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NTE Energi satser på effektiv
bemanningsplanlegging for
vedlikehold
NTE Energi har et mål om at effektiv bemanningsplanlegging skal gi selskapet
betydelig økonomisk gevinst. Side 12

Verden under lupen 24/7
KSAT leverer satelittbaserte tjenester for å dokumentere alt fra mulige oljeutslipp til isdeteksjon for skipsfarten. Side 4

Hytteleverandør med fokus på detaljene
Valg av gode prosjektverktøy er avgjørende og viktig for å forsterke Saltdalshyttas posisjon i markedet. Side 22

Endelig svømmehall
Norconsult har prosjektert den nye svømmehallen ved Kvernevik skole
ved hjelp av Autodesk Revit og ISY CAD Rebar. Side 24
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Innhold

Kunnskapens forbannelse
For et par uker siden hadde jeg gleden av å feire avslutningen
av et stort og krevende IT-prosjekt. I over et år har NoIS vært
leverandør i Statsbygg sitt program SPIRIT, der formålet er å
skifte ut alle løsninger innen prosjektledelse, innkjøp, regnskap, integrasjon og timeregistrering. Med andre ord et stort og
komplekst IT-prosjekt med alle muligheter for å trå feil.
Det var derfor en glede å feire et stort offentlig IT-prosjekt som
har levert både på tid, kostnad og målsetting. Leser man de
mange oppslagene i nyhetene kan man nesten tro at dette er
unntaket og ikke regelen.
Hva er det som kjennetegner de vellykkede prosjektene? For
det første er det viktig å være klar over at alle prosjekter har
en innebygd uforutsigbarhet. Det er dette som skiller prosjektarbeid fra rutinearbeid. Behov for endringer vil alltid dukke opp
i prosjekter, og evnen til å håndtere disse skiller ofte de gode
prosjektene fra de dårlige. Selv små endringer kan medføre
betydelig merarbeid og forsinkelser i løsninger der alt henger
sammen med alt.
God planlegging gir færre endringer underveis. God prosjektledelse
gjør det mulig å følge planen. God kundemedvirkning gjør det
enklere å realisere prosjektmål. God prosjektmetodikk gir trygge

og forutsigbare rammer. Listen over gode tiltak kan bli lang.
God nok tid er et annet stikkord. God nok tid til planlegging.
God nok tid til kvalitetssikring. God nok tid til testing for å unngå
feil og store følgeskader. God nok tid til løpende involvering og
avklaring. Men ikke for lang tid. Lange prosjekter er en risiko i
seg selv. Behov endrer seg over tid, og omkamper må unngås.
Til sist er det naturlig å peke på relasjon og kommunikasjon.
En kunde og en leverandør med et felles og brennende ønske
om et vellykket prosjekt gir ofte gode resultater. En kunde
og leverandør med gjensidig respekt for hverandres rolle og
kunnskap, får en god og tillitsfull relasjon.
Kunnskapens forbannelse (“curse of knowledge”) ligger i
vår egen evne til å forstå og akseptere at ikke alle har den
samme kunnskapen som oss selv. Dette er en utbredt og
medfødt menneskelig svakhet, og gjelder nok både kunde og
leverandør. Kanskje viktig å være klar over i et samfunn som
stadig blir mer kunnskapsdrevet.
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Teamet med driftsingeniører jobber
hele tiden i nær sanntid - 24/7

Verden under lupen 24/7

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

70 antenner og 80 satelitter
Med tre sammenhengende polare
bakkestasjoner; i Tromsø ved 69°N ,
Svalbard ved 78°N og Antarktis TrollSat
Station på 72°S, samt med et voksende
nettverk ved sentrale breddegrader,
driver KSAT over 70 antenner som tilsammen dekker mer enn 80 satellitter.
– Våre kunder bestiller både databilder
og ulike andre tjenester. Felles er at
de gjerne skal ha dette levert innen 30
minutter, så teamet med driftsingeniører
jobber hele tiden i nær sanntid, 24/7,
forteller Stian.

Foto: ©KSAT-Kongsberg Satellite Services

– Vi prosesserer bilder ut fra et rådataformat som vi får fra satellittene, og kan
deretter lese en rekke ulik informasjon
ut fra disse bildene. Utifra hvilket produkt
som er bestilt sendes de så direkte til
kunden, eventuelt lages det en tilhørende rapport basert på vår analyse.
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Behov for utvikling
Det vil alltid være krevende for et selskap
å inneha en frontposisjon som baserer
seg i stor grad på funksjonell og oppdatert programvare. Det er også noe
som Stian og teamet har opplevd.
– Vårt analyseverktøy, KSAT Dact (Data
analysis and classification tool), måtte
stadig utvikles slik at vi skal kunne levere
det kundene etterspør. Softwaren må
endres og oppdateres, og i prosessen vi
har gjennomgått, og er midt oppe i, har
vi erfart at serviceapparatet ikke er ideelt
for slike endringer som vi behøver. Det
har gått tregt å få gjennomført opp-

dateringer i slike prosjekter.

ning av fartøy. For å identifisere mulige
miljøutslipp benytter KSATs operatører
Erdas IMAGINE programvare med flere
tusen satellittbilder som sammenstilles
for å analysere og dokumentere mulige
utslipp.

– Vi har krav om å levere raskt og
effektivt og vi ser at det er utfordrende
å gjøre endringer og oppdateringer i et
stort system som ERDAS Imagine for å
få utført den tuningen og tilpassingen
som har vært nødvendig å gjennomføre
for at vi skal bli bedre. Dersom vi blir
forsinket eller ikke kan levere grunnet feil
i vårt system, kan det fort bli dyrt for oss.
I perioder har det vært nødvendig med
restarter og andre justeringer som krever
tid, og det er ikke heldig, forklarer Stian.
Hjelpen på dette problemet kom i høst,
i form av et samarbeid med NoIS, som
sendte et team til Tromsø og partene
ble enige om å gjøre noen grep for å
stabilisere softwaren.

– Apollo-serveren er som en stor
bildekatalog, forklarer Torunn.
– Alle satellittbildene som analyseres for
kundene våre blir registrert her – som
bildefiler, analyser og vektordata. Analysene skjer fort, slik at kunden skal raskt
få tilgang.
– Vi har brukt Apollo-serveren siden
2008, og nå er det NoIS som har tatt
over rollen som forhandler i Norge, så
da blir det naturlig å jobbe med dem
fremover. Vi har oppstart i løpet av våren
– og både gleder oss og har store forventinger til et godt samarbeid, avslutter
Torunn.

– Vi er svært fornøyde med hvordan samarbeidet med NoIS har gått – og uten
dette samarbeidet er det usikkert om vi
hadde klart å levere våre produkter slik
vi har gjort. Status nå er at vi har fått på
plass et relativt godt resultat hvor noen
av problemene er blitt håndtert, forteller
Stian lettet.
Erdas og Apollo
KSAT utnytter ulike produkter fra
Hexagon Geospatial, som forhandles
av NoIS. Data analyseres med systemet
Erdas IMAGINE. Originale satellittbilder,
genererte radarbilder og anlyseresultat
leses direkte inn i Erdas APOLLO. Denne
serveren gjør data umiddelbart tilgjengelig for eksterne kunder gjennom en
metadata-katalog og som et sett av
OGC-webtjenester.
KSAT har blitt en effektiv og sikker kilde
for nasjonale myndigheter som trenger
hjelp til å identifisere oljeutslipp og finne
potensielle kilder til forurensing. Erdas
IMAGINE sine funksjonelle radar-analyser
gjør KSAT i stand til å tilby tjenester for
identifisering av oljeutslipp og gjenkjen-

Stian Simonsen

Vi har snakket med to av lederne i
jordobserveringsgruppen ved hovedkontoret I Tromsø; driftsleder Stian
Simonsen og leder for systemutvikling
Torunn Tøllefsen, for å få et bilde av
arbeidet KSAT gjør, og samarbeidet
selskapet har med NoIS.

Torunn Tøllefsen

Kongsberg Satellite Services AS (KSAT) er en
verdensledende leverandør av satellittbaserte
tjenester, herunder analyser knyttet til miljø og overvåkning av havområder. Ved hjelp av data fra flere
radar- og optiske satellitter, sammen med moderne
basestasjoner fra pol til pol, utfører KSAT datainnsamling, konvertering og leveranser av bildedata og
dokumentasjon for miljøovervåking. Med «fingeren
på pulsen» døgnet rundt, kan KSAT levere data og
bilder til sine kunder i nær sanntid - for alt fra mulige
oljeutslipp til isdeteksjon for skipsfarten.

