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Innhold

God kundeservice
Årlig mottar vi 15.000 henvendelser fra brukere av våre systemer. God kundeservice handler om hvordan vi behandler disse
henvendelsene, og hvordan kundene opplever dialogen med
oss som programvareleverandør.
Alle henvendelser blir registrert i vårt sakssystem, der både vi
og kunden kan følge status i saken. Fortsatt kommer de fleste
henvendelser til oss via telefon, men stadig flere benytter seg
av vårt kundesenter på våre hjemmesider. Det gir flere fordeler.
På kundesenteret kan du selv finne svar på ofte stilte spørsmål
og andre veiledninger, samt at du får en komplett oversikt over
alle dine henvendelser.
God kundeservice handler mye om tilgjengelighet. Vi må
være der når det trengs. Har man problemer eller spørsmål
så trenger man svar, og det gjerne litt fort. Godt over 90 %
av alle henvendelser til våre kundeteam blir besvart og løst
umiddelbart. Vi har som mål å være raske slik at kunden skal
slippe å vente. Det er effektivt både for oss og kunden. Noen
henvendelser er av en slik art at de krever oppfølging og videre
undersøkelser. Da kan det ta litt mer tid, men vår saksbehandler følger din sak til den er lukket og løst.
For å løse henvendelsene raskt må vi god kunnskap i alle ledd.

Vi har valgt å ha mange av våre dyktigste konsulenter tilgjengelig for å løse dine problemer, og vi har organisert oss slik
at kunnskapen om de ulike løsningene er lett tilgjengelig. Vi
er sikker på at dette er en riktig prioritering for å kunne gi god
kundeservice, og gjennom det oppnå fornøyde brukere og
gode kunderelasjoner. Vi besitter mye kunnskap, og vi deler
den mer enn gjerne med våre kunder.
Hos oss står kunden i sentrum, og vi setter vår ære i å etablere
gode relasjoner med våre kunder gjennom å yte god service.
I en verden som stadig blir mer globalisert og teknologidrevet,
er det trygt å vite at du har en lokal leverandør som forstår
dine problemer og er der når det trengs.
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GIS OG KOMMUNAL FORVALTNING

Fisk og seismikk side om side

NoIS har inngått avtale med EPIM i Stavanger om utvikling
og drift av en web-basert GIS-løsning for utveksling
av informasjon mellom fiskeri-, olje- og
seismikk-næringen på norsk sokkel.

Kontakt i NoIS: tor.olav.almas@norconsult.com

– Hensikten med løsningen er tredelt,
og innebærer å gi olje og seismikkselskaper et bedre informasjonsgrunnlag
når de skal planlegge seismikkaktivitet,
tilby et felles planleggingsverktøy, samt
gi fiskerinæringen en oversikt over
pågående og planlagte seismikkaktiviteter,
sier Kari Anne Haaland Thorsen i EPIM.
Plattform for effektiv deling
Nettkartet, som har fått navnet SAM-X,
blir en plattform for effektiv deling av
korrekt informasjon til rett tid mellom
viktige interessenter på norsk sokkel.

Kari Anne Haaland thorsen

– Ett og samme verktøy gir olje- og seismikknæringen informasjon om fiske- og
fiskeaktiviteter, og det gir fiskerinæringen
informasjon om seismikkaktivitet. På
denne måten kan olje- og seismikknæringen ta hensyn til fiskeaktiviteter

Fakta om EPIM:
> Står for E&P Information Management
Association, og ble etablert i 2006 av
Norsk Olje og Gass.
> Forvaltes av operatørselskapene på norsk
sokkel.
> EPIM leverer tjenester og løsninger for
effektiv deling av informasjon mellom
operatører og andre relaterte interessenter
på norsk kontinental sokkel
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når de planlegge sin seismikkaktivitet,
og fiskerinæringa kan få oppdatert
informasjon om seismikkaktiviteter. Vi
har valgt å kalle verktøyet SAM-X, for det
handler om sameksistens.

Vi har valgt å kalle
verktøyet SAM-X,
for det handler
om sameksistens
Behovet for et verktøy som SAM-X ble
forankret i topplederforumet «Ett Hav»,
et topplederforum etablert av norsk sjømatnæring og petroleumsnæringen.
– Ett Hav ble stiftet for å bidra til et lavere
konfliktnivå og økt verdiskaping for begge
næringene. Ett Hav er et forum hvor
toppledere fra norsk sjømatnæring og
petroleumsnæring skal møtes for dialog.
Behovet og ønsket om denne løsningen
har sitt utspring fra dette forumet, sier
Haaland Thorsen.
De viktigste brukergruppene for SAM-X
vil være fiskeflåter, operatørselskaper og
seismikkselskaper. GIS-løsningen bygger
på GeoMedia WebMap og komponenter
fra ISY WinMap WebInnsyn og GeoInnsyn.
GoLive i mars
Produktet hadde GoLive i begynnelsen
av mars, og har i løpet av de siste tre
månedene vært gjennom en pilotfase
med testing og feilretting. EPIM gikk
offisielt over i driftsfasen i slutten av mai.
– I utviklingen av produktet har vi hatt
med oss 2-3 personer fra EPIM. I tillegg har vi hatt med eksperter fra flere

av aktørene på norsk sokkel, samt en
representant fra Norsk Olje og Gass og
Noregs Fiskarlag.
– Siden dette er en løsning som ikke
er rettet mot oljeselskapene alene, har
vi også hatt med oss aktører fra seismikkselskaper og fiskerinæringen inn i
arbeidsgruppen vår.
Utfordrende tidsramme
Haaland Thorsen medgir at den største
utfordringen i forbindelse med prosjektet
har vært tidsrammen.
– EPIM fikk forespørsel om å utvikle
denne løsningen i mai 2013. Vi brukte
sommeren på å finpusse funksjonskrav
og sondere markedet for potensielle
tilbydere.
I oktober 2013 ble kontrakten med NoIS
signert, og i mars hadde man GoLive.
Prosjektet kan betegnes som et «fast
track» prosjekt.
– Til tross for knapp tidsfrist leverte vi på
tid (en uke etter planlagt GoLive). Dette
kan vi først og fremst berømme et dyktig
utviklingsteam, vår dyktige prosjektleder
samt alle medlemmene i arbeidsgruppen som har gitt gode og konstruktive
tilbakemeldinger underveis, avslutter en
fornøyd Haaland Thorsen.
Løsningen er utviklet etter Scrummetoden, som er en smidig utviklingsmetodikk som gir stor grad av brukermedvirkning.
– Prosjektet har vist at vi kan levere innen tids- og kostnadsrammer også for
denne type utviklingsmetodikk, sier Tor
Olav Almås i NoIS.

