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Innhold

Lykke til videre
Når dette året startet visste jeg lite om at denne våren skulle
bli min siste i sjefsstolen i Norconsult Informasjonssystemer
(NoIS). Men slik ble det. Jeg har nylig tiltrådt som konserndirektør i Norconsult med ansvar for virksomheten ved
konsernets hovedkontoret i Sandvika, herunder også NoIS.
Det siste føles godt, da jeg fortsatt kan følge med og bidra til
selskapets utvikling, riktignok litt mer på avstand enn tidligere.
I over 15 år har jeg hatt gleden av å lede et selskap i rivende
utvikling og med stor suksess i markedet. Selskapet består i dag
av over 170 motiverte medarbeidere med høy kompetanse,
som hver dag benytter sine evner til å skape gode og brukervennlige bransjeløsninger. NoIS sine løsninger er etterspurt i
markedet, og gjennom årene har vi etablert over 3.000 langsiktige kundeforhold. Selskapet har et godt omdømme i
markedet som engasjert, inkluderende og redelig. Jeg er overbevist om at disse tingene henger sammen. En kundeorientert
organisasjon med riktige holdninger, god kompetanse og
gjennomføringsevne oppnår fornøyde kunder og betydelige
markedsandeler.
Noen snakker om å gi seg på topp, men slik er det ikke i dette
tilfellet. For det første har jeg ikke gitt meg, og for det andre vil
NoIS være et selskap som strekker seg mot stadig nye høyder.

Det ligger godt forankret i vår bedriftskultur og i vår strategi.
Selskapet har allerede sin nye leder på plass, rekruttert fra egne
rekker. Ola Greiff Johnsen er ny leder i selskapet, etter å ha
ledet selskapets virksomhet innen GIS og kommunal forvaltning de siste 13 årene. Det sikrer god kontinuitet, men gir også
rom for nye tanker og ny utvikling.
Jeg vil takke alle våre kunder for den tilliten dere har vist oss
gjennom alle år. Dere har gitt oss mange positive opplevelser,
men også utfordringer og tydelige forventinger. Det er dette
som gjør vår arbeidsdag meningsfull, og det er dette som gjør
NoIS til en stadig bedre leverandør. Det er i det nære samspillet mellom kunde og leverandør de virkelig gode løsningene ser dagens lys.
Tusen takk for meg, og lykke til videre!
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Vi har vært på brukermøtene til NoIS, hvor
vi har utvekslet erfaringer og plukket opp
tips som vi har hatt stor nytte av.

Nytt skattegrunnlag for
18.000 eiendommer
Da Ålesund kommune skulle etablere et nytt skattegrunnlag
for utskriving av den omstridte eiendomsskatten valgte de å
ta i bruk ISY ProAktiv Eiendomsskatt.