KONGSBERG SATELLITE SERVICES AS
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Døgnåpen portal for
eiendomsmeglere i Oslo
Kemnerkontoret i Oslo kommune har redusert saksgangen mot byens meglere betraktelig etter innføring
av ISY ProAktiv MeglerWeb. Nå sjekker meglerene selv
om det er restanser på boligen og hva beløpet for
termin- og årsgebyret er via den døgnåpne portalen.

status på de kommunale avgiftene. Det
er ikke så stor jobb per enkelt sak, men
når mengdene blir såpass store, så blir
det mye totalt sett.
Den største endringen fra den gamle
løsningen er vel at MeglerWeb nå er
helt integrert inn mot en egen modul i
ISY ProAktiv. Dette gir en rekke fordeler
som at vi blant annet gjenbruker mye
funksjonalitet, som reskontro (fakturering) og betalingsoppfølging, og mye
fungerer ellers som vi er «vant til». I tillegg får nå meglerne 100 % oppdatert
informasjon i den forstand at de via
webservices kan kikke direkte inn på
våre data om gebyrene.
Meglerne forvalter nå sine egne brukere
selv etter at firmaet er gitt tilgang, slik at
Kemnerkontoret ikke lenger trenger å
saksbehandle dette for dem. Det er opprettet en egen rolle som «superbruker»
som kan gjøre slike ting. I tillegg er
ID-porten tatt i bruk som autorisasjons-

og innloggingsløsning, noe som gir en
sikker bekreftelse på hvem brukere er.
Når det gjelder selve webportalen mot
meglerne så har også denne blitt pusset
betraktelig opp og gir nå et mye mer
moderne uttrykk. Løsningen i seg selv
er ikke så mye mer komplisert i innhold,
men det er kommet en del funksjonalitet
i tillegg som vi tror brukerne etter hvert
vil sette pris på. For eksempel kan de
nå se fakturahistorikken sin, det er lagt
til noen flotte rapporteringsmuligheter
for firmaene og meglere har ved søk
mulighet til å registrere med oppdragsnummeret i salget som vil følge med
oppslaget helt ut på fakturaen. Dette
siste momentet kom med i utviklingen
etter konkrete tilbakemeldinger fra
meglerne.
Når meglere får utvidet funksjonalitet
og kan ajourføre og oppdatere sin egen
brukerbase og firmainformasjon selv –
slik at dette er korrekt til enhver tid – i til-

legg til at Kemnerkontoret får mindre av
ren saksbehandling i denne forbindelse
– så taler vel gevinstene litt for seg selv.
Er dere i kommunen fornøyde med
tjenesten og samarbeidet med NoIS?
– Ja, vi (Kemnerkontoret) har vært
kunde av NoIS siden 2003-2004 og har
alltid hatt et tett samarbeidsforhold med
de kontaktpersonene og utviklerne som
har jobbet spesifikt mot Kemnerkontoret
– og det fungerer stort sett veldig bra.
I prosjektet rundt MeglerWeb så har
Kemnerkontoret deltatt sammen med
NoIS på jevnlige sprintmøter. Kemnerkontoret var vel ikke helt sikre på
formatet i et slikt utviklingsløp, men så
langt virker det som at nye MeglerWeb
ivaretar de ønskene som vi hadde før
oppgraderingen ble foretatt og vi har
allerede tanker rundt eventuelle andre
muligheter tjenesten nå kanskje kan tilby
eller være som en del av fremover.

Det er ingen tvil om at det genererer
mindre saksbehandling for oss.
Kontakt i NoIS: frode.holleland@norconsult.com

Vi har intervjuet Gunvald Storheil i
Oslo Kommune om den helautomatiske
selvbetjeningsløsningen.
Hvor lenge har kommunen anvendt
ISY ProAktiv MeglerWeb?
– NoIS og Kemnerkontoret kjørte et
prosjekt tilbake i 2006-2007, der det
som var forløperen til den nye MeglerWeb ble utviklet og satt i drift. Dette har
vært en enkel løsning som har fungert
greit til sitt formål, men som over tid
har blitt tatt igjen av både nye krav og
ønsker til ny funksjonalitet.
Hvordan har løsningen vært tatt
i bruk i kommunen?
– Løsningen kom i utgangspunktet i bruk
i forbindelse med at avdelingen hver
eneste dag mottok et sted mellom 15
og 20 henvendelser fra meglere via telefon, faks, brev eller e-post - tilsvarende
et sted rundt 5000 henvendelser i året.
For de aller fleste henvendelser var
svaret at det ikke var restanser, og så ble
det gitt en opplysning om beløpet for
termin- og årsgebyret.
Oslo kommune og Kemnerkontoret
hadde allerede begynt å se etter mulige
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elektroniske løsninger og muligheten
for å tilby selvbetjeningsløsninger, og
de ovennevnte opplysningene blinket
seg raskt ut som et potensielt område
der man kunne tilby selvbetjening for en
gruppe brukere.
Det ble vel på et tidspunkt vurdert
hvorvidt andre eksisterende løsninger i
markedet kunne være et alternativ, men
den gangen så opplevde vi ikke at andre
mulige tilbydere kunne tilfredsstille de
ønskene vi hadde til helelektronisk selvbetjening for brukerne. Det ble derfor
inngått en avtale med NoIS der MeglerWeb etter hvert ble utviklet i tråd med
de tanker og ideer vi hadde den gangen.
Dette ble et slags pilotprosjekt på en
løsning som da skulle erstatte de
manuelle henvendelsene.
Når løsningen var ferdig utviklet startet
jobben med å få meglere til å ta tjenesten i bruk. Dette var i en overgangsfase
ikke så lett, med tanke på at Oslo frem
til da hadde hatt muligheten til å tilby
dette via telefon og andre kanaler. Spesielt dette med at vi ikke lengre oppga
opplysninger via telefon var det en del
meglere som tok tungt.

Hvordan har verktøyet fungert så langt?
– Vi opplever vel at vi fortsatt er litt i
oppstartsfasen rent erfaringsmessig,
og vi ser at det er små ting som fortsatt
må på plass for at tjenesten skal bli helt
optimal. Men nye MeglerWeb er mange
steg videre i forhold til den gamle løsningen - og gir nå i større grad kanskje et
profesjonelt uttrykk, ikke minst ved at
det grafiske designet er mer moderne i
henhold til dagens standarder.

Ming Paulsen og Gunvald Storheil har jobbet
mye med den nye ISY ProAktiv MeglerWeb

Spesielt muligheten til å jobbe direkte i
fagsystemet ISY ProAktiv når vi behandler
MeglerWeb gjør at det er enklere for alle
saksbehandlere å bruke tjenesten. Gjenkjenningsverdien er stor og vi slipper å
forholde oss til en egen «sidetjeneste»
som enkelte saksbehandlere opplevde
at gamle MeglerWeb fremsto som. Det
blir rett og slett enklere å bruke også for
oss.
Har dere noen refleksjoner rundt
hvilke gevinster dere har fått?
– Det er ingen tvil om at det genererer
mindre saksbehandling for oss. I Oslo
gjennomføres det som nevnt mange
tusen eierskifter i året og for alle disse
skal det i utgangspunktet hentes inn
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Setter temadata på kartet
Det gjennomføres i disse dager noe som kanskje kan kalles en minirevolusjon
i «de norske skoger». Med stor optimisme forteller fylkeskartsjef Georg Langerak
om GIS-prosjektet som skal gjennomføres i Hedmark og Oppland.

