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Program

0900 - 9030 Om Startbank som BNLs verktøy: 
Hvordan møte økende krav om seriøsitet - orientering ved Jørgen Leegaard, BNLs 
direktør for samfunnspolitikk

0930 - 1000 Klimaregnskap og bærekraft:
- Innlegg fra CoBuilder ved Nikolai Halle om enkel tilgang til vareinformasjon
- Hva er status for veileder om klimagassregnskap? Lars Myhre orienterer

1000 - 1010 Pause

1010 - 1030 Avhendingslova og utvidet tilstandsvurdering - UTGÅR

1030 - 1100 Fallsikring ved montering av bjelkelag
Case fra Østerhus om fallsikring ved montering av plater på trebjelkelag -
Erfaringsutveksling og diskusjon om sikringsmetoder



Per Jæger, Adm. 
direktør til 10.5.2022

Lars-Jacob Hiim, 
Adm. direktør fra 10.5.2022

Lars Myhre, Teknisk sjef Marita Grande, 
Fagsjef plan og byggesak

Morten Meyer, 
Kvalitetssjef

Hvem er med fra administrasjonen



Seriøsitetsdebatten tiltar

• Fast ansatte
• Tarifflønn mellom oppdrag
• Faglærte håndverkere
• Lærlinger
• Elektronisk mannskaps-

kontroll (HMSREG)
• Innsyn hos leverandører
• Lønns- og arbeidsvilkår på 

tariff
• Betaling til bank
• Bruk av Startbank

LO og Fellesforbundet vil ha en hånd på rattet



Modeller for seriøsitetskrav

• Oslomodellen

• Viken-modellen

• Skiens-modellen

• Telemarksmodellen

• Detaljerte seriøsitetskrav i 
Rogaland fylkeskommune

• Seriøsitetsbestemmelser i 
Stavanger kommune

Ny Norges-modell 13 januar 
2022 Arbeids- og inkluderingsminister Hadia Tajik, 

næringsminister Jan Christian Vestre 
og kunnskapsminister Tonje Brenna.



Leder for Startbanks styringsgruppe
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Miljø- og kvalitetsforum 
Boligprodusentene

StartBANK
Fredag 4. mars 2021

Jørgen Leegaard - BNL



• Hva er StartBANK
• StartBANK-filter
• Statistikk
• Bli bruker – tilpasse for Boligprodusent - kjede

StartBANK
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StartBANK 

• StartBANK ble startet på grunnlag av et pilotprosjekt kalt 
«Seriøsitet i byggenæringen» på begynnelsen av 2000-tallet. 
Dette prosjektet førte også til etableringen av ID-kort – nå 
HMS-kort.

• StartBANK er en nøytral plattform som driftes og forvaltes av 
Achilles, mens innhold/data er eid av byggenæringen ved BNL

• Bransjene i næringen er representert i både arbeids- og 
styringsgrupper i StartBANK. BNL leder styringsgruppen.

• StartBANK gir muligheter til objektiv vurdering av leverandører 
og kartlegger eventuell risiko i leverandørkjeden

• Med over 8500 leverandører som er evaluert på grunnlag av 
forhåndsbestemte godkjenningskriterier, er StartBANK en 
rettferdig og sikker løsning for valg av leverandører. 
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Styrings- og Arbeidsgruppe

Photo: Carsten 
Krøger

BNL (leder) Jørgen Leegaard

Statsbygg Jan Arnesen

Veidekke Anne Brænna Borgen

Skanska Tormod Løkken

NELFO Tore Strandskog

Boligprodusentene Morten Meyer

Norsk Eiendom Vidar Fiskum

EBA Kari Sandberg

Hæhre Peter Kvisgaard

MLF Stein Hesstvedt

Betonmast Bård Andre Schau

Achilles Halvard Homme

Achilles og StartBANK Carsten Krøger

BNL (leder) Jørgen Leegaard

Statsbygg Lars Arvid Nilsen

Veidekke Halvor Fossum

Skanska Tonje Urdal Sand

Backe Martin Borg

Peab Stein Lien

NCC Henrik Engeseth

EBA Snorre Fuhr

Kruse Smith Nils Magne Løvrak

Achilles | StartBANK Carsten Krøger

Styringsgruppe (2020) Arbeidsgruppe
(2020)

• Styringsgruppe: Strategisk utvikling. Nettverk og relasjoner - gå 
foran ved kontakt med f.eks. Skattedirektoratet og andre.

