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LYSGÅRDEN
SLUPPENVEIEN 19 AS
• 50/50 Kjeldsberg Eiendom/Veidekke Eiendom

• Leietakere 
• Veidekke leietaker, samler virksomheten i Trondheim

• Veidekke Industri med asfaltlab
• Veidekke Entreprenør
• Veidekke Eiendom

• Sweco
• DNV GL
• Kinley

• Veidekke Entreprenør ledet utviklingsfase og er 
totalentreprenør

• Overlevering 03.06.19
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MÅL FP: GRENSESPRENGENDE INNEN:
• Design
• Energi og Miljø
• Brukeropplevelse

TIL MARKEDSLEIE!
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LYSGÅRDEN
Grensesprengende
• Arkitektur som engasjerer:

Glasshus mot nord, Trehus mot sør. Daglys
• Rasjonell bygging
• Lagring energi i termisk masse
• BREEAM Excellent
• Solceller på tak.
• Lavenergi. «Nær null» ihht Futurebuilt
• 2 aggregater pr plan, all klimaregulering via luft
• Microshade. Vedlikeholdsfri solavskjerming
• Smart – Kunstig intelligens
• Brukeropplevelse. Individuell tilpasning og styring via app.
• «Bryterløst»
• «Kontorbyggenes Tesla»
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Digital byggeplass
3D-modell armering
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Posisjoneringssystem
IPS : «innendørs GPS»
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Posisjoneringssystem og APP
Brukeropplevelsen – styring klima og lys
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Posisjoneringssystem og APP
Brukeropplevelsen – finn kollega, finn utstyr
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Posisjoneringssystem og APP
Brukeropplevelsen – møteromsbooking
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APP
Brukeropplevelsen – Adgangskontroll
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Posisjoneringssystem 
Optimalisering energistyring

• Toppsystem fra Siemens som integrerer alle funksjoner

• Selvlærende og Predictiv heating
• Bygget tilpasses dagens scenario med læring fra byggets 

sensorer
• Temperatur ute
• Temperatur i rom 
• Temperatur i betongdekke
• CO2-følere
• NY INPUT: Posisjoneringsdata
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Posisjoneringssystem
Optimalisering energistyring

12 Heatmap

• Høsting av posisjoner samles til heatmap
• Databehandling ihht. GDPR: 

• Ingen lagret data kan knyttes til individer, hvem er ikke interessant
• Adgangskontroll ikke koblet mot lagring posisjon
• Formål definert i databehandleravtaler
• Likt «alle andre» apper
• Svært begrenset hvem som har tilgang til lagret data

• Kun driftere, ikke arbeidsgivere



Posisjoneringssystem
Optimalisering energistyring

13 Heatmap

• Posisjonsdata kobles mot Predictive heating
• Bygget lærer brukermønstre
• Optimalisering driftstider

• Finmasket styring av aggregater, varme/kjøling/luftkvalitet
• Finmasket styring soner

• Preheat av møterom via booking

• Heatmap: Analyseverktøy av virkelig bruk av arealer
• Smartere valg for ombygging



• Posisjoneringssystem grunnlag for videre utvikling og oppdatering
• Predictive heating basert på booking av arbeidsplass
• Matsvinn – input til kantine
• Analyseverktøy 
• Renholdsfrekvenser
• Alarmer – guiding i app ved evakuering

Bygget fornyer seg, muligheter
«Kontorbyggenes Tesla»

14 Lysgården



• Free seating:
• Oversikt over ledig arbeidsplass

• Guided seating:
• Guiding til arbeidsplass som klargjort først/er mest optimalt for energibruk

• Bygget som butler?

Bygget fornyer seg, muligheter
«Kontorbyggenes Tesla»
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Takk for
oppmerksomheten

23.05.19
Trygve Karlsen, Prosjektleder Veidekke Entreprenør
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