Kontakt i NoIS: kjell.sandal@norconsult.com

– Vi er «on the edge». Det gjenstår
fremdeles noen utfordringer, men vi er
positive, svarer Langerak på spørsmålet
om hvordan prosjektet går.
En felles løsning
– Nylig har kommunal- og moderniseringsdepartementet gitt sin støtte til GISprosjektet i Hedmark og Oppland – og
formålet beskrives som kompetanseheving
og utvikling av ny funksjonalitet for effektive analyser og tilgang til temadata.
Prosjektet dreier seg om en felles kartdatabase som skal gjøre temadataene
enklere tilgjengelig og raskere å bruke,
slik at kommunene kan tilby bedre tjenester og raskere saksbehandling. Prosjektmidlene vil også bidra til å utvikle en
analysemodul i ISY WinMap WebInnsyn
som vil produsere rapporter ved å bruke
temadata fra den felles kartdatabasen
kombinert med lokale data. Prosjektet
er et pilotprosjekt for deling og bruk av
temadata i forbindelse med kommunal
planlegging.
– Bakgrunnen for prosjektet er at vi ser
hvilke store utfordringer kommunene har
i å få tilgjengeliggjort tematisk data for
sine saksbehandlere, forklarer Langerak.
– Vi ønsker å få på plass en felles og mye mer
brukervennlig løsning, som skal være tilgjengelig både på kommune- og fylkesplan.
Utfordrende temadata
Nasjonale tema som ras, kvikkleire,
truede arter, flom og verneområder
forvaltes av sentrale myndigheter. Dette
er tema som kommunene må ta høyde
for i kommunale plan- og byggesaker.
Kommunene er avhengige av å jobbe
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på oppdaterte data til enhver tid. Per i
dag tilbys disse dataene på en måte som
ikke er optimal og bruken er begrenset.
– Mange nasjonale tilbydere (Naturverndirektoratet, Skog og landskap m.fl) har
tilbudt data og tjenester, men dette
har vært i en slik form at det krever
endel jobb i kommunene for å kunne
benyttes effektivt. Det har dermed ikke
blitt tatt i bruk, sier Langerak, og peker
på viktigheten av at alle parter må kunne
vurdere ting med samme datagrunnlag
– at alle ser på samme detaljer!

Automatisk leveranse av situasjonskart i Drammen kommune
Georg Langerak,
fylkeskartsjef i Hedmark og Oppland

Drammen kommune har automatisert leveransen av situasjonskart for alle
som skal fremme en byggesøknad eller fradele en eiendom. Innbyggere i
Drammen kommune kan dermed bestille og få levert situasjonskart og
nabolister uavhengig av åpningstider hos kommunen.

– I prosjektet ønsker vi å se på muligheten
av å synkronisere og oppdatere temadata slik at kommunene kan knytte seg
til én sentral database som i tillegg er
oppdatert med siste informasjon. Dette
vil gjøre tilgangen enklere og bruken
mer fleksibel. Forhåpentligvis vil det
også føre til raskere, sikrere og bedre
saksbehandling i plan- og byggesaker.

Kontakt i NoIS: erik.landsnes@norconsult.com

Koordinering og sikkerhet
– Fylkesetatene tar seg av koordinering
og tilpasning av data, slik at de passer
sammen, sier Langerak.
Hvor denne fellesløsningen skal ligge,
er ennå ikke endelig avklart, og det
gjenstår for fylkesetatene å få på plass
felles tegneregler som vil kunne brukes
automatisk og direkte.
– Men prosjektet er i gang og går fremover, så jeg er godt fornøyd, avslutter
Georg Langerak med et smil.
Iblant er det en liten samarbeidsrevolusjon
som skal til for å skape endring. Vi ser
frem til fortsettelsen!

FAKTA:
Prosjektet er et samarbeid mellom NoIS,
Kartverket og kommunesamarbeidene i
Hedmark og Oppland.

Drammen kommune har som krav at
alle bygningstiltak og nye eiendomsgrenser skal tegnes inn i kartet når man
fremmer byggesøknad eller fradeling av
eiendom. Situasjonskartene bestilles gjennom nettbutikken Infoland. Bestillingsforespørselen går direkte til ISY WinMap
WebInnsyn som er Drammen kommune
sin løsning for kartinnsyn. Kart og tilhørende dokumenter produseres automatisk og leveres elektronisk til bestiller
sammen med link for nedlastning.

sjonssøknader og beskrivelse for hvordan
du tegner tiltaket ditt på situasjonskartet.

Produktpakken inneholder også naboliste over valgt område. I tillegg leveres
skjema for nabovarsel etter plan- og
bygningsloven, sjekkliste for byggesak
i Drammen kommune, samt dispensa-

I tillegg kjøres det en automatisk kontroll
av kvaliteten på eiendomsgrensene fra
Matrikkelen. Dersom eiendommen har
usikre grenser vil dette vises tydelig med
egen advarsel på situasjonskartet.

Automatisk kontroll av leveransen
Når ISY WinMap WebInnsyn mottar en
bestilling blir det foretatt en automatisk
kontroll av om situasjonskartet kan produseres i A4 uten at det kreves mindre
målestokk enn 1:1000. Situasjonskart
som ikke kan leveres i A4, på grunn av
at eiendommen er for stor, legges til
internkontroll i ordretorget.

Fra manuelt arbeid til helautomatisk
leveranse
Tidligere ble slike henvendelser håndtert
internt i kommunen hvor saksbehandlere produserte og sendte ut kartene
manuelt. En helautomatisert leveranse
av disse tjenesten har frigjort mye tid
hos saksbehandlere som nå kan prioritere andre viktige oppgaver.
I tillegg har kommunen fått utvidet sitt
tjenestetilbud utover vanlige åpningstider, og dette er en veldig viktig faktor
for brukerne som i dag forventer å få
tak i dokumentene når det måtte passe
dem. Nå får innbyggerne i Drammen
kommune det slik de ønsker.

ISYnytt 01/15

9

Kundemagasin fra Norconsult Informasjonssystemer AS

FORVALTNING, DRIFT OG VEDLIKEHOLD

Full kontroll på vedlikehold

Nye fjes i NoIS
Seksjon Entreprenørdrift
Jonny Roth (42) er ansatt som senior
salgskonsulent i Sandvika og skal
jobbe med salg av software, kurs og
tjenester. Utdannet innen IT, men har
jobbet med salg av software innenfor
bygg- og anlegg de siste 7-8 årene.
Har tidligere jobbet for Holte AS.

– Det betyr uhyggelig mye å ha oversikt og kontroll. Uten er det
ikke sikkert at vi gjør de riktige tingene, sier Olav Dalåsen i Moss
kommunale eiendomselskap (MKE). Han er svært godt fornøyd
etter at det kommunale selskapet fra nyttår tok i bruk ISY FDV.

Seksjon GIS og kommunal forvaltning
Frode Hølleland (54) er ansatt som
senior salgskonsulent i Sandvika.
Frode har lang bransjeerfaring
innenfor GIS og kommunal forvaltning, og skal jobbe med salg og
kundeoppfølging. Frode har tidligere
jobbet for Nordeca AS.

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

Magne Tøndel (31) er ansatt som systemutvikler i Trondheim og skal jobb med
database-, web- og applikasjonsutvikling.
Magne er utdannet sivilingeniør innen
datateknikk fra Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet i Trondheim,
og har tidligere jobbet for Powel AS.

Seksjon Prosjektstyring
Kristine Vigeland (36) er ansatt som
senior systemkonsulent i Sandvika,
og skal jobbe som konsulent innenfor informasjonssikkerhet. Kristine
har utdanning fra NITH, og har
tidligere jobbet bl.a. hos Microsoft,
Forsvaret og NAV.

Yannick Lew Yaw Fung (29) er ansatt som
systemutvikler i Sandvika. Han jobber
med websystemer for Statens vegvesen
og Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon. Yannick er utdannet ved
Universitetet i Oslo, og har tidligere
jobbet i Infosys i India og Mauritius.

– Det gir en helt
ny hverdag for
driftsoperatørene
som nå får arbeidsordrene direkte på
iPad-en. Fra å måtte
innom kontoret
jevnlig, kan arbeidsdagen utnyttes
mer effektivt.
Samtidig får de
ansatte på
kontoret bedre
Driftsoperatør
oversikt over hva
Tore Hilsen
som er gjort, og
om enkelte av
medarbeiderne er forsinket.
– iPad-løsningen gjør at vi har kontroll
på at alle oppgaver som blir meldt inn
blir utført. Vi vet hvem som har ansvaret
for å utføre de, og når det blir forsinkelser
så kan vi ta tak i dette umiddelbart,
forklarer Dalåsen.
Rask og enkel feilretting
Like viktig er det at feil raskere kan rettes.
Det nye systemet lar driftsoperatørene
mate feilmeldinger direkte inn i systemet,
som så raskt kan sendes ut til den rette
medarbeideren.
– Nå bygger vi opp full oversikt over
behov for tiltak på alle bygg, og prioriterer de i tre klasser, sier Dalåsen.