• Arbeidsgruppen: dypdykker på temaer, melder til styringsgruppe
• Achilles: fasiliterer og innehar sekretærrolle. Utvikler StartBANK 

sammen med styringsgruppen. Support og oppfølging
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Forenkling og like krav for alle leverandører = 

bransjestandard

Dokumentasjon samlet på ett sted slik at du 

slipper å levere samme informasjon flere 

ganger

Demonstrer synlighet og møt bransjens krav 

til seriøsitet

Økende interesse for å dele data på tvers av 

bransjer og land. Enklere i felles 

databaseløsninger

Erfaringer - leverandører
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Erfaringer - innkjøpere

Kjenn din leverandør gjennom økt kontroll 
og kunnskap

Reduser kostnader ved at du slipper å 
samle inn samme informasjon flere 
ganger

Reduser risiko: vi samler inn og validere 
informasjonen for deg

Du kan forenkle prosesser ved å ta i bruk 
overvåkningsfunksjoner og få tilgang til 
revisjonsrapporter
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StartBANK

Mesterbrev

CoBuilder (PX)

Brønnøysund-
registrene

Regnskap

Kunngjøringer

Revisor-
anmerkninger

MVA

Fra Skatte-
direktoratet

Kredit-
informasjon

Bisnode

Spørreskjema

Årlig oppdatering

Dokumenter

Forsikring

Sertifikater

Sentral 
Godkjenning

Arbeidstilsynet 
Renhold  

Bemanning

NHO Service

DsB

Spørreskjema -årlig oppdatering
Team på 8 – salg, støtte, veiledning

60.000 dokumenter kontrolleres 
årlig av saksbehandlere

Sanntidsinformasjon - daglig 
oppdatering via API fra kilde

Eksterne lenker til andre registre  
direkte inn på aktuell leverandør

8500

Leverandører

224

Innkjøpere

Med mer enn 
126K søk i 

2020

Revisjoner Revisjoner
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Søk via SingleSignOn
19395

Søk direkte i StartBANK
124711

InfoTech

ByggOffi
ce

HMSRE
G

Infobric

SuperOf
fice

A
PI

Boligma
ppa

Foretak med 
avtaler både i 
StartBANK og 
ekstern database 
ser status i 
StartBANK på sine 
sider. Ønsker man 
mere informasjon 
klikker man på 
statusikonet og en 

StartBANK | Fordeling av 



16

StartBANK-filter | Hva og hvorfor



StartBANK-filter | Søkeparametere 1
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StartBANK-filter | Søkeparametere 2
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3568 3684
4001

4504
5022

5822

6569

7332
7914

8711

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

StartBANK | Utvikling leverandører | tall pr 31.12 
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Photo: Carsten 
Krøger

15320 16613
25806

38304

75910 74720

92476

122357
126913

144106

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

StartBANK | Antall søk pr år
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Søk via SingleSignOn
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klikker man på 
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Bli Bruker – kjede i Boligprodusentene

• Legge til rette for at StartBANK blir et viktig verktøy for kjedene og deres 
medlemmer

• Lage en struktur som er tilpasset kjededrift, hvor kjeden styrer
• Bli kjent med StartBANK – besøk og demonstrasjon hos kjedekontorene
• Andre forhold som er viktig for kjedene, eventuell ekstra informasjon som 

kan ønskes inn i sysytemet
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Takk for meg

www.bnl.no



Vareinformasjon som lim i 
verdikjeden



coBuilder hadde utarbeidet 
datamaler for ca 270 av de 
harmoniserte standardene

BNL frikjøpte datamalene 
slik at de kunne benyttes av 
alle bygg- og 
anleggsnæringen

Juni 2017 - frikjøp av coBuilder-
maler



Automatisert klimagassregnskap 
basert på BIM og maskinlesbar produktinformasjon (PDS)

Klimagassverktøy kobler 
varenummer til 

varemengde 
fra BIM-fil

BIM-modell

Nasjonalt 
"produktbibliotek"

Resultat: 
kg CO2-

ekvivalenter 

Klimagassinformasjon 
fra PDS (kg CO2)

PDS-generator
F.eks. 

Standardisert PDT for 
ulike produktgrupper

F.eks. 

F.eks. F.eks. 

F.eks. 