ISYnytt 01/14

5

Kundemagasin fra Norconsult Informasjonssystemer AS

GIS OG KOMMUNAL FORVALTNING

eByggWeb
– et tilskudd til demokratiet

Det er en demokratisk
prosess at en lett kan få
innsyn i status på planog byggesaker og det
som skjer lokalt

En brukerundersøkelse gjennomført og publisert av Direktoratet for forvaltning og
IKT (Difi) i 2013 viser at plan- og byggesakskontorene kommer dårligst ut når det
gjelder brukertilfredshet. Gjennom eBygg-prosjektet har 30 kommuner i felleskap
tatt initativ til å yte bedre service overfor sine innbyggere på web.

Kontakt i NoIS: kjell.sandal@norconsult.com

Som en ketchupflaske
Ved starten av prosjektet var målsettingen å bidra til raskere innføring, bedre
kvalitet og effektivitet i plan- og byggesaksprosessen. Brukervennlig elektronisk
dialog mellom forvaltning, næringsliv og
borgere var også ønskelig.
– For å realisere eByggWeb bestemte
vi oss for at vi skulle kjøpe og utvikle et
innsynsverktøy. Valget falt på Norconsult Informasjonssystemer (NoIS) som
leverandør, sier Olaug Hana Nesheim.

NoIS møter prosjektkoordinatoren til en
kaffe for å få en oppdatering på hvor
langt man er kommet.
– Vi er blitt forsinket, blant annet fordi
det ble besluttet at man skulle samarbeide med standardiseringsprosjektet
GeoIntegrasjon og vi måtte harmonisere
fremdriftsplanen med deres framdrift. I
tillegg har etablering av verktøyet i kommunene tatt lenger tid enn forventet
siden det har tatt tid å få implementert
GeoIntegrasjon i sak/arkiv-systemene.
Når det er sagt er vi nesten klare nå.
Hana Nesheim trekker parallellen til
ketchupflasker i glass som en må banke
på før noe kommer ut.
– Du må banke og banke, men når det
endelig kommer noe så kommer det en
stor dose. Det er der vi er nå, alt er i ferd
med å komme ut samtidig, sier hun.
Vil vise vei for offentlig sektor
Ifølge Byggnæringens Landsforening
er det omtrent 260.000 sysselsatte i
byggnæringen. Plusser man på alle som
jobber med forvaltning, drift og vedlikehold i tillegg blir tallet langt høyere.
– Byggenæringen er den største landbaserte næringen i landet, bare olje går
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foran. Et mer effektivt system med enkle
regelverk for å få godkjent søknader og
tilgang til informasjon om bygg er veldig
nyttig.
Lett innsyn i plan- og byggesaker vil
kunne gagne mange, særlig innenfor
næringslivet. – Når eBygg ble etablert
var det et næringslivsinitiativ. Poenget
var å prøve å få til noen gode løsninger
som kunne vise vei for offentlig sektor.
–Vi har utfordret NoIS
Vi har utfordret NoIS på å lage en enkel og
brukervennlig løsning. Det som har vært
på markedet er webløsninger med mye
funksjonalitet og avanserte funksjoner
som saksbehandlere og profesjonelle
i byggenæringen har behov for - men
kanskje ikke mannen i gata.
– Målet har vært å lage noe som folk
flest kan bruke uten å gå på kurs. Vi har
hatt et par år nå der vi har utviklet prosjektet i fellesskap og hatt jevnlige møter,
og vi tror vi har utfordret NoIS med
tanke på å hele tiden tenke sluttbruker.
– Hovedutfordringen for prosjektgruppa
har vært å få til et enklest mulig brukergrensesnitt. Vi synes vi har lykkes. Vi har
kommet langt på vei i retning av å lage

en førstegenerasjons selvbetjeningsløsning.
Hvor brukervennlig er det nå?
– Jeg vil si at hvis du kan bruke Google
Maps, så kan du bruke eByggWeb. Vi
har forsøkt å gjøre de riktige valgene for
sluttbrukeren. Vi blir ikke lykkelig av å ha
for mange valg på web. Der har Steve
Jobs gjort en god jobb, han tok valgene for oss, sier en smilende Olaug og
holder opp iPhonen.
En demokratisk prosess
For å få tilgang til data om byggesøknader må vi i de fleste kommuner
ta kontakt med servicekontor eller
saksbehandler. Det er veldig tungvindt.
eByggWeb gjør at alle kan gå inn og se
status på byggesaker og planer, og da
reduseres trykket på 1. linjetjenesten og
saksbehandlere i kommunen. Det ser vi
på som en stor gevinst.
Hva er fordelene med eByggWeb?
– Det er en demokratisk prosess at en
lett kan få innsyn i status på plan- og
byggesaker og det som skjer lokalt. Vi
håper selvsagt også at eByggWeb vil
være et bidrag til at brukertilfredsheten
kan stige, og styrke omdømmet til planog bygningssektoren.
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Standardisert utveksling av kartdata
vil gi store innsparinger

BKK velger feltverktøy, prosjektstyring og kalkyle fra NoIS

NoIS er en sentral deltaker i prosjektet GeoSynkronisering for
utvikling av nye metoder for utveksling og synkronisering av
geodata mellom aktører i Norge digitalt.

BKK er et av Norges
største selskaper
innenfor produksjon,
engrosomsetning og
transport av elektrisk
kraft, og har flere nye
utbygginger i pipeline.

Kontakt i NoIS: lars.eggan@norconsult.com

Prosjektet er nå i avslutning av andre
fase der vi har bidratt til utvikling av
felleskomponenter for tjenestetilbydere
og abonnenter.
Hovedmålsettingen er å utvikle og
teste ut standard utvekslingsmetoder
og komponenter for synkronisering av
geodata på tvers av ulike plattformer
og systemløsninger. Dette vil resultere
i store innsparinger for offentlige etater
gjennom automatiserte rutiner som

erstatning for dagens til dels manuelle
operasjoner for utveksling av kartdata.
Vi deltar nå i pilot-prosjekt med Trondheim kommune og med Kystverket /
Kartverket (Sjødivisjonen) for å støtte
GeoSynkronisering i våre løsninger.

Sandnes kommune vil sikre
datakvalitet og effektivitet
Sandnes kommune skal bruke ISY ProAktiv til å sikre
datakvalitet og effektivitet i forvaltning og innkreving
av kommunale eiendomsgebyrer.