NoIS og Norconsult Astando AB på Island høsten 2014
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informasjon. Nå kan vi i stedet slå opp i
systemene, fastslår Dalåsen.
Dette gir stor effekt, siden MKE forvalter
hele 170.000 kvadratmeter eiendom,
deriblant 600 boliger. I tillegg gir det
MKE mulighet til raskt og systematisk å
gripe tak i problemer de tidligere ikke
engang ville ha oppdaget for så å kunne
dokumentere hva som har skjedd.
– Ved å hente opp bilder fra tidligere,
kan vi gå tilbake og se på hva som har
skjedd og forsøke å finne ut hvordan
feilen har oppstått, forklarer Dalåsen.
– Og da blir vi jo straks mer effektive.
Nye prosjekter på timen
Med et godt datagrunnlag, er det også
enklere å planlegge fremtiden.

kontroll for å gjøre en god jobb, sier
Dalåsen. Etter noen måneder i full drift,
er han svært fornøyd med beslutningen.
I tiden fremover regner Dalåsen med å
ta i bruk flere systemer fra Norconsult
Informasjonssystemer (NoIS).
– Vi er så fornøyd at vi vil få på plass
systemer også for registrering av feil
utenfra. Det betyr at brukerne og virksomhetene kan registrere både feil og
mangler selv, sier Dalåsen.
Han regner også med å se på serviceavtaler, og på sikt håper han også å få
samlet all administrasjon i systemet. Vi
håper på sikt å gå over til ISY FDV
Kontraktsmodul, avslutter Dalåsen
optimistisk.

– Vi har nå oversikt over hva som ligger
og venter, og da er det lett å lage neste
års plan for vedlikehold, sier Dalåsen.
De gangene politikerne klarer å hente
inn mer penger, står MKE klar til å løse
nye oppgaver mye raskere enn tidligere.

Olav Dalåsen

– Hvis vi får beskjed om at nå kan dere
få en tilleggsbevilgning på 2 millioner
kroner, da vet vi hvilke ting vi skal prioritere, forklarer Dalåsen.

Før lå dette spredd i hodene til ulike
saksbehandlerne.

Åpenbart mer effektivt
Hva det nye verktøyet er verdt for Moss
kommune, har ikke Dalaasen noe klart
svar på.

– Hvis riktig person ikke var tilstede
eller husket saken, så mistet vi viktig

– Vi gjorde ikke kalkyler på dette. Vi så
at vi på viktige områder trengte bedre

ISYnytt 01/15
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NTE Energi satser
på effektiv
bemanningsplanlegging for
vedlikehold
NTE Energi har et mål om at effektiv bemanningsplanlegging skal gi selskapet betydelig økonomisk
gevinst. Ved hjelp av det nye produktet ISY JobTech
Bemanning skal oppgaver planlegges og fordeles på
tilgjengelige ressurser på best mulig måte.

Foto: NTE

Vedlikeholdssystemet skal også sikre en kostnadseffektiv drift
Kontakt i NoIS: karl.johan.olsen@norconsult.com

Sverre Brensholm

– Det er som religion – man er nødt til å
ha troen, forklarer Sverre med et smil.

Endring i takt med tiden
Optimal bruk av tilgjengelige personellressurser er et høyaktuelt tema hos
norske kraftprodusenter. På lik linje med
de fleste bedrifter må de tenke nytt når
det gjelder effektivisering. Det er slutt på
den tiden da det kun var fagavdelingene
som stilte krav til vedlikeholdssystemet.

Are Kjetil Nordgård

Vi satte oss ned med de to engasjerte
herrene Sverre Brensholm, økonomisjef,
og Are Kjetil Nordgård, fagansvarlig for
driftsoptimalisering, for å gjøre opp status.

Vedlikeholdssystemet skal
ikke ene og alene bidra til å
sikre stabil drift - det skal også
sikre en kostnadseffektiv drift.
Personellressurser utgjør et
vesentlig kostnadselement
også hos kraftprodusentene,
noe NTE har måttet gripe tak i;
– Vi har i den senere tid foretatt
en tilpasning av organisasjonen,

12
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inkludert en bemanningsreduksjon. Det
handler nå om å sikre mest mulig effektiv
drift gjennom å planlegge, pakke og
gjennomføre oppgavene på best mulig
måte.
– Det at vi har måttet snu enda mer på
kronen, har satt fokus på hvordan vi
gjennomfører planlagt vedlikehold – og
vår hypotese har vært; gjennom bedre
ressursstyring, poengterer Sverre.
– Vi har brukt ISY JobTech som vedlikeholdssystem siden 1996, legger Are Kjetil til.
Systemet har utviklet seg over tid, fra et
rent «huskelapp-system» i starten, til nå
å inneholde mange nye moduler. Vi har
vært med på utviklingen underveis, for
når verden endrer seg, må vi utvikle oss i

takt. Status er at vi i dag har tydelig fokus
på å klare å utnytte det mannskapet vi
har på best mulig måte.
ISY JobTech Bemanning
NTE har et mål om at en effektivisering
av bemanningsplanleggingen ved bruk
av ISY JobTech Bemanning – i tillegg
til en bedre “flåtestyring” av operativt
vedlikeholdspersonell (ved bruk av blant
annet mobile FDV-verktøy som ISY JobTech GO) – skal gi en betydelig gevinst.
Kraftselskapet har det siste året vært
aktiv deltaker i en ISY JobTech-faggruppe som har hatt fokus på temaet
“Effektiv bemanningsplanlegging for FDV”.
– Med introduksjonen av den nye modulen
ISY JobTech Bemanning, forventes det
å kunne avdekke at verktøyet er med

på å bidra på pluss-siden når det gjelder
planleggingen, sier Are Kjetil, og legger
til at det internt allerede er igangsatt en
fullskala-test av modulen.
– Vi kommer nå umiddelbart til å
gjennomføre en fullverdig test med et
team hos oss som skal høste verdifulle
erfaringer.
Nært samspill og dialog
Sverre forteller at samspillet og dialogen
med NoIS er viktig.
– Vi har løpende og god dialog med
NoIS, noe som betyr at viktige oppdateringer og utbedringer kommer på plass
når vi ser behov for det.
– Fremover har vi et ønske om å effekti-

visere arbeidsprosessen, slik at planleggingen foregår helt sømløst, i fin flyt og
uten stopp. Da blir vi veldig glade, sier
Sverre engasjert.
Langtidsplanlegging er en sentral
grunnstein i dette puslespillet, og NTE
sier de har startet arbeidet, og håper å
gå mer aktivt inn i dette fremover.

NESTE SIDE: Se hva
Sverre Brensholm
driver med på fritiden.
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Inspirasjon fra en «kontorist»
Som «kontorister» hender det vel at man
av og til tenker at en skulle hatt lyst til å
prøve noe annet. For Sverre Brensholm
i NTE Energi sin del har lyster av denne
karakter endt opp i ulike «ekspedisjoner».
I så måte blir den kommende Grønlandsturen foreløpig nr. 3 i rekken.

Takket være en forståelsesfull arbeidsgiver og familie har alle drømmene så
langt latt seg realisere. Første tur var
sommeren 2008 hvor det ble USA og
Route 66 på motorsykkel.
Vinteren 2012 lokket havet, sol og
varme. Den gang ble det atlanterhavskrysning fra Grand Canaria til St. Lucia
i Kariben med fullriggeren Christian
Radich. Begge flotte opplevelser.
Drømmen om Grønland har ligget latent
fra barneårene på Svalbard på 70- og
80-tallet. En artikkel på nettet som
omtalte Truls Svendsen sin plan om å
gå over Grønlandsisen sammen Cecilie
Skog skulle få ham til å ta steget.

Klare strategier fra snoren
blir klippet!
Forvaltningen av Kristiansand kommunes eiendommer er samlet i
Kristiansand Eiendom. Denne enheten har fått et omfattende
ansvarsområde og forvalter en betydelig kapital. Med en
eiendomsportefølje på hele 448.000m2 er det avgjørende å ha
på plass gode strategier for å sørge for effektivitet, økonomistyring
og gode rutiner for vedlikehold. Vi har tatt en prat med avdelingsleder i administrasjonsavdelingen, Karl Mork, om hvordan de jobber.
Les artikkelen på neste side

Grønlandsturen er litt annerledes og
noe mer fysisk krevende enn de to
foregående turer. Forberedelsen har
pågått siden april 2014 og treningen har
i hovedsak bestått av trekking av bildekk
i skog og mark gjennom vår, sommer
og høst. Etter at vinteren tok tak ble det
overgang til ski og pulk på fjellet. Hovedformålet med treningen er å venne
kroppen til å gå 8-10 timer pr dag med
inntil 70 kg på slep i en pulk. Selve turen
starter i månedsskiftet april-mai og er en
tur på 600 km over ca. 25 dager
- På vei over isen blir det mye tid til å
tenke. Muliges blir det også tid til tanker
for hva neste steg skal være i forhold til
ISY Job Tech og verktøyet for ressursstyring og ressursoppfølging, sier Sverre.
- I NTE er vi allerede i gang med å
konkretisere og prøve ut et excelverktøy
for langtidsplanlegging. På sikt ønsker
vi oss en løsning som kan samhandle
med bemanningsplanleggeren. Grønlandsturen blir en mulighet for å bygge
energi til videre arbeid med denne og
andre ønsker vi har rundt ISY Job Tech,
avslutter Sverre.
Vi i NoIS ønsker god tur og lykke til
over Grønlandsisen!
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Karl Mork
Kontakt i NoIS: ISY Eiendom: karl.johan olsen@norconsult.com ISY Calcus: geir.johansen@norconsult.com

Hvordan jobber dere systematisk
med byggeprosjekter og eiendomsforvaltning?
– I desember hvert år vedtar bystyret
i Kristiansand investeringsbudsjettet
for kommunen. Forut for dette har vi
fasilitert og ledet en prosess som ender
opp i dette vedtaket. Vår prosess starter
i januar og foregår da frem til desember
– og er sånn sett en prosess som ”biter
seg selv i halen”, forklarer Mork.

det siste halve året på å standardisere
vår versjon av ISY Eiendom. Vi ønsker
oss en hyllevareløsning, rett og slett,
forklarer Mork.