Kontakt i NoIS: frode.holleland@norconsult.com

Med unntak av noen års opphold på
åttitallet har Ålesund kommune hatt
eiendomsskatt siden 1968 - uten noen
reell retaksering siden starten - kun
foretatt noen kontormessige justeringer
av skattetakstgrunnlaget opp gjennom
årene. I 2013 vedtok bystyret å skrive ut
eiendomsskatt på alle type eiendommer
i kommunen fra 1. januar 2015 og at
formuesgrunnlaget skulle legges til grunn
for boligeiendommer. ISY ProAktiv
Eiendomsskatt ble tatt i bruk i løpet av
2014, og de første skattesedlene ble
skrevet ut i januar 2015.
Et utmerket samarbeid
Avdelingsingeniør Torill Homberset som
arbeider med eiendomsskatt i Ålesund
kommune forteller at samarbeidet med
NoIS har fungert utmerket. Når kommunen har gitt tilbakemeldinger om feil
eller problemer i systemet har de blitt
hørt og dermed har samarbeidet bidratt
til å heve kvaliteten på programmet.
Norske kommuner står fritt til å velge
hvorvidt de ønsker å innføre eiendomsskatt, og til å velge utformingen av
skatten innenfor rammene til eiendomsskatteloven. Ålesund kommune har valgt
å bruke p-arealet som grunnlag for eiendomsskatten på boligeiendommer og
hytter. Siden systemet automatisk velger
matrikkelopplysninger for boligene, har
dette medført noe ekstra arbeid med
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føringen i ISY ProAktiv Eiendomsskatt.
- Vi har nok valgt en litt egen måte å
taksere eiendommene på, noe som har
medført noen utfordringer i forbindelse
med føring i ISY ProAktiv Eiendomsskatt.
Dette har NoIS hjulpet oss med. Selv om
vi av og til har fått tilbakemelding om
at enkelte ting er utenfor «normalen»,
har de likevel prøvd å finne løsninger
som gjør at vi har fått gjennomslag for
våre ideer og måter å gjøre ting på, sier
Homberset.
Et avansert verktøy med mange
muligheter
Homberset forteller at ISY ProAktiv Eiendomsskatt er et avansert verktøy som
krever litt innsats for å kunne utnyttes
optimalt, men kommunen er godt
fornøyd med modulen.
- Vi har vært på brukermøtene til NoIS,
hvor vi har utvekslet erfaringer og plukket opp tips som vi har hatt stor nytte av.
I kommunen har vi aktivt brukt arbeidslister, kategorier og status, og dette var
til spesielt stor hjelp i begynnelsen for å
få oversikt over alle kommunens rundt
18.000 grunneiendommer.
Videre forklarer Homberset at modulen
gir mange sorterings- og søkemuligheter
som er til hjelp i det daglige arbeidet,
men også i forbindelse med kontroller

som blir foretatt i forkant av utsendelsen
av skattesedler. De opplever også at
modulen fungerer godt mot økonomiprogrammet VISMA som kommunen
bruker.
Ser for seg et fortsatt tett samarbeid
med NoIS
NoIS utvikler sine produkter i nær dialog
med sine kunder, og Ålesund kommune
har etter snart to års bruk flere idéer og
innspill til videreutvikling av modulen. I
nært samarbeid med NoIS håper de å
kunne bidra til at ISY ProAktiv Eiendomsskatt blir et enda bedre og mer fleksibelt
verktøy. Homberset har stor tro på at
dette kan komme alle som arbeider
med eiendomsskatt og andre kommuner til gode.

ISY ProAktiv Eiendomsskatt
IT-løsning for gjennomføring av både
taksering og omtaksering, med tilhørende
saksgang, og for vedlikehold av godkjente
takstskjemaer. Systemet er tilrettelagt for
fakturering av eiendomsskatten mot en
rekke faktureringssystemer, og henter
informasjonen om eiendommen direkte
fra Matrikkelen, Norges offisielle eiendomsregister.

Toril Homberset i Ålesund kommune
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Georg Langerak og Lars Østbye Hemsing

Kommunene i Valdres samarbeider om felles
kartløsning fra NoIS og i fjor kunne det svært
vellykkede interkommunale GIS-samarbeidet
feire 10-års jubileum.

Vi ønsker å drive med
kompetanseheving på
tvers av kommunene.
Foto: Nils Rogn

Suksess med GIS-samarbeid
i Valdres

Kontakt i NoIS: kjell.sandal@norconsult.com

Kommunene i Valdres samarbeider om
felles kartløsning fra NoIS og i fjor kunne
det svært vellykkede interkommunale
GIS-samarbeidet feire 10-års jubileum.
Faggruppe Plan består av en engasjert gjeng. Fra venstre: Knut Frode Framstad (Øystre Slidre), Kjetil Fjeld (Etnedal),
Per-Helge Myklebust (Øystre Slidre), Kenneth Monsen (Vestre Slidre), Håkon Berg Sundet (Vang), Katrine Kammerud (Nord-Aurdal),
Steinar Tvedt (Vestre Slidre), Damian Bådsvik (Vang) og Eirik Olav Fauske Steinde (Nord-Aurdal).