Foto: Snorre E. Johnsen

Kontakt i NoIS: benedicte.buer.hanstad@norconsult.com
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Sandnes er en kommune i sterk vekst
og med sine rundt 70 000 innbyggere
allerede en av Norges ti største kommuner. Nå har Sandnes i likhet med
flere av sine nabokommuner, blant
annet Stavanger, valgt å ta i bruk ISY
ProAktiv for å sikre datakvalitet og effektivitet i forvaltning og innkreving av
kommunale eiendomsgebyrer.
Sandnes ønsker å ta i bruk moduler for

administrasjon av eiendomsgebyrer,
vannmålere, slam og renovasjon. For at
innbyggerne enkelt skal kunne lese av
sine vannmålere på nett, vil kommunen
benytte seg av ISY ProAktiv WebPortal.
Prosjektet er godt i gang med planlagt
oppstart til høsten.
Vi ønsker Sandnes kommune velkommen som kunde på ISY ProAktiv!

Kontakt i NoIS: karl.johan.olsen@norconsult.com

Tar i bruk feltverktøy for ISY JobTech
- ISY JobTech GO for iPad er i skrivende
stund i bestilling for BKK Produksjon.
Med de presentasjonene vi har sett av
programmet virker det svært lovende
og nyttig for oss, sier Nils Petter Bolstad,
systemansvarlig for ISY JobTech i BKK.
Dette er et feltverktøy som gjør det
mulig å flytte viktige oppgaver fra kontoret og ut i felten der de utføres. Utført
arbeid kvitteres og dokumenteres på
stedet og sendes tilbake til ISY JobTechdatabasen når man kommer innenfor
mobildekning. Med ISY JobTech Go kan
også feil og mangler rapporteres umiddelbart, ledsaget av foto tatt på stedet.

ISY-løsninger også for kalkyle og
styring av prosjekter
BKK har også valgt å gå til anskaffelse av
byggherreløsningen ISY Prosjekt Plan/
Økonomi for styring av prosjekter, samt
utvidet antall brukere innenfor entreprenørløsningen ISY ByggOffice for kalkulasjon
og produksjonsoppfølging.
- NoIS ble valgt på grunnlag av at de
kom best ut av en anskaffelsesprosess
med flere tilbydere, sier Arne Holt, avdelingsleder for BKK Produksjon AS.

Fakta om BKK:
> Over 180.000 nettkunder
> 32 vannkraftverk med en årlig middel
produksjon på 6,7 TWh
> Dette er nok strøm til å forsyne 335.000
norske husstander med strøm et helt år
> Over 1100 ansatte, og hovedkontor på
Krokstad i Bergen
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Ringerike holder oversikten
med ISY Eiendom

Ringerike kommune har brukt ISY Eiendom i over seks år, og
utvider stadig med nye moduler. – Programmet gjør at vi får
en samlet oversikt over bygningsmassen som gjør det lettere
å følge opp, sier kommunalsjef Knut Edvard Helland.

Kontakt i NoIS: dag.mathisen@norconsult.com

Langvarig samarbeid
I 2008 fant Ringerike kommune ut at
det var nødvendig med et system som
kunne løse alle kommunens oppgaver
innen eiendomsforvaltning.
Kommunen tok kontakt med diverse
leverandører, deriblant NoIS, for å få
innsyn i løsningene som fantes på
markedet.
NoIS kom best ut og vant budrunden,
og kommunen besluttet å ta i bruk ISY
Eiendom. Implementering og kursing
startet høsten 2008.
Brukes til mange oppgaver
ISY Eiendom har vist seg å være viktig
for Ringerike kommune. ISY Eiendom er
en modulær løsning som dekker de
fleste sider innen eiendomsforvaltning.
Systemet dekker alle nivåer, både
operative arbeidsoppgaver så vel som
de strategiske og taktiske sidene innen
eiendomsforvaltning.

Vi bruker ISY Eiendom til
vedlikeholdsplanlegging,
bestillinger, budsjettering,
periodiske arbeider og
internkontroll for vaktmester, husleiekontrakter
samt for å holde oversikt
over boligsøkere
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Knut Edvard Helland, kommunalsjef i
Ringerike kommune, opplyser at ISY
Eiendom blir flittig brukt til oppgaveløsning.
– Vi bruker ISY Eiendom til vedlikeholdsplanlegging, bestillinger, budsjettering,
periodiske arbeider og internkontroll for
vaktmester, husleiekontrakter samt for å
holde oversikt over boligsøkere.
– Vi bruker også programmet på mindre

investeringsprosjekter med sekkepostavsetninger, sånn som oppgradering av
skoler, barnehager og institusjoner for å
holde oversikt over investeringsbehov.
Ringerike kommune er fornøyd med
produktet, hvilket har ført til utvidelser.
– Vi er fornøyd med programmet i
Ringerike kommune. Bruken har stadig
blitt utvidet og nye moduler er kjøpt inn.
Alle får tilgang til samme informasjon
Helland opplyser at ISY Eiendom er
spesielt viktig for Ringerike kommune
når det gjelder å holde oversikt over for
eksempel vedlikeholdsetterslep, samt
status for vedlikeholdsplaner for det
aktuelle året. Han påpeker også at det er
en stor fordel at alle saksbehandlere på
Eiendom får tilgang til samme informasjon og kan se historikken, hvilket
effektiviserer prosessene. Han ser flere
fordeler ved dette.
– Fordelen med å ha ett system til
bygningsforvaltning er at den samme
bygningsinformasjonen ligger til grunn
for alle modulene. Vi får en samlet oversikt over bygningsmassen som gjør det
lettere å følge opp.
ISY Eiendom Periodisk arbeid
Ved nyttår innførte Ringerike kommune
ISY Eiendom Periodisk arbeid, som er
et produkt for å planlegge og følge opp
periodisk arbeid. Eksempler kan være
kontroll av at brannslokningsapparat er

i orden, kontroll av sikringskap/kontrollrom og gjennomføring av brannvernrunde. Produktet gir brukeren mulighet
for å definere et eget standardregister
over hvilke oppgaver som skal utføres
regelmessig, lage oversiktlige årsplaner
som viser hvilke oppgaver som skal
utføres når, samt muligheten til å lage
rapport med fargekoder som i en
kalender viser om og når en oppgave
er blitt utført eller ikke.
– Gjennom ISY Eiendom Periodiske
arbeider kan vi enkelt dokumentere for
våre kunder og brukere at sikkerheten er
ivaretatt ved å vise hvilke kontroller som
er utført på bygningstekniske anlegg,
samt når disse kontrollene er blitt utført.
Vaktmesterne i kommunen rapporterer
inn avvik knyttet til kontroller elektronisk,
noe som har gitt en mye mer oversiktlig
og etterprøvbar avviksbehandling.

