva er en standard?
En teknisk standard er en etablert norm for å løse en oppgave. De ulike gradene 

av standardisering kan grovt deles inn i følgende kategorier.

Formell Standard

• Definert av 
organisasjoner som  
IEEE, ISO, ANSI, CE, 
FCC osv.

• Bransjedrevne 
standarder (USB, 
Bluetooth, WWW)

• Det finnes en etablert 
spesifikasjon, 
kvalifiseringsregime 
og merking.

• Som regel bred 
internasjonal 
adopsjon.

de facto Standard

• Spesifikasjon eller 
løsning som har 
etablert seg i 
markedet.

• Noen er sluppet i 
public domain, andre 
eies av en aktør.

• Finnes som regel ingen 
kvalifisering eller 
merking.

• Tildels svært stor 
adopsjon i ulike 
bransjer eller 
geografiske områder.

Åpen Spesifikasjon

• Proprietær åpen  
spesifikasjon som eies 
og forvaltes av en 
aktør.

• Gjøres tilgjengelig for 
3. part.

• Kan gi enkeltaktører 
svært stor 
markedsmakt.

• Adopsjon er ofte 
basert på partnere i 
verdikjeder



“Standarder er ikke kommersielt
viktig. Kunden kjøper uansett.”

Mars 2019

Sitatet
Sitater under kommer fra en ikke navngitt kommersiell aktør som leverer 
proprietære lukkede ende-til-ende systemer - på spørsmål om hvorfor de ikke 
følger tilgjengelige standarder for kommunikasjon med sensorer. 



Mangelen på standardisering
beskrives i dag som et av de største

hinderne for innovasjon.

Problemet
Mange av de problemene som må løses for å oppnå utslippsreduksjoner, 
energieffektivisering, utnyttelsesgrad, og kostnadsreduksjoner krever nye 
teknologiske løsninger med betydelig grad av innovasjon.  



- Innovasjonshemmende
- Kostnadsdrivende
- Konkurransevridning
- Gir store aktører svært mye markedsmakt
- Store aktører dikterer utviklingen
- Svært vanskelig for nye aktører å komme inn på 

markedet

Konsekvensene
For de som ikke er involvert i teknologiutvikling på daglig basis kan konsekvensene 
av manglende standardisering være vanskelig å se, men de er betydelige.



- For nye grensesnitt eller løsninger kan det mangle 
standarder (feks. Digital tvilling/skytjenester).

- Ofte finnes det relevante standarder som har stor
adopsjon i andre bransjer eller geografiske
områder. 

- Leverandører vil som regel kun adoptere nye
standarder hvis det er krav fra markedet.

Finnes de nødvendige standardene?
Leverandører av proprietære systemer hevder ofte at det mangler standarder. Det 
er bare delvis riktig og ofte er det enkelt å løse.



- Bruk av standarder må være et krav fra markedet.

- Det er ofte enklere for bransjen å tilpasse seg til
dette enn det gis uttrykk for.

- De som velger å ikke tilpasse seg må stenges ute
fra konkurranser og leveranser.

Hva må til for å øke graden av standardisering
Adopsjon av eksisterende standarder eller bransjedrevet utvikling av nye 
standarder krever klare incentiver for leverandørene.



- Det må være kommersielt viktig å bruke
standarder.

- Det er gjennomførbart på alle nivåer i verdikjeden.

Hvem må sette krav til bruke av standarder
Som regel vil ikke innkjøpere eller prosjektledere være i posisjon til å sette krav til 
leverandørene. De har en konkret oppgave å løse og blir målt på den. Kravene må 
først og fremst komme fra toppledelse og politikere. 



- Det gir en svært stor markedsmakt hvis den er
omforent.

- Bruk den!

Oppfordring til politikerne som ønsker grønne bygg
Det offentlige Norge er landets suverent største eiendomsforvalter, men er 
fragmentert og spredt på svært mange aktører. 
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