– I januar har vi møter med alle sektorene – helse og omsorg, kultur, skole
og barnehage og teknisk og ber om
startdokumenter på alle prosjekter de
mener de har behov for. Prosessen
ender til slutt opp i en shortlist. Denne
diskuteres hos rådmannen, og kommunen prioriterer prosjekter utfra denne
listen. Dette ”nåløyet” er grunnlaget for
de konkrete prosjektene vi begynner å
jobbe med.

LCC er pålagt for offentlige byggherrer, og inntil nå har dere benyttet
LCCWeb. NoIS har nå på trappene
en kobling mellom ISY Calcus og
ISY Eiendom der resultatet av LCCberegningen også overføres til
ISY Eiendom. Hvordan vil dette bli
mottatt hos dere?
– LCC-funksjonen i ISY Calcus har vi
store forhåpninger til. Den vil være
veldig nytting for oss. Det vil bli enklere
å følge konkrete vedlikeholdsaktiviteter
- med både intervaller og kostnader.
Samt så vil vi kunne anslå levetid for
hver enkelt bygningsdel og tilhørende
utskiftingskostnad, og det forenkler
også prosesser innen øvrig drift slik som
renhold, vaktmestertjenester og administrasjon, forteller Mork.

Vedlikeholdsetterslep er en kjent utfordring for alle kommuner. Hva gjør
Kristiansand kommune for å holde
sin bygningsmasse «i god form» og
egnet til sitt formål over tid?
– Kristiansand kommune har på plass
en veldig god vedlikeholdsstrategi. Vi
prioriterer en del av porteføljen vår i
tilstandsgrad 0 eller 1 – det vil si at det
er ingen eller svake symptomer på feil
på disse bygningene. Denne delen av
porteføljen er fullt ut budsjettert i et 25
års perspektiv.
– For nye bygg starter strategien idet
ordføreren klipper snora. I starten er det
så klart veldig lite vedlikehold, men etter
noen år kommer større utgifter, og da
har vi i driftsbudsjettet holdt av en årlig
sum. Dette betyr at vi underforbruker i
starten – og etter hvert bruker vi av den
oppsparte bufferen, slik at det etter 25 år
går i null.
– Av de 448.000m2 vi har i vår totale
eiendomsmasse, er 361.000 formålsbygg (barnehager, skoler, idrett, kultur
og andre institusjonsbygg), og den prioriterte porteføljen er på 135.000m2.
Dere har benyttet ISY Eiendom i lang
tid – hvordan oppleves bruken av
denne løsningen internt hos dere?
– Vi har nylig vært gjennom en lang
prosess og vi har brukt mye ressurser
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– Vi har også løftet kompetansen internt
slik at vi klarer å bruke programmet
bedre. Dette har vi kommet langt på vei
med. Det er nødvendig med opplæring
og hyppig bruk for å vedlikeholde
kunnskapen om løsningene fremover.

For å uttale seg spesifikt om prosjektstyring i Kristiansand Kommune, henter
Mork inn byggesjef Ingvald Grønningsæter.
Hvordan sikrer dere at dere får gode
prosjekter til riktig pris?
– Vi har en god prosess på hva vi faktisk
har behov for og til hvilken kvalitet. Vi
gjennomfører alltid konkurranser på våre
anskaffelser uten at det dermed alltid
velges det rimeligste tilbud, sier Grønningsæter.

være flere alternative veier til målet – å
få dekket et behov – vil vi vurdere kostnadene opp mot hverandre.
I tillegg til byggekostnad, vil LCC
og carbon footprint være en del av
beslutningsgrunnlaget for valg som
tas?
– Vi søker bevisst etter materialer som
er miljøvennlige og som gir best mulige
kostnader i et LCC perspektiv. Vi velger
stort sett å gjøre denne vurderingen på
et utvalg av bygningselementer da dette
er et ganske tidkrevende arbeid, sier
Grønningsæter.
– Vi lager også en usikkerhetsberegning
i tidlig fase og rullerer den med jevne
mellomrom etter hvert som prosjektet
skrider frem.
Kan du fortelle litt om bruken av
ISY Calcus hos dere, og hvordan
dere synes det fungerer?
– ISY Calcus fungerer bra på kurante
nybyggprosjekter, men er ikke så godt
egnet for oss til mer ukurante prosjekter
og rehabiliteringsprosjekter. Men denne
oppfatningen kan nok også henge noe
sammen med vår kompetanse, skyter
han inn.
Avslutningsvis, Mork, hvordan synes du
samarbeidet med NoIS fungerer?
– Vi har hatt et veldig tett samarbeid
med NoIS om ISY Eiendom i mange år.
Det faste teamet med Dag Mathisen og
John Hov kan hele historien og kjenner
våre rutiner. Vi opplever NoIS som en
god leverandør, og de stiller opp med
blant annet opplæring her hos oss – noe
vi har veldig god nytte av.

LCC-funksjonen i
ISY Calcus har vi
store forhåpninger
til. Den vil være
veldig nytting
for oss.

– Kristiansand Eiendom har bestemt at
vi beholder ”bestiller-kompetansen” i
eget hus, det vil si prosjektledelsesfunksjonen, resten kjøper vi eksternt.
Hvordan går dere frem for å
kalkulere i tidlig fase?
– Vi bruker delvis ISY Calcus og delvis
våre egne og andres nøkkeltall på huskostnad og prosjektkostnad. Kalkyler og
prosjektregnskap ajourføres månedlig i
faste møter etter hvert som prosjektet
tar form. I de tilfeller der det viser seg å

FAKTA:
Kristiansand kommune benytter løsninger
fra NoIS til eiendomsforvaltning, tidligfase
kalkyle, LCC og carbon footprint samt
økonomistyring i prosjekter.
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Espen Bjørshol

Fleksibelt proffverktøy
sikrer suksess
Multiconsult hadde i lengre tid vært på utkikk etter et planleggingsverktøy som
passet til deres ambisjonsnivå. De fant at Microsoft Project ikke var riktig, og
endel av de andre proffverktøyene var for tunge i drift og implementering.
Men så tok ISY Prosjekt Plan oppmerksomheten.