Ringerike kommune:
> Er en av de største bykommunene i
landet med fjell og fjorder, daler, brede
bygder, elver, vann og skogsområder
fordelt på 1 553 kvadratkilometer.
> I tillegg til ISY Eiendom benytter Ringerike
kommune også ISY G-prog Beskrivelse,
ISY Calcus, ISY Prosjekt Økonomi og
ISY WinMap fra NoIS.
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ANBUB, KALKYLE OG PROSJEKTSTYRING

Faggruppe for effektiv
bemanningsplanlegging for FDV

AF gruppen velger ISY ByggOffice

Det er etablert en egen ISY JobTech faggruppe som har
fokus på temaet “Effektiv bemanningsplanlegging for FDV”.

Kontakt i NoIS: ottar.brekke@norconsult.com

Vi i NoIS ønsker et tett samarbeid med
våre kunder. Det gjør oss bedre i stand
til å utvikle løsninger som kundene etterspør. Faggruppene er opprettet for å
være et bindeledd mellom kundegruppen og NoIS.
Faggruppene kommer med innspill
ved utvikling av nye versjoner og
utvikling av nye produkter. I tillegg
får de ofte anledning til å prøve
programvaren før den slippes
ut til kundemassen.

Effektiv bemanningsplanlegging for FDV
Faggruppens arbeid skal bidra til å
etablere en løsning som på best mulig
måte sikrer optimal beskjeftigelsesgrad
for personell i vedlikeholdsorganisasjonen. Løsningen skal samtidig støtte
opp om langtidsplan
legging, der ressurs
behov fra vedlike
holdsplan
sammenstilles

med tilgjengelige ressurser.
Dette skal forenkle arbeidet med å
tilrettelegge for jevn og forutsigbar ressursbelastning gjennom året. Norconsult
Informasjonssystemer har igangsatt
utviklingsarbeidet, og de første prototyper har begynt å materialisere seg.
NoIS ser frem til å presentere dem for
faggruppen. Effektiv bemanningsplanlegging er ett av flere tema som inngår i
et program for effektivisering av FDV.

I januar ble det klart at AF Gruppen internt har valgt å bruke
prosjektverktøyet ISY ByggOffice, som inneholder løsninger
for kalkulasjon, prosjektoppfølging og forespørsel.

Kontakt i NoIS: torstein.fjelldal@norconsult.com

Valget om å anvende ISY ByggOffice
var alt annet enn tilfeldig; flere måneder
med testing måtte til før man endte på
Norconsult Informasjonssystemers
(NoIS) løsning.
– Før vi valgte hvilket system vi ville
gå for lagde vi en kravspesifikasjon og
bestemte at omtrent 20 brukere fordelt
på mer eller mindre hele AF-gruppen
skulle teste ut ulike systemer. Av de
totalt 20 brukerne var det 10-11 stykker
som mente de hadde fått testet systemene nok til at de kunne gi en evaluering, forklarer Ulf Brosø i AF Gruppen.

Seksjonsleder Entreprenørdrift i NoIS,
Torstein Fjelldal, er svært fornøyd.
– Vi er utrolig stolte over å ha fått
AF Gruppen med på laget. AF Gruppen
er en stor og interessant entreprenørkunde som vil være med å løfte vår
bransjeløsning ytterligere, sier Fjelldal.

NoIS er en betydelig leverandør av
prosjektverktøy til bygg og anleggsmarkedet og har i dag ca. 2500 kunder
totalt.
– Her finner du både store riksentreprenører, små og mellomstore
entreprenører og ferdighusleverandører, avslutter Fjelldal.

– Testepersonene fylte ut evalueringsskjemaer hvor de enkelte punktene i
kravspesifikasjonen ble evaluert. Man
skulle også gi terningkast 1-6 på alle
punkter. ISY ByggOffice ble brukt i en
del kalkyler de 6-7 månedene testingen
holdt på, og fikk veldig god score på
alle punkter. ISY ByggOffice falt veldig
heldig ut, og samlet sett så fant vi ut at
vi ville gå for den løsningen, sier han.
Brosø får støtte av Konserndirektør for
Bygg, Morten Grongstad i AF Gruppen:
– Vi har vurdert ulike prosjektverktøy.
ISY ByggOffice ble valgt ut fra en totalvurdering av funksjonalitet, brukervennlighet og pris, sier han.
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Torstein Fjelldal i NoIS (t.v.)
og Ulf Brosø, applikasjonsansvarlig i AF Gruppen AS, er
godt fornøyde med den nye
samarbeidsavtalen
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Jern-Erna jobber for
10.000 husstander
Det er 20 år siden en tunnelboremaskin var i sving i
Norge. Høsten 2014 skal Jern-Erna ha gjennomslag
på Røssåga for LNS og Statkraft.

Kontakt i NoIS: torstein.fjelldal@norconsult.com

Tradisjonelt har tunnelboremaskiner
(TMB) kvinnenavn, og Jern-Erna kunne
derfor ikke være noe unntak. Leonhard
Nilsen & Sønner AS (LNS) begrunnet navne-valget Erna med at ”det er
et innarbeidet navn, og beskriver en
drivkraftig dame som har gjennomslagskraft i det hun holder på med, og det
kan vi trygt si om denne maskinen også”.
Røssåga første prosjekt
Monteringen av tunnelboremaskinen
startet i september, og blir brukt til
utbyggingen av Røssåga i Nordland.
Utbyggingen av Røssåga er et vannkraftprosjekt i regi av Statkraft, og det første
prosjektet som tar i bruk TMB på over
20 år. Det var en tydelig fornøyd direktør
som presenterte Røssåga-prosjektet på
Fjellsprengingskonferansen sist høst.
– Meter for meter er TBM dyrere enn
konvensjonell sprenging, men totalpakken til TBM ble bedre enn vi ville klart
med konvensjonell drift, sa Frode Nilsen,
administrerende direktør i LNS.
Fra talerstolen roste Nilsen også
det gode samarbeidet med TBMleverandøren Robbins.

14
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– Vi har hatt et fantastisk samarbeid i
oppstartsfasen, sa han.
Erik Dahl Johansen, byggeleder i Statkraft, var også godt fornøyd med TBMløsningen.
– LNS kom best ut gjennom det gode
alternativet med TBM. Løsningen er
dyrere meter for meter, men den har
mange andre fordeler. Det at Frode
Nilsen skulle få TBM tilbake til Norge er
spennende. Det er også artig å se at det
er liv i de gamle TBM-folkene i Norge,
sier Johansen.
Når nye Røssåga-kraftverk står ferdig
i 2016 vil produksjonen øke med 200
GWh, noe som tilsvarer det årlige strømforbruket til cirka 10.000 husstander.