Alle de seks Valdres-kommunene deltar i
samarbeidet VGIS (Valdres Geografiske
Informasjonssystemer); Etnedal, SørAurdal, Nord-Aurdal, Vestre Slidre, Øystre
Slidre og Vang. I tillegg er energiverkene
Vang enerigverk, Valdres energiverk,
Sør-Aurdal energi og VOKKS, samt renovasjonsselskapet Valdres Kommunale
Renovasjon også en del av samarbeidet.
Samarbeidet omfatter flere fagområder
som alle bruker GIS-løsninger. Det
handler om å nyttiggjøre seg digitale
kartdata i kommunal forvaltning. De
ulike fagområdene som har dannet
faggrupper er plan, oppmåling, vann
og avløp, byggesak, jordbruk, skogbruk
og webkart. Kommunene i samarbeidet
har et felles sak- og arkivsystem, og alle
bruker GIS-verktøyet ISY WinMap som er
utviklet av NoIS.
I løpet av de siste ti årene har de fått
til mye i regionen. En felles kartserver
for hele Valdres, felles programvare
og felles webkart som brukes av alle
kommunene. Det ble også opprettet
en midlertidig prosjektstilling som GISkonsulent for samarbeidskommunene,
med ansvar for alt som har med kart,
kartsystemer og opplæring å gjøre. Underveis ble dette til en fast stilling som
GIS-konsulent for VGIS.
- Mye av æren for det vellykkede samarbeidet skal nok en ivrig oppmålingsgjeng
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og en svært ivrig fylkeskartsjef Georg
Langerak ha, sier GIS-konsulent Lars
Østbye Hemsing i VGIS.
Kompetanseheving på tvers av
kommunene
Underveis er også faggruppene blitt
formaliserte og alle faggruppene har
representanter fra hver kommune.
Faggruppene arbeider på tvers av kommunegrensene. Representanter fra alle
kommuner og faggrupper er også samlet i en referansegruppe for VGIS.
- Vi ønsker å drive med kompetanseheving på tvers av kommunene. I små
kommuner er det ofte små fagmiljø, og
når vi oppretter interkommunale kompetansegrupper skaper vi en plattform
til å møte likesinnede, hvor man kan
diskutere kart og annet fag, forteller
Østbye Hemsing.
Hver faggruppe har en møteplan som de
utarbeider for det kommende året, slik
at de har konkrete datoer å arbeide mot.
- Det har vært positivt for den faglige
utviklingen, effektivisering av arbeidet og
for bruken av kartsystemet, sier Østbye
Hemsing.
I tillegg har de fått en sosial arena for
erfaringsutveksling. GIS-samarbeidet
har gjort dem oppmerksom på at det er
mye ulik kompetanse blant dem som
arbeider med samme fagfelt i kommunene. Østbye Hemsing forklarer at for
eksempel faggruppa for landbruk har
måttet dele seg i jordbruk og skogbruk
på bakgrunn av diskusjoner og ulike

interesser i faggruppen.
WebInnsyn det mest brukte ISY-verktøyet
- ISY WinMap er forvaltningsverktøyet
vårt som er i daglig bruk innenfor de
ulike fagfeltene. Det brukes både for å
oppgradere og legge inn nye data, som
et verktøy i forbindelse med blant annet
oppmålinger og for analyser til bruk i
planarbeidet, forklarer Østbye Hemsing.
Og legger til:
- ISY WinMap WebInnsyn er det mest
brukte og kanskje er det viktigste verktøyet vårt til daglig bruk.
ISY WinMap WebInnsyn gjør det mulig
å presentere kart og registerdata internt
og mot publikum via Internett. Verktøyet
brukes på tvers av ulike kommunale
etater, energiverk og renovasjonsselskap.
Grunnen er at det i WebInnsyn er lett å
finne frem til informasjon om eiendommer, nabolister, situasjonskart og mange
ulike temakart.
- WebInnsyn er mye brukt og vi håper
det kan bidra til å forenkle tilgangen til
informasjonen som ligger i kartdataene
våre både internt og eksternt, sier Østbye Hemsing.
Godt samarbeid
Østbye Hemsing kan fortelle om et godt
samarbeid med NoIS, om jevnlig kontakt
og en kontinuerlig dialog om endringer
eller innspill som kan gjøre hverdagen
for dem som jobber med GIS-verktøyene enklere.
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Enklere innsyn i byggesaker
Time kommune i Rogaland var først ute med å ta i bruk modulen ByggesaksDialog,
som er integrert i systemet ISY WinMap GeoInnsyn. Og de angrer ikke.