Kontakt i NoIS: torger.kjeldstad@norconsult.com

– Prosjektstyringsavdelingen jeg leder
er en del av Konsernoppdrag, som er
Multiconsults kompetansesenter for
ledelse og styring av store og krevende
prosjekteringsoppdrag, forklarer Espen
Bjørshol.
Konsernoppdrag er totalt 65 personer,
og har kompetanse på oppdrags-/prosjekteringsledelse, prosjekt- og kvalitetsstyring, samt strategisk utvikling og forvaltning av metoder og verktøy knyttet
til gjennomføring av og produksjon i
oppdrag. Prosjektstyring er den største
enkeltkomponenten i Konsernoppdrag,
med i overkant av 25 medarbeidere som
jobber med kvalitets- og prosjektstyring i
oppdrag på tvers av selskapet.
– Vi brukte en del tid på å finne rette
planleggingsverktøy som kunne skalere
godt, forteller Espen.
– Porteføljen til et rådgiverselskap som
oss er sammensatt, fra mange små
oppdrag til svært store og kompliserte.
Da trenger man et verktøy som både er
enkelt, og samtidig innehar avanserte
funksjoner for spesialistene.
Utrulling og opplæring
– Vi ble oppmerksomme på ISY Prosjekt
Plan ganske tidlig i utviklingen, og fikk på
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plass en versjon uten integrasjon med
økonomisystem i starten.
Espen forklarer at de først tilbød verktøyet
til sine prosjektstyringsspesialister – og
at disse raskt ble operative. Deretter kom
integrasjonen med økonomisystemet på
plass, og det ble rigget et opplæringstilbud for oppdragsledere og andre
interesserte sammen med NoIS.
– Til dags dato har mer enn 200 personer
i selskapet vært på kurs, og det er vi svært
fornøyde med, sier Espen med et smil.
Det har ikke blitt stilt formelle krav
internt om at verktøyet skal brukes, men
det har vært satset på at et godt rykte,
i form av en positiv intern «jungeltelegraf», vil skape motivasjon hos medarbeiderne til å ta det i bruk av egen
interesse.
Potensial for videre utvikling
– Tilbakemeldingene på bruken av systemet er gode. For mange oppleves verktøyet rasjonaliserende i hverdagen. Vi får
av og til noen frustrerte henvendelser,
men det viser seg stort sett at utfordringene ikke ligger i verktøyet, sier Espen
og utdyper i forhold til opplæringen;
– Selv om vi har kjørt opplæring på mer

enn 200 personer, så har vi et potensial
for å utvikle bruken mer. En del setter
stor pris på kursene, som er en kombinasjon av prosjektstyrings- og verktøyopplæring, men som med alt annet
så må man raskt komme i gang med å
bruke det man har lært.
Espen forklarer at grunnfunksjonalitetene oppleves som gode, samtidig som
det nok fremdeles er potensial for videre
utvikling for proffbrukerne.
En krevende kunde
Med egne ord kaller Multiconsult seg
for en krevende kunde. Men samtidig
understreker de at det er en god ting –
for de er i kontinuerlig dialog med NoIS
med ønsker og spørsmål – og føler at
de blir hørt.
– Vi forstår og aksepterer så klart at ISY
Prosjekt Plan er et verktøy som stadig er
i utvikling, poengterer Espen.
– I det hele så fungerer samarbeidet
med NoIS veldig bra. Vi har en nærhet til
utviklermiljøet både i forhold til avstand
og bransje, så er det lett å ta opp saker
og få forståelse for problemstillinger.
Jeg tviler på at Bill Gates hadde tatt
telefonen om jeg hadde ringt.

Fakta om Multiconsult:

Jeg tviler på at Bill Gates hadde
tatt telefonen om jeg hadde ringt

Multiconsult er et norsk kraftsenter
med internasjonalt nedslagsfelt innen
prosjektering og rådgivning. Gjennom et 30-talls kontorer i Norge og
internasjonalt benytter selskapet 100
års erfaring til å skape ny historie.
Multiconsult har 1750 medarbeidere
som opererer innenfor seks forretningsområder.

ISYnytt 01/15

19

Kundemagasin fra Norconsult Informasjonssystemer AS

ANBUB, KALKYLE OG PROSJEKTSTYRING

Erfaringer med LCC i
Norsk Prisbok og ISY Calcus
Hvilke erfaringer har vi med Norsk Prisbok LCC
og ISY Calcus LCC et halvt år etter lanseringen?

Kontakt i NoIS: oyvind.jensen@norconsult.com

Spørsmålet blir derfor; hvordan sørge
for at LCC bidrar til verdiskapning i
prosjektet? Nøkkelen ligger i å introdusere LCC tidlig i prosjektet, og sørge
for at det har forankring hos prosjekteier.
Å “panikkalkulere” LCC to dager før en
prosjektfase skal være ferdig bidrar i
begrenset grad til verdiskapning.
Verktøy
Både ISY Calcus og Norsk Prisbok er
levende verktøy i kontinuerlig utvikling.
ISY Calcus LCC og Norsk Prisbok er
lansert, men ikke ferdig. Årsaken er en
modningsprosess hvor programvareutviklere, programvarebrukere og mottakere av analysene over tid må definere
hva som trengs av analysemuligheter.
Når stadig flere brukere tar i bruk LCC i
ISY Calcus og Norsk Prisbok i prosjekter
håper vi på konkrete tilbakemeldinger.

20 ISYnytt 01/15

ISY Calcus brukergruppe på LinkedIn
kan for eksempel være en arena for å
komme med innspill.
Alle monner drar – eller?
På bildet nedenfor er modellprosjektet
“Barnehage 1 etasje passivhus” vist.
Analyseperioden er 60 år, og kalkulasjonsrenten er satt til 4%.
Man kommer ikke utenom at investeringskostnaden er svært viktig, også i et LCCperspektiv. Men ser man på fordelingen

mellom de øvrige kontoene er det et
par ting å legge merke til. I eksemplet er
årskostnaden for energi beregnet til
75kr/m2BTA, litt over 3% av totale årskostnader i eksemplet. Er da ytterligere
energikutt veien å gå for å oppnå
lønnsomhet? Kan andre poster være
enklere å optimalisere?
Eksempelvis kostnaden til renhold. I
eksemplet utgjør renhold over 10 % av
beregnet årskostnad. Hvem har hatt
med seg en renholdskonsulent i et
prosjekteringsmøte
noen gang?

#

Konto (kr. pr. BTA - Brutto areal)

1

Investerings-/prosjektkostnader

ÅK [kr/m2]

2

Forvaltningskostnader

3

Drift- og vedlikeholdskostnader

156

4

Utskifting- og utviklingskostnader

225

5

Forsyningskostnader

115

6

Renholdskostnader

253

7

Service-/støttekostnad til kjernevirksomheten

0

8

Virksomhetsspesifikke kostnader

0

9

Verdi- og inntektselemter

0

SUM KONTOPLAN (60 år)

2289

1441
70



#

Konto (kr. pr. BTA - Brutto areal)

5.1

Energi

ÅK [kr/m2]
75

5.2

Vann og avløp

25

5.3

Renovasjon

15

5

SUM FORSYNINGSKOSTNADER

115

Det store spørsmålet
– Lønner økt
investering seg?
Gir økte investeringer
lavere kostnader på
lang sikt? I noen tilfeller
ja, men trolig i færre
tilfeller enn man skulle
tro. Årsaken er at
kapitalkostnader spiser
opp mange gode
intensjoner, særlig
for bygningsmessige
arbeider som typisk
har lange utskiftingsintervaller. Men dersom

de økte investeringene også medfører
økt betalingsvillighet på grunn av opplevd økt standard er saken annerledes.
En leietaker vil kanskje ha spilehimling
fremfor en enkelt t-profilhimling i en
lobby fordi det gir en opplevelse av økt
estetisk standard.
Ser man på miljøkonsekvensene er det
for eksempel oftere positivt om man
klarer seg med én utskifting i byggets
antatte levetid enn to utskiftinger.
Overordnet plan for vedlikehold av
bygget
I mange prosjekter fokuseres det på
LCC, men det finnes ikke noen overordnet plan for drift og vedlikehold
av byggene i designfasen. Gjøres det
uavhengige LCC-analyser på forskjellige
bygningsdeler kan man fort lure seg
selv. Materialvalg og løsninger må
koordineres slik at de reelle intervallene
for vedlikehold og utskifting er praktisk
mulige å gjennomføre. Det er dumt
å budsjettere med 100 års levetid på
natursteinkledningen om man har kjøpt
den simpleste vindtettingen man kunne
få tak i...
Tekniske produkter som biler, tog og fly
designes med tilhørende til dels omfat-

tende vedlikeholdsprogrammer. En bil
skal for eksempel til en lett service etter
25 000 km, en middels omfattende service etter 50 000km, og en omfattende
service etter 75 000 km. Et spørsmål
som er relevant å spørre seg er hvorvidt bygg bør designes etter lignende
kriterier ut i fra bygningstype og bruksprofil? Eller skal man ta problemene når
de kommer?
Kostnad nå eller risiko i fremtiden?
Et argument for å ta økte innvesteringer
er å kjøpe seg fri fra fremtidig usikkerhet.
Kjøper man et lavenergibygg er man
mindre eksponert for svingninger i energiprisene. Men i motsatt retning trekker
argumentene om usikkerhet knyttet
til fremtidig bruk av arealene. Hvorfor
investere i et gulvbelegg som varer i 30
år dersom det er en risiko for at bygget
skal bygges om i god tid før det har gått
30 år?
Foretar man for eksempel økte investeringer i energistyringssystemer krever
dette ofte opplæring av driftspersonell
for å bli en lønnsom investering.

per kvadratmeter BTA ser vi det er stort
fokus på årskostnader målt per kvadratmeter BTA. Selv om kostnad, klimagassutslipp og LCC per kvadratmeter BTA er
en god referanse i mange tilfeller er det
viktig å også fokusere på nettoareal og
funksjoner som måleenheter. Hva koster
en kontorplass i investering og livsløp?
Hvilke utslipp gir den?
Grunnlaget for et kostnadseffektivt og
miljøvennlig bygg er god arealeffektivitet. Uvirksomt areal gir investeringskostnader, utslipp og driftskostnader
man har store problemer med å forsvare
i en kost/nytte-analyse. Riktig prosjekt på
riktig tomt for riktig bruker gir grunnlag
for å kunne designe et kostnadseffektivt
og miljøvennlig bygg.
Uvirksomme
kvadratmetere gir
investeringskostnader,
utslipp og
driftskostnader
– så hvorfor
bygge dem?