Leonhard Nilsen & Sønner (LNS):
> LNS har brukt ISY ByggOffice siden 2009
> Benytter ISY ByggOffice til kalkulasjon og
prosjektoppfølging

ISYnytt 01/14
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Trondheim kommune ønsket
bedre økonomistyring av
investeringsprosjekter
Trondheim kommune bruker ISY Prosjekt Økonomi til
kostnadskontroll og kostnadsstyring på alle investeringsprosjekter.
Kontakt i NoIS: geir.scott.janssen@norconsult.com

ISY Prosjekt Økonomi er et verktøy
som gir økonomisk kontroll over et
enkelt eller en portefølje av prosjekter
i varierende omfang og størrelse. Programmet kan tilpasses til en rekke ulike
arbeidsmetoder fra overordnet til svært
detaljert.
Trondheim kommune bruker ISY Prosjekt Økonomi til både store og små
oppgaver.
– Per i dag har vi over 500 aktive prosjekter i systemet, og totalt antall aktive
prosjekter vil nok til enhver tid ligge på
rundt 600 når vi er i full drift. Da dreier
det seg om alt fra små bygningsmessige
oppgraderinger og IT-prosjekter på 125
000 kroner, opp til større bygge- og anleggsprosjekter i størrelsesorden 6-700
millioner kroner, sier Henning Hårstad,
Controller investering bygg i Trondheim
kommune.

Foto: Marte Grytan

Hovedtyngden av prosjektene er byggeprosjekter og anleggsprosjekter innenfor
vei, vann og avløp samt park- og grøntområde, men programmet blir også
brukt til IT-prosjekter.
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Brukte Excel
Før Trondheim kommune gikk til anskaffelse av ISY Prosjekt Økonomi ble skyggeregnskap i Excel og et annet, eldre
program anvendt.
– Dette ga store rom for avvik mellom
regnskapet og skyggeregnskapet, og

det ble i mindre grad utarbeidet systematiske og periodiserte prognoser.
– Bakgrunnen for anskaffelsen av ISY
Prosjekt Økonomi var et ønske om
bedre økonomistyring av kommunens
investeringsprosjekter, samt å få de
ulike delene av kommunen til å få en
mer enhetlig måte å styre økonomien i
prosjektene.
I dag bruker kommunen ISY Prosjekt
Økonomi til kostnadskontroll og kostnadsstyring på alle investeringsprosjekter.
– Med kostnadsstyring tenker vi både
på enkeltprosjektnivå, via prosjektporteføljer, til samletall for sektorer sånn som
for eksempel skole, barnehage, vei og
vann. Det er også bestemt at all økonomirapportering på investeringsprosjektene skal skje via verktøyet.

før vi er hundre prosent på plass.
Hårstad mener verktøyet er brukervennlig i den forstand at det har et brukergrensesnitt som mange kan kjenne igjen,
med mye pek og klikk, visuelle framstillinger og innebygde forklaringer.
– Når det er sagt ligger den største
brukermessige utfordringen i forståelsen
av arbeidsmetoden programmet legger
opp til, og det å få taket på skillet mellom budsjett og prognose, samt disposisjoner og forventet sluttkostnad.
Hårstad og kollegaene har merket seg
et par ting som kunne vært annerledes i
programmet.

Innføringen av programmet
gir oss en organisasjonsmessig mulighet til å
forbedre og i større grad
samkjøre arbeidsmetoder

Flere puljer med kursing
De fleste av NoIS’ programmer krever
kursing, og ISY Prosjekt Økonomi er intet unntak. Trondheim kommune valgte
å fase inn bruken i organisasjonen i fire
puljer. Den første puljen fikk opplæring
og startet med bruken i månedsskiftet
2013/2014, og den siste fikk opplæring i
slutten av mars i år.

– Dette melder vi selvsagt inn til NoIS,
og vi har absolutt inntrykk av at vi blir
hørt. Vi både håper og tror at flere av
disse ønskene implementeres i framtidige oppdateringer av programmet.

– I utgangspunktet skal nå alle bruke ISY
Prosjekt Økonomi, men vi ser at det tar
litt tid å få alle opp å gå i forhold til å ta i
bruk løsningen, så det gjenstår ennå litt

Forventer resultater av investeringen
Til tross for at Trondheim kommune
nettopp har kommet i gang for fullt med
bruken av ISY Prosjekt Økonomi, har

Hårstad allerede sett at verktøyet kommer til å være til hjelp i flere situasjoner.
– Spesielt der ulike deler av organisasjonen arbeider med ulike delprosjekter
innefor et større prosjekt kan man ha
god nytte av den totaloversikten som
ISY Prosjekt Økonomi gir.
– Et eksempel på et slikt kommende
prosjekt er utbedringen av Torvet i
Trondheim, hvor én sentral prosjektleder
vil få bedre mulighet til å kunne følge
opp ulike delprosjekter som utføres
av delprosjektledere i andre deler av
organisasjonen. Både gjennom rapporteringen, og ved løpende å gå direkte inn
prosjektene i ISY Prosjekt Økonomi.
Hårstad forventer også at programmet
vil hjelpe kommunen med å se mulige
kostnadsavvik på et tidligere tidspunkt
enn tidligere, hvilket vil gi muligheten til
å gjøre korrigerende tiltak.
– Innføringen av programmet gir oss
en organisasjonsmessig mulighet til å
forbedre og i større grad samkjøre arbeidsmetoder, da ISY Prosjekt Økonomi
krever en viss felles måte å jobbe på for
prosjektlederne når det gjelder økonomien i prosjektene. Vi forventer også
at rapportmulighetene, sammen med
porteføljeoversiktene, skal kunne gi oss
en gevinst både med tanke på tidsbruk
og på kostnadskontroll.

ISYnytt 01/14
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Island ser mot Norge og NoIS
Aldri så galt at det ikke er godt for noe: Til tross for at finanskrisen
for fem år siden førte til en kraftig knekk i islandsk økonomi, gjorde
det også til at islendingene ble nødt til å tenke nytt.