REDUZER

Klimagassverktøy



CoBuilder – Nikolai Halle



©Cobuilder AS and its licensors @ 1997-2022

Cobuilder sitt arbeide med Datamaler

Innlegg på Boligprodusentenes miljø og kvalitetsforum

4 mars 2022

4 mars 2022



©Cobuilder AS and its licensors @ 1997-2022

Cobuilder 
+20 years of helping construction actors digitise

• Headquartered in Oslo, Norway 

• Wholly-owned subsidiaries in England, France and Bulgaria

• Our expertise: Standards-based data management 

enabling all stakeholders to exchange and operate 

seamlessly in a common language for a better built 

environment

• 130+ employees

Strategic contributor to:



©Cobuilder AS and its licensors @ 1997-202

Miljøverktøy allerede operativt



©Cobuilder AS and its licensors @ 1997-2022

Many languages and formats, different applications



Espen

Schulze

Expert process

Data model

ISO 19650 -
Information 
management

Information
exchanges

Data dictonary



©Cobuilder AS and its licensors @ 1997-202

How to make construction object data available in a standard-based common 
language: Data Dictionary & Data Templates

Geometry:

• Thickness

• Width,…

Features:

• Board edge type,

• Is Product CE certified?,…

Performance:

• Thermal conductivity coefficient (λ)

• Reaction to fire (EN 13501-1),…

O&M:

• Warranty time,…

Environment:

• Chemical composition

• Exhaustion of abiotic resources (fossils)

• Global warming potential,…

Circularity:

• Presence of substances of Very High 

Concern from REACH Candidate list 

>0.1% by weight,…

…

Sources

Regulation

• Harmonized standards

• European Assessment

Documents (EAD)

Standards

• EN, ISO, 

• Countries(NF, DIN,…)

Industry requirements

- HQE, COBie, BREEAM, LEED, …

Specific user requirements

PlasterboardProperties dictionnary

Geometry:

• Thickness

• Width,…

Performance:

• Thermal conductivity coefficient (λ)

• Reaction to fire (EN 13501-1),…

O&M:

• Warranty time,…

Environment:

• Global warming potential,…

Circular economy:

• Pre-consumer recycled content by 

weight,…

EN520, DOP, EPD, SDS…

Architect

Engineer

Contractor

Economist

Owner / FM

Sub-Contractor

Distributor

Manufacturer

Expert committee

Data template

Construction object

Performance

O&M

Environment

Features

Geometry

Circularity

…

Construction object data 

template

Plasterboard

API 
integration



©Cobuilder AS and its licensors @ 1997-202

Molio: Implementing the common digital language of 
the Danish construction industry
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▪ Need: to create a common data dictionary for the Danish 

construction industry.

▪ Solution: Define data dictionary and data templates

▪ Objective: support information flow of standardised digital 

data, and over time to implement it in construction processes 

on real-world projects.

▪ Goal: to establish a common digital language that enables 

information to flow freely between all actors.

▪ Implementation: develop a Danish context and Data 

Templates available to the users both through a public view 

page as well as through an API service that will allow 

construction companies and software providers to integrate 

them directly into other IT solutions.

Denmark



©Cobuilder AS and its licensors @ 1997-2022

How the Danish industry creates content in Define data dictionary

Diameter

distance between the 

inner walls of a pipe

Diameter

distance between the 

outer walls of a pipe

Source A

Common 

data

dictionary

Domain expert

Source B

Is the source credible?

Is it interpreted correctly?

Is it relevant for our 

organization?

Does it exist already?

Is it defined correctly?

What are the current 

standards?

Pipe diameter

Source C



©Cobuilder AS and its licensors @ 1997-202

CEI-Bois: a common data dictionary for the European wood industry
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▪ Need: a common strategy for digitising product data within 

the industry, both among their members and end-customers

▪ Solution: will implement a data dictionary containing 

standards-based Data Templates

▪ Objective: establish a common data repository for 21 

European and National organisations and more than 180.000 

companies

▪ Goal: Ensure the machine-readability of product data and its 

interoperability with all systems 

▪ Implementation: Efficiently monitor and validate product data, its 

completeness and accuracy; Perform quality assessment and 

compliance checks against technical, environmental and safety 

regulations, and project goals; Make their product data (incl. EPD 

data) available to the European market in a digital format;

Europe



©Cobuilder AS and its licensors @ 1997-2022

Standard Norge & Cobuilder



©Cobuilder AS and its licensors @ 1997-2022

Hva brukes en datamal til

Eksempler:
• Innhold av råmaterialer i produkter

• Beskrive treslag, type tre, egenskaper, brennverdi, etc

• Produsenter kan bruke den til å lage produktdata, eks PDT

• Prosjektering ved å benytte den til å sette krav, kravstilling, 

• Måle fotavtrykket på levert materialer inklusive transport og 
montering (ISO 22057).



Avhendingslova



Sikring ved arbeid i høyden

Carport for boliger i kjede



Bjelkelag med mellomliggere

Halvering av lysåpning ved
bruk av mellomliggende
bjelker på “flasken”



Montering av plater

Plater skyves ut på åpent
bjelkelag og monteres til
underliggende bjelker



Kvalitetsforum 3-2022

Uke 23: 6. juni – 10. juni ?
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