Seksjonsleder for byggesak Nezad Suljanovic og

GIS-ingeniør Lene Dalsegg i Time kommune

Informasjon har blitt lettere tilgjengelig for innbyggere,
politikere, næringsliv og for servicetorget i kommunen.
Kontakt i NoIS: kjell.sandal@norconsult.com

ByggesaksDialog er en integrert modul
i systemet ISY WinMap GeoInnsyn, og
gir innsyn i dokumenter og saksgang i
en web-basert løsning. Det er blitt lagt
vekt på at løsningen skal være enkel i
bruk og skal fungere både på PC, nettbrett og mobil. Det gir deg enkelt innsyn
i alle pågående plan- og byggesaker i
kommunen, når du måtte ønske.
En del av eBygg-prosjektet
Seksjonsleder for byggesak Nezad
Suljanovic i Time kommune forteller at
prosjektet kom i gang mot slutten av
2013 som en del av SMARTkommunesamarbeidet som inkluderer 15 kommuner i Stavangerregionen. Samarbeidet
har som hovedmål å forenkle og samordne på tvers av kommunegrenser, gi
et økt tilbud av elektroniske tjenester
innen plan- og byggesaker, samt heve
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kompetansen og forbedre interne prosesser i samarbeidskommunene.
Samarbeidet er en del av eBygg-prosjektet som inkluderer fire regioner og
til sammen 40 kommuner. Gjennom
eBygg-prosjektet har NoIS utviklet ISY
WinMap GeoInnsyn som en integrert
GIS-løsning for saksbehandlere og
publikum med innsyn i plan- og byggesaker. Modulen gir også innsyn i status i
saksprosessen.
Nøkkelen til suksess
Før systemet ble gjort offentlig tilgjengelig hadde Time kommune en testperiode for å fange opp eventuelle problem,
og gi saksbehandlere og arkivansatte
en mulighet til å gjøre seg kjent med
systemet. De fikk se hvordan programmet oppførte seg og hvordan de måtte

endre rutinene for å legge inn saker og
dokumenter i systemet. Den endelige
versjonen ble til i samarbeid mellom
kommunen, NoIS som kartleverandør
og ACOS som leverandør av arkiv- og
saksbehandlingssystemet Websak.
- Til å begynne med opplevde vi at det
ikke var opplagt hvem som skulle svare
på de ulike spørsmålene som dukket
opp underveis i prosessen, forteller
GIS-ingeniør Lene Dalsegg i Time kommune.
Løsningen lå i å få på plass god kommunikasjon på tvers av alle parter i prosjektet. Kommunen samlet seksjonsleder
for byggesak, seksjonsleder for arkiv og
GIS-ingeniør, og hadde med seg NoIS
og leverandør av saksbehandlingssystemet på nett eller over telefon. Dalsegg

forteller at det på denne måten alltid var
noen som kunne svare på spørsmålene
som måtte dukke opp, eventuelt kunne
de avklare hvem som skulle finne det ut.
- Fra vi startet med disse møtene gikk
det ikke lang tid før vi kom i mål med
løsningen.
Upåklagelig samarbeid
Dalsegg beskriver samarbeidet med
NoIS som upåklagelig og de er svært
fornøyde med resultatet.
- Kompetansen deres er svært høy og
de har stort sett svart på de spørsmålene
vi måtte ha på stående fot. I tilfeller hvor
de ikke har kunnet svare oss med det
samme har de sørget for å finne svar
raskt og effektivt.