Kontakt i NoIS: geir.johansen@norconsult.com

Finanskrisen i 2008/2009 påvirket
økonomien i flere europeiske land, og
ringvirkningene merkes fortsatt enkelte
steder. Til tross for at de fleste av de
nordiske landene slapp relativt billig
unna da finanskrisen i 2008/2009 gjorde
sitt inntog, ble Island hardt rammet og
var i praksis konkurs.
Islendingene er nå på god vei til å komme seg på fote igjen, og en viktig del
av landets gjenoppbyggingsprosess har
vært leveranser av ingeniør- og entreprenørtjenester til Norge. Flere av de
største islandske rådgiverfirmaene, samt
en rekke arkitekter og entreprenører, har
sett nye muligheter i et attraktivt og
stort bygg- og anleggsmarkedet i Norge.
Gjennom etableringer og prosjektsamarbeid med norske aktører leverer islandske selskaper mer en 30 prosent av sine
tjenester til det norske markedet.
Norconsult Informasjonssystemer (NoIS)
har sett muligheter til å komme inn i et
nytt marked utenlands, og islendingene
har tatt imot selskapet med åpne armer.
Doblet omsetning
NoIS har hatt kunder på Island siden
2000, men i løpet av det siste året
har man sett en mangedobling i salg
av programvare. For å møte de nye
utfordringene i det norske markedet
har de islandske selskapene investert i
nødvendig programvare som ISY Calcus
og ISY G-prog Beskrivelse. Førstnevnte
er nyttig i tidligfase vurderinger, analyser
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og kostnadsstyrt prosjektutvikling. ISY
G-prog Beskrivelse brukes av de aller
fleste rådgivere og arkitekter for å lage
anbudsbeskrivelser. En tidligfase kalkyle
fra ISY Calcus kan også importeres og
brukes som grunnlag for beskrivelsen.
Tilpasset opplæring
Med ny programvare følger også
behovet for grundig opplæring. God
kjennskap til programvaren er en viktig
forutsetning for å kunne levere gode
prosjekter og dokumenter.
Med tanke på at Island kun har 320.000
innbyggere er antallet og størrelsen på
de islandske, rådgivende selskapene
relativt stort. Selskapene Manvit, EFLA,
Verkis og VSO Colsulting, som alle har
mellom 60 og 400 ansatte, er noen av
de viktigste. Alle selskapene har investert
i programvare fra NoIS, og flere har fått
tilpasset opplæring i sine egne lokaler i
hovedstaden Reykjavik.
Ansatte i Norge
Det rådgivende ingeniørfirmaet Verkis
bruker programmene ISY G-Prog Teknikk,
ISY G-prog Beskrivelse med BIM og
Prosesskoden samt ISY Calcus.
– Vi har fått kursing i alle produkter vi anvender, og våre ansatte har vært veldig
fornøyd med disse kursene, sier sivilingeniør og Project Manager Guðmundur
Þór Birgisson.

I dag har vi omtrent 40
rammeavtaler i Norge
og mer enn 120 av våre
medarbeidere har jobbet
med norske prosjekter
de siste årene
2009, og siden har virksomheten og
antall prosjekter vokst og vokst. I dag har
vi omtrent 40 rammeavtaler i Norge,
og mer enn 120 av våre medarbeidere
har jobbet med norske prosjekter de
siste årene.
Verkis har kontor på Skøyen i Oslo, samt
medarbeidere som jobber med prosjekter i Stavanger og Bergen.
Til sammen har mer enn 80 islandske ingeniører fått opplæring i bruk av
ISY G-prog Beskrivelse og ISY Calcus.
Interessen og entusiasmen har vært stor.
Det er tydelig at mulighetene som åpner
seg for de som behersker disse programmene er svært attraktive.
I tillegg til opplæring hos nye kunder,
inviterte den islandske ingeniørforeningen
Verkfræðingafélagi Íslands NoIS til et
stort felles seminar for sine medlemmer og oppmøtet var overveldende,
med over 50 interesserte tilhørere. Det
er åpenbart at islandske ingeniører ser
muligheter i Norge.

Fakta om Island
Offisielt navn: Lýðveldið Ísland
Norsk navn: Republikken Island
Areal (KM² ): 103 000
Innbyggertall: 315 281 (2013)
Innbyggere per KM² : 3,1
Hovedstad: Reykjavik

– Vi fikk vårt første oppdrag i Norge i

ISYnytt 01/14

19

Kundemagasin fra Norconsult Informasjonssystemer AS

Først i verden
Kalkyle, carbon footprint og
LCC spiller sammen i én
helhetlig løsning
Vi har søkt verden rundt. Ingen annen løsning er funnet. NoIS i samarbeid med
AS Bygganalyse er først i verden med én helhetlig løsning der verktøy, metode,
innhold og dokumentasjon spiller sammen i én kalkylemodell. Nå er tiden inne
for å gjennomføre høyt kvalifiserte og verdiskapende beregninger med redusert
ressursbruk og transparent dokumentasjon. De kan dermed bli en naturlig del av
verdiskapningen i et prosjekt.

ANBUB, KALKYLE OG PROSJEKTSTYRING

Kontakt i NoIS: oyvind.jensen@norconsult.com

2001: Kalkyle. 2009: Carbon footprint.
2014: LCC (livssykluskostnader)
Kalkyle av investeringskostnad i et
byggeprosjekt er en kjent øvelse. Ikke
sjelden ser vi en ensidig konsentrasjon
på investeringskostnad og ender opp
med høye kostnader i byggets brukstid.
En LCC-beregning tar for seg alle kostnader knyttet til å bygge og eie et bygg.
Det offentlige er dessuten gjennom Lov
om offentlige anskaffelser forpliktet til å
ta hensyn til LCC. De siste årene har vi
arbeidet på spreng for å “knekke nøtten”
med å samle alt i samme løsning. Nå er
vi stolte over å levere resultatet. Den 5.
september 2014 vil vi arrangere et fagseminar om den nye LCC-løsningen – ta
kontakt eller følg med på www.nois.no.
Årskostnader, husleieberegning og
LCC-analyse. Alternativer.
Konsekvens. Følsomhet.
Den nye LCC-modulen i ISY Calcus er
et fullverdig beregningsprogram for
årskostnader, husleieberegning og andre
typer LCC-analyser. Målet er å tilrettelegge for gode analyser og gode prosjekter.
Men ambisjonen stopper ikke der. Ved
å benytte én kalkylemodell for alle de
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tre områdene kostnadskalkyle, LCC og
klimagassberegning vil den samlede
tiden til de tre oppgavene reduseres.
Ny standard: NS 3454:2013
LCC-området har vært standardisert
siden 1988 og gjeldende standard
NS 3454:2013 er lagt til grunn slik at
terminologi, beregningsmetode og klassifikasjon følger den norske standarden.
Kalkulasjonsmetodikken bygger på
nåverdimetoden der analyseperiode og
kalkulasjonsrente er valgfri.
Spill film!
Det å koble mengder og visualisering
av bygg i en BIM til kostnadskalkyler er
”gammelt nytt”. Nyvinningen i 2014 er å
koble BIM mot LCC-kalkylen og visualisere dette. Ved å visualisere utskiftingsog vedlikeholdsbehovene på ulike bygningsdeler år for år får man en praktisk
forståelse av hvordan valgte materialkvaliteter ”spiller på lag”. Spill film!
Utvidet konstruksjonsdatabase
Alle konstruksjoner har en pris, en vekt,
egenvekt og klimagassegenskaper, men
også en levetid, utskiftingskostnad, et