Jostein Solberg

Det er stor interesse for LCC, men få
kunder vet egentlig hva de har behov
for. I en del prosjekter blir LCC bare
enda en rapport som koster byggherren
penger, uten å brukes som beslutningsunderlag. I andre prosjekter brukes LCC
aktivt som designkriterium der årskostnader og forventede leieinntekter for
ulike alternativer vektes opp mot
hverandre fortløpende.

Arealeffektivitet – en nøkkelfaktor
På samme måte som investeringskostnader og klimagassutslipp ofte måles
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Hytteleverandør
med fokus på
detaljene
Gjennom en mannsalder har Saltdalshytta – blant
annet takket være dyktige medarbeidere og en
bevisst satsning på produktutvikling – vokst seg
til å bli Norges største og mest solide hytteleverandør. Valg av gode prosjektverktøy som
sikrer kontroll rundt produksjon og levering, er
avgjørende og viktig for å forsterke selskapets
posisjon i markedet.

hytteblogger.no

Kontakt i NoIS: torstein.fjelldal@norconsult.com

– Vi var tidlig ute med våre elementbaserte selvbyggerhytter, og siden
starten i 1979 er dette konseptet
videreutviklet og forbedret til minste
detalj, forteller Roar Westgård i Saltdalshytta.
Gjennom årene er produktspekteret
utvidet med flere modeller og nye
stilarter, og i 2011 sikret oppkjøpet av
den tradisjonsrike Røroshytta at de nå
også kan tilby laftede hytter av høy
kvalitet. Alle hyttene produseres ved
selskapets egne fabrikker i Saltdal og på
Røros, der både teknisk stab og selgere
jobber vegg i vegg med produksjonsarbeiderene.
– Det er svært gunstig for oss å ha
kontroll på alle ledd. Det gjør at vi får
fulgt hele prosessen tett på, fra bestilling
til levering, sier Roar.
Med ISY ByggOffice på laget
ISY ByggOffice fungerer i hovedsak som
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«prisbanken» til prosjektene hos Saltdalshytta. Systemet danner grunnlaget til
forbruket av materialer og varer til hver
enkelt hytte eller hus, hvor materialene
blir fordelt på elementer, løsmaterialer
og pakkelister.
– Det er utarbeidet en referansekodeplan der materialene fordeles til elementproduksjonen og til pakking. Til pakking
fordeles materialene til flere pakkestasjoner i forhold til lokalitetene til
materialene, forklarer Roar.
– Det er slik at postene i ISY ByggOffice
er bygd opp i forhold til DDS tegneprogrammet vi bruker. Der henter vi ut
mengder, i form av kvadratmeter, stykker
og meter. Kvadratmeter benyttes
eksempelvis til arealet på vegger. Vinduer
beregnes i antall eller stykker.
Roar understreker at funksjonen med
materiallister er viktig. Det er med på å
sikre at prosjektet får riktig vare og riktig
mengde materialer. Listene kan skrives
ut direkte fra ordren, noe som gjør prosessen effektiv og oversiktlig internt.

Forenklet logistikk og integrasjon
Saltdalshytta har drevet med leveranse
av hytter i mange år, og logistikken er
dermed relativt godt innarbeidet. Men
som de selv sier er det i alle bedrifter
behov for endringer og tilpasninger til
nye løsninger.
– Med ISY ByggOffice ble det innført
noen endringer og forenklinger, for
systemet åpnet for nye måter å løse
utfordringer på, sier Roar, og legger til
at de er svært godt fornøyde med at
systemet hjelper dem til stadig å forbedre effektiviteten.
Integrasjonen mellom ISY ByggOffice
og AX-systemet som er i bruk hos Saltdalshytta, har vist seg å fungere godt,
ved at importen av vareregisteret som
AX-data enkelt lar seg overføre filbasert
til ISY ByggOffice.
– En slik overføring av data blir i hovedsak utført en gang i året eller ved
prisstigning, og det fungerer slik vi har
behov for, avslutter Roar.

Med ISY ByggOffice
ble det innført
noen endringer og
forenklinger, for
systemet åpnet for
nye måter å løse
utfordringer på

Saltdalshytta har nylig etablert en
egen blogg, kalt hytteblogger.no - for
eiere av Saltdalshytta og Røroshytta.
Her ønsker de at eiere kan dele erfaringer, tips og opplevelser med andre
hytteinteresserte.
– Ideen til denne bloggsiden oppstod
etter at vi i lang tid hadde opplevd
den enorme entusiasmen, glede og
stoltheten folk nærmest koker over
med når de planlegger å kjøpe hytte,
bygger hytte eller bruker hytta si, for-

teller de ferske bloggdrifterne.
– Vi har fått servert mange gode
historier, ideer og inspirasjon som
mange fler kunne hatt nytte og glede
av. Det fantes riktignok noen bloggere rundt omkring, men de var ofte
vanskelig å finne. Med nettstedet
hytteblogger.no håper vi å gjøre det
enklere - både for de som blogger, og
de som ønsker å skaffe seg ideer og
inspirasjon til sitt eget hytteliv.

Roar Westgård

Saltdalshyttas hovedkontor ligger på
Rusånes i Saltdal, hvor det har vært
snekkeridrift i over hundre år.
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Nå går vi direkte inn i ISY CAD Rebar og velger det vi
skal ha. Vi tegner ikke armeringen på samme måte
som tidligere. Dermed går det mye raskere.

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

Herlof Helliesen i Vasshus Entreprenør er
godt fornøyd med forarbeidet - og jobben.
– Listene vi fikk ga god oversikt over
armeringen, og de ulike bøylene. Hva de
inneholder, hvilke lengder og andre data
jeg trenger for hver bøyle, sier Helliesen.
Listene gjorde det også enkelt å utføre
egenkontroll - og oppdage feil, fastslår
Helliesen.
Og nettopp feil i grunnlaget kan være
kritisk for entreprenørene. Det betyr
at listene må sendes tilbake, og ny
bestilling sendes. Slikt kan gi betydelige
forsinkelser.
– Vi opplever ikke dette ofte. De gjør
som regel en god jobb, de som lager
listene, fremhever Helliesen.
Han underslår likevel ikke betydningen
av at det gjøres riktig - og at det er raskt
å gjøre endringer.

Herlof helliesen

Etter 20 års venting er elevene og bydelen ved Kvernevik skole i ferd
med å få ny svømmehall. Den er bygd på et solid fundament prosjektert av
Norconsults Stavangerkontor, ved hjelp av Autodesk Revit og ISY CAD Rebar.

Vasshus
Entreprenør AS
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– Endret du på en bøyle på tegningen
måtte du også huske å endre det i bøyelisten i Excelarket. Da var det viktig å holde
tunga rett i munnen, påminner han.
Betydningen av presisjon i bestillingene
gjør at Norconsult fortsatt har som
rutine at en kollega skal gå gjennom
skissene og bestillingen som sendes til
entreprenøren.
- Vi bruker samme prosedyre som
tidligere, men det er mer effektivt og ser
bedre ut, sier Borgenvik i Norconsult.
Sparer tid
For hans del er tidsbesparelsene den
aller største gevinsten.

– Det er viktig å få riktige lister, slik at jeg
får bestilt armeringen og verktøyet jeg
trenger, fastslår Helliesen.

– Nå går vi direkte inn i ISY CAD Rebar
og velger det vi skal ha. Vi tegner ikke
armeringen på samme måte som
tidligere. Dermed går det mye raskere,
sier Borgenvik.

Sikrer kvalitet
Det stiller store krav til byggingeniør
Henrik Borgenvik ved Norconsults
Stavanger-kontor som tegner og lager
bestillingen til prosjektene.