Krever årvåkenhet fra kommunen
Fra 1. januar 2015 ble ByggesaksDialog
offentliggjort og åpnet for alle. Innføringen av systemet har medført en del
endringer i rutiner for saksbehandlere og
arkivansatte i kommunen. Det blir lagt
inn saksprosesser i alle byggesaker og
samtlige dokumenter skal kategoriseres.
- Alle byggesaker som blir opprettet i
kommunen blir synlige på eByggWeb i
løpet av tre dager. Dette betyr at vi har
tre dager på å sjekke innholdet i saken.
Når saken er opprettet blir alle endringer
og nye dokumenter tilgjengelige i løpet
av neste dag. Når byggesaker er så
lett tilgjengelige for publikum krever
dette årvåkenhet fra kommunen, fordi
eventuelle feil også blir lett synlige, sier
Suljanovic.

Mange fordeler med ByggesaksDialog
Suljanovic mener at modulen fungerer
godt og at kommunen har merket seg
flere fordeler med å bruke programmet.
- Informasjon har blitt lettere tilgjengelig
for innbyggere, politikere, næringsliv og
for servicetorget i kommunen. Fordi
søknader, saksinformasjon og dokumenter
er mer tilgjengelig har kommunen fått
merkbart færre henvendelser fra publikum angående byggesaker.
I tillegg kan han fortelle at kommunen
har fått bedre rutiner for registrering
av byggesaker, samt økt kvalitet i
saksprosesser og rutiner for håndtering
av byggesaker. Videre har løsningen forenklet kommunikasjon med offentlige
myndigheter og bedret utnyttelsen av
saksbehandlingssystemet.
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ISY WinMap får innpass i Sverige
Vårt heleide svenske datterselskap Norconsult Astando har overtatt
virksomheten innen området ”GIS-løsninger for kartproduksjon for
det svenske kommunale markedet” fra T-Kartor.

FDV OG EIENDOMSFORVALTNING

Lave kraftpriser krever
kostnadseffektiv drift
Akershus Energi møter de lave kraftprisene med en ny
vedlikeholdsfilosofi hvor ISY JobTech passer godt inn.

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

Kontakt i NoIS: kjell.sandal@norconsult.com

Fra 1. januar 2016 tok Norconsult Astando
over kontrakt, salg og support for kunder
som har GeoBas og GeoMedia i Sverige.
Overtagelsen av virksomhetsområdet
inkluderer også en pågående kontrakt for
leveranse av kart-løsninger for 8 kommuner
sør for Stockholm, Södertörn-regionen. Vi
vil levere ISY WinMap med tilpasninger for
det svenske markedet til disse kommunene.
De 8 kommunene i Södertörn har total t
475.000 innbyggere og dekker et areal på
1.940 km2. Kommunene hadde tidligere 7
ulike GIS-systemer med ulike databaser og
formater. I tillegg hadde kommunene ingen
felles datamodell.
Södertörn-kommunene får nå en felles
datamodell, database og skal benytte
ISY WinMap som felles GIS-system. Gjennom prosjektet blir det også utviklet ny
funksjonalitet som vil komme våre norske
kunder til gode. Dette omfatter nye metoder for håndtering av historikk, jobbhåndtering og versjonering i GIS-databasene.

- Vedlikehold av kraftverk er en kjernevirksomhet hos oss. Vi står overfor lave
kraftpriser som vi skal møte blant annet
med en ny vedlikeholdsfilosofi hvor
ISY JobTech passer godt inn, forteller
innkjøpssjef og prosjektleder hos
Akershus Energi, Erik Lindseth.
Miljøvennlig energiproduksjon
Akershus Energi er en viktig aktør innen
fornybar energi i Østlandsregionen. Helt
siden 1922 har kraftselskapet drevet med