sett vedlikeholdsaktiviteter og intervaller.
I tillegg er de 65 bygningstypene definert med kalkyleforslag eller kalkylemaler
som kan tilpasses prosjektets størrelse
og form gjennom geometriske nøkkeltall. Disse er også komplette med LCCkostnader som ikke er relatert til det
rent bygningsmessige, slik som f.eks.
renhold, adm., drift, forsikringer, skatt,
gebyrer o.s.v.
ISY Calcus og Norsk Prisbok utvikles i
samarbeid med AS Bygganalyse (www.
bygganalyse.no).
Kalkyleverktøy + oppslagsverk utgitt
i bokform, på web og som app
Som for en kostnadskalkyle eller klimagasskalkyle er modellprosjektene i ISY
Calcus komplette dynamiske bygg som
kan tilpasses med endret geometri,
funksjon og kvaliteter. Norsk Prisbok inneholder de samme dataene i en statisk
form, og er verktøyet for de mindre kalkylene, eller enkle alternativvurderinger.
Se www.norskprisbok.no og vurder et
abonnement til 1.490 kr. pr. år.
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Til tross for at Norge og
Sverige er naboer er det,
tro det eller ei, en del
forskjeller i måten vi ser
på en armeringstegning.

Vi satt oss ned med Per Ole Otterness
i Cad-Q Norge og spurte ham hvordan kundene merker samarbeidet?
- ISY CAD Rebar er i sin helhet implementert inn som en del av Cad-Qs
add-in til Revit: Naviate Structure. ISY
CAD Rebar kompletterer vår løsning
da vi nå kan tilby markedet muligheten
både til å tegne ut armering i 2D, i tillegg
til å skape 3D-armeringsmodeller som vi
genererer tegninger og bøyelister ut av.
Og alt foregår i Revit – det er ikke behov
for å benytte andre tegneverktøy.

ISY CAD Rebar
- nå også i Sverige!
I dag er korte tidsfrister, god kostnadskontroll og leveranse av vel testede
og fungerende produkter nødvendig for å overleve i et konkurranseutsatt
byggemarked både i Norge og internasjonalt. Uten effektive verktøy og
ditto arbeidsmetoder er løpet kjørt.

Har det vært nødvendig med mye tilpasning for svenske konstruktører?
- Ja, det har vært nødvendig å tilrettelegge
programmet ihht. svenske standarder. Til
tross for at Norge og Sverige er naboer
er det, tro det eller ei, en del forskjeller
i måten vi ser på en armeringstegning.
Dette er nå implementert i ISY CAD
Rebar/Naviate Structure.
Har dere kunder i Sverige allerede?
- Den svenske tilretteleggingen er relativt
ny og det er således fremdeles mange
som bruker tradisjonelle verktøy for å
tegne armering. Stadig flere tar imidlertid i bruk Revit for å tegne armering også
- Tyrens er et av de firmaene som ligger
langt fremme her.

Kontakt i NoIS: ole.magne.kvindesland@norconsult.com

Full kontroll
Med ISY CAD Rebar for Revit gjøres
modellering og produksjon av armeringstegninger integrert i ett og samme
verktøy. Dette gir effektiv produksjon
samtidig som antall feilkilder reduseres.
Man har full kontroll på hvilke posisjonsnummer, stålkvaliteter og dimensjoner
som er brukt og kan effektivt gjenbruke
disse. Bøyeliste kan produseres med et
par tastetrykk, og enkelt tilpasses prosjektkrav.
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Forhandleravtaler
ISY CAD Rebar støtter Revits eksisterende
arbeidsflyt for definering og produksjon
av byggetegninger, og takket være
forhåndsdefinerte parametriske Revit«families» er det enkelt å representere
de ulike armeringsformkodene.
NoIS har forhandleravtaler både med
Cad-Q og NTI CADcenter. Avtalen med
Cad-Q er spesiell ved at de i tillegg til å
kunne selge ISY CAD Rebar frittstående,
også leverer det som en integrert del av
sitt eget verktøy Naviate Structure, som
er en tilleggsmodul til Revit.
Denne OEM-avtalen gjør at Rebar automatisk blir med når en kunde kjøper
Naviate, og at alle eksisterende brukere
av Naviate som har såkalt “subscription”
får tilgang til Rebar. OEM avtalen gjelder
både i Norge og Sverige og trådte i kraft
i november 2013.

av modell- og tegningsrelatert IT, og de
har valgt Autodesks produktportefølje
for digitale prototyper som base for sine
løsninger. Det er en åpenbar fjær i hatten for NoIS at de har valgt ISY CAD Rebar og OEM-avtalen medfører at man nå
ruller ut de første løsningene i Sverige.
Her er løsningen tilpasset svensk armeringsstandard, formkoder, stålkvaliteter,
tegningsutseende, bøyeliste osv. Det
er enkelt å velge mellom norsk eller
svensk oppsett. For kundene oppleves
det faktum at løsningen er basert på
standardprodukter, som hver for seg er
ledende, som økt produktivitet, bedre
produktkvalitet og kortere leveringstid.

Hvordan er produktet blitt tatt imot?
- Produktet er blitt tatt godt imot. Bransjen har lenge ventet på muligheten for
å tegne armering i Revit – dette har vært
den siste ’barrieren’ for å kunne benytte
Revit til all modellering og tegning, og
konstruktørene sparer nå masse tid når
de slipper å flytte dette faget over til et
annet program.
ISY CAD Rebar er enkelt å komme i
gang med. Nær kontakt med support
og utviklere gjør at brukerne får raske tilbakemeldinger når de har spørsmål eller
ønsker videreutvikling av programmet.
ISY CAD Rebar
oppfattes som
en stabil og god
løsning, avslutter
Otterness smilende.

Per Ole Otterness

Særlig er modellering av betongkonstruksjoner og produksjon av armeringstegninger krevende oppgaver hvor
feil kan ha dramatiske konsekvenser.
Norconsult Informasjonssystemer (NoIS)
har i mange år hatt gode løsninger for
dette på flere DAK-plattformer. Da en
slik løsning skulle utvikles for Autodesk
Revit var det naturlig inngå allianser med
eksisterende Revit kompetansesentre. I
2012 inngikk NoIS et teknisk samarbeid
med Cad-Q, som har medført at en
felles armeringsløsning nå kan tilbys det
nordiske markedet.

Til Sverige
Cad-Q er Nordens ledende leverandør
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Kontakt i NoIS: geir.johansen@norconsult.com

Løste utfordring
med FEM Design

Stor utfordring
Hønefoss Flerbrukshall er et tredelt
bygg som skal bestå av en stor flerbrukshall, en liten idrettshall og en utleiedel.
Prosjektet har en kostnadsramme på
omtrent 160 millioner kroner, og skal
etter planen ferdigstilles ved årsskiftet
2014/2015.
Idrettshallens grunnflate er på 6500 m2.
Regner man med totalt gulvareal i alle
etasjer kommer man opp i 11500 m2.