Effektivt er det også at alt foregår tett
knyttet opp til Autodesk Revit. Det betyr
kort vei fra modellering av betongkonstruksjonen til tegning, og produksjon av
armeringsordre.

Han er en del av en avdeling på 14
ansatte, hvor Revit og ISY CAD Rebar er
sentrale verktøy.

Han anslår at besparelsen frigjør en fjerdedel av tida han tidligere brukte på å plotte
inn armeringen. Og den kommer etter
kun få gangers bruk.

Henrik Borgenvik

Endelig svømmehall

Tiden da antallet armeringsstenger
måtte telles manuelt på tegningen for å
føres inn i Excel er definitivt forbi.

– Det er stort sett støpt betong i
alle våre prosjekter, og da gjør vi
prosjekteringen i Revit og Rebar,
sier Borgenvik.
Han forteller at ISY CAD Rebar
øker presisjonen i bestillingene.
Verktøyet er en forlengelse av
Autodesk Revit, hvor bygningen
modelleres i 3D og tegningene
lages.

– Første gang man bruker programmet,
så tar det kanskje litt ekstra tid. Men
så fort du får brukt programmet noen
få ganger, så sparer du inn masse tid,
fastslår han.
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Ny modul: ISY Design Betongbjelke
Til høsten utvides ISY Design med modulen Betongbjelke
som vil erstatte ISY G-Prog Betongbjelke.

Kontakt i NoIS: geir.johansen@norconsult.com

Standardversjonen vil inneholde all
funksjonalitet som tidligere har vært
tilgjengelig i ISY G-prog Betongbjelke,
og har i tillegg fått noen utvidelser
som støtte for varierende tverrsnitt
og mulighet for å åpne enkeltsnitt fra

bjelken i Betongtverrsnitt for
mer detaljerte beregninger.
Enterprise-versjonen vil utvide
funksjonaliteten ytterligere
med mulighet for lasttog,
påtvungne knutepunktsforskyvninger og ledd.
Samtidig med utgivelsen
av Betongbjelke vil også
ISY Design generelt få en del
forbedringer, blant annet vil det nå bli
mye større mulighet for å styre innholdet
i utskriften i alle moduler.
Om ikke lenge vil vi gjøre en beta-

Foto: Aibel

versjon av Betongbjelke tilgjengelig for
en utvalgt gruppe pilotbrukere. Hvis du
ønsker å bidra med tilbakemeldinger
slik at det blir lettere for oss å prioritere
videre utvikling, kan du ta kontakt med
Sverre.Eide.Holst@norconsult.com.

Overføring fra Inventor til PDMS
I samarbeid med kunde har NoIS utviklet en direkte
oversetter fra Autodesk Inventor til PDMS.

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

Mange PDMS-brukere har vært frustrert
over “tunge” importerte modeller fra
mekaniske DAK-verktøy. På grunn av at
slike modeller ofte er laget med tanke
på maskinering, er detaljeringsgraden

og kompleksiteten ofte mye høyere enn
nødvendig for PDMS-formål.

gjøres i Inventor, og makrofilen kan
deretter lastes inn i PDMS.

Forenkling av modell etter import i
PDMS kan være vanskelig. NoIS har tatt
konsekvensen av dette og i samarbeid
med kunde utviklet en direkte oversetter
fra Autodesk Inventor til PDMS.

Resultatet er en “lett” PDMS-modell
med god nok detaljeringsgrad hvor
komponentene kan ha eksempelvis
tag-nummer som navn. Den samme
arbeidsflyten anbefales av Autodesk når
Inventor-modeller skal overføres til BIMverktøy som Revit eller til Plant 3D. Det
nye verktøyet supplerer NoIS’ samling av
konverteringsverktøy til/fra PDMS.

Først benyttes Inventor’s “simplify”verktøy til å lage en forenklet representasjon av modellen. Inventor-brukeren,
som kjenner modellen, har ofte bedre
forutsetninger for å lage en god forenklet representasjon enn PDMS-brukeren.
Deretter konverteres den forenklede
modellen til PDMS-makrofil. Det hele
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Plugget inn og klar!
Aibel AS er et ledende serviceselskap som jobber innen olje, gass og fornybar
energi. Vi intervjuet CAD-koordinator Håkon Nernes om erfaringene hans etter
oppgraderingen til siste versjon av ISY CAD MicroDRAFT.

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

Hvordan benytter dere
ISY CAD MicroDRAFT i Aibel?
– MicroDRAFT brukes av meg og noen
få andre til å konvertere deler av eller
hele backingsheets som er laget i
MicroStation v8i, for å importere til
PDMS DRAFT. Jeg er CAD-koordinator
for Struktur-avdelingen og det er bl.a.
min oppgave å sette opp og vedlikeholde
PDMS DRAFT for Struktur engineering
i Haugesund. Jeg er avhengig av å
kunne konvertere informasjon jeg får
fra leverandører/kunder som underlag,
for å legge dette inn i DRAFT. Det jeg
stort sett har brukt MicroDRAFT til er å
konvertere Keyplan fra en eksisterende
.DGN tegning til et symbol i PDMS
DRAFT, for bruk i eksisterende backingsheet ifm. tegningsproduksjon.
Hvilke erfaringer har dere rundt den
nye løsningen som nå er tatt i bruk?
– Jeg er veldig fornøyd med hvordan
dette virker for meg. Det var en periode
etter at vi oppgraderte Microstation fra
v7 til v8i hvor vi ikke hadde mulighet
til å gjøre denne konverteringen. Da

måtte jeg manuelt tegne inn keyplan og
annen informasjon i DRAFT. Dette var
ikke gunstig, da tegning i DRAFT er lite
effektivt og det er nært umulig å få et tilfredsstillende resultat, som det man kan
få ved hjelp av en konverterings plug-in
som MicroDRAFT.
Merker dere en bedring ifht tid spart
og/eller økt kvalitet sammenlignet
med den gamle løsningen?
– Den gamle løsningen som vi hadde i
Microstation v7 var en tilsvarende funksjon, som jeg ikke vet så mye om, men
at den også produserte macrofiler som
vi kunne bruke i PDMS DRAFT. Jeg har
erfart at den gamle metoden noen
ganger ikke genererte helt korrekt
informasjon/grafikk, og at en derfor
noen ganger måtte etterarbeide resultatet på den importerte informasjonen
i DRAFT. Jeg kan vel derfor si at jeg
har merket meg en økning i kvalitet på
informasjonen MicroDRAFT produserer i
forhold til tidligere. I forhold til perioden
etter MSv7 og før vi fikk implementert
Microdraft i MSv8i (ref. svar på spørsmål

2) så er definitivt mye tid spart på denne
løsningen.
Har du noen refleksjoner å dele
rundt det å tegne og vedlikeholde
symboler i MicroDRAFT?
– Jeg har ikke tegnet noe selv for så å
konvertere dette til PDMS DRAFT, så jeg
kan ikke svare så godt på dette, men for
min bruk så er MicroDRAFT et enkelt og
brukervennlig verktøy for å få 2D- informasjon mellom MicroStation og PDMS.
Har du noen ønsker om fremtidige
forbedringer?
– Jeg har ikke noen
synspunkter
på eller behov
for fremtidige
forbedringer, da
Micro DRAFT
tilfredsstiller de
behov jeg har
på dette tidspunktet, for
denne typen
jobb.

Håkon Nernes

Den nye modulen samler funksjonaliteten fra de eksisterende modulene
Statikkbjelke og Betongtverrsnitt. På
samme måte som tidligere moduler vil
Betongbjelke komme i både Standardog Enterprise- versjon, og overgangen
fra ISY G-prog Betongbjelke til
ISY Design Betongbjelke vil regnes som
en del av vedlikeholdet på programmet.
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B
Returadresse:
Norconsult Informasjonssystemer AS
Postboks 626
1303 Sandvika

VI INVITERER TIL

ISYdagene 2015

Årets brukermøte arrangeres 2.-3. november
på Clarion Hotel Oslo Airport ved Gardermoen.
Alle brukere av våre ISY-løsninger er hjertelig
velkommen til 2 dager fulle av faglig inspirasjon.
Hold allerede nå av dagene! Invitasjon og
påmeldingsmulighet kommer over sommeren.

På isy.no finner du flere artikler
Hovedkontor i Sandvika: Norconsult Informasjonssystemer AS, Vestfjordgt. 4, 1338 Sandvika. Telefon: 67 57 15 00. E-postadresse: post@nois.no