Da arkitekt- og rådgivningsselskapet DBC fikk
i oppdrag å utføre alle statiske beregninger og
konstruksjonstegninger av plasstøpte
konstruksjoner til Hønefoss Flerbrukshall i fjor,
var prosjektleder Oddbjørn Jordes første tanke
at det kom til å bli et utfordrende prosjekt.

Da DBC høsten 2013 ble forespurt å
utføre byggetekniske tjenester, så de
raskt at det kom til å bli en stor og utfordrende oppgave.
– Det var flere utfordringer tilknyttet
Hønefoss flerbrukshall. For det første
er det er veldig stort bygg, og for det
andre er det jordskjelvfare i området
som vi måtte ta hensyn til, sier
Oddbjørn Jorde.
Jorde er faglig leder for byggavdelingen
i DBC, og hadde det overordnede
ansvaret for konstruksjonene til idrettshallen. Sammen med Halvor Lie og
Einar Ask Henriksen, som begge har

stillingen rådgivende ingeniør for bygg
i DBC, fant han ut at man måtte dele
hallen på en hensiktsmessig måte for å
få gode og korrekte data.
– Det første vi gjorde var å dele opp
bygget for å forenkle modellen. Vi valgte
å dele det opp bl.a. for at modellen ikke
skulle bli for stor, og endte med å dele
bygget på en naturlig måte i tre deler,
sier Jorde.
Brukte FEM Design
– FEM Design ble brukt til å kjøre full
analyse på bygget og bæresystemet.
Det ble også tatt ut krefter som vi
sendte videre til leverandør av stålkonstruksjoner og betongelement, slik
at de hadde et utgangspunkt for videre
beregninger og dimensjonering.
FEM Design er et avansert elementmetodeverktøy for modellering, analyse
og design av konstruksjoner i betong,
stål og tre. Alt fra enkle til kompliserte
konstruksjoner kan analyseres med stor
nøyaktighet. Statikk, dynamikk, stabilitet,
jordskjelvanalyser og dimensjonering av
betong, stål og tre kan utføres på den
komplette 3D-modellen.

Spesielt jordskjelvanalyseverktøyet
skulle vise seg å være til stor nytte for
DBC.
– I tillegg til at bygget var veldig stort
måtte vi ta hensyn til jordskjelvfare i
området. Jordskjelv var en liten utfordring, for det hadde vi jobbet relativt
lite med før, sier Halvor Lie, som hadde
hovedansvaret for prosjektet
Lie opplyser at DBC hadde en del kontakt
med andre konsulentfirmaer for å få tips
og råd til jordskjelvdimensjoneringen.
Kontakt med NoIS
I tillegg til kontakt med konsulentfirmaer
trekker Lie frem kontakt med Christian
Hervold i NoIS som en nyttig ressurs i
prosessen.
– Det var planlagt å bruke lett-takelement, men de hadde forskjellig
stivhet og der hadde ikke FEM Design
en god løsning ennå. Støtte for lett-tak
kommer i versjon 14 av FEM Design
etter sommeren. Løsningen ble å lage
en fiktiv takskive slik at det var tilnærmet
like verdier.

Alt i alt var Lie veldig fornøyd med utfallet av prosjektet.
– Det var et veldig ålreit prosjekt å
jobbe med. Det var moro å være med
på et såpass stort bygg som man har
mulighet til å se på TV i forbindelse med
for eksempel landskamper i håndball
senere. God dialog med leverandører
og entreprenøren gjorde at dette ble en
veldig positiv opplevelse.
Kraftig verktøy
DBC startet å bruke FEM Design for 6 år
siden, og kjøper stadig inn flere moduler
samt kurser medarbeidere.
– Programmet er veldig ålreit å jobbe
med når du kan det. Det er et veldig
kraftig verktøy, men det er ingen tvil om
at det har en brukerterskel, sier Jorde.
– Det er ikke for nybegynnere, du må
ha øvd litt. Du skal vite hva du driver
med, det gjelder ikke bare FEM design
men generelt for dataprogram. Det er
et veldig kraftig verktøy for den som
kan bruke det.

I tillegg til at bygget
var veldig stort måtte
vi ta hensyn til jordskjelvfare i området
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Beregn lasttog med ISY Design
ISY Design har nå blitt lansert i versjon 2.3, der den
største nyheten er lasttog i Statikkbjelke Enterprise.

Nye fjes i NoIS
Seksjon Entreprenørdrift

Kontakt i NoIS: sverre.eide.holst@norconsult.com

Lasttogene settes opp på samme
måte som alle andre lasttilfeller og kan
inkludere både punktlaster og linjelaster.
De kan kombineres med både lasttilfeller og andre lasttog i vanlige lastkombinasjoner.
Statikkbjelke legger dermed føringen for
hvordan lasttog vil bli i alle kommende
bjelkemoduler i ISY Design, der betongbjelke er neste modul i rekken.

ISY G-Prog Statikkbjelke. Programmene
i ISY G-Prog-pakken som enda ikke har
blitt erstattet er nå oppgradert fra versjon 6.23 til 7.0. Det anbefales å oppdatere hvis man ikke allerede har gjort det.
Vi vil også minne om at ISY Design i
vinter ble lansert i en 64 bit-versjon. De
fleste nye maskiner kommer i dag med
64 bit Windows, og ISY Design vil da gi
vesentlig bedre ytelse hvis man benytter
64 bits-versjonen av programmet.

ISY Design har til nå erstattet programmene ISY G-Prog Betonganalyse og

Kontakt i NoIS: ole.magne.kvindesland@norconsult.com

PDMS-modell inn i Inventor
Den nye oversetteren passer godt der
man har en eksisterende PDMS-modell
av et anlegg og ønsker å bruke Inventor
til endringer/modifikasjoner. Oversetteren gjør om AVEVA RVM-filer til et sett
av Inventor part- og assembly-filer. Resultatet er et modell-hierarki tilsvarende
PDMS med SITE’er, ZONE’er osv.
Den konverterte modellen oppfører
seg som en vanlig Inventor-modell ved
at man kan åpne hele modellen, dvs
topp-assembly eller kun en part eller
sub-assembly. Partene er fullt editerbare
Inventor part-filer bestående av solidelementer. NoIS har selv brukt det nye
verktøyet til å oversette en RVM-modell
av en hel oljerigg for Odfjell, med godt
resultat.
- Alt i alt er vi veldig fornøyd med at dere
greide å lage gull av gråstein. Vi vil ha
stor nytteverdi av modellen i fremtiden,
uttaler Frode Johannesen, Structural
Engineer i Odfjell.
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NoIS har nylig lansert en ny oversetter mellom
AVEVA PDMS og Autodesk Inventor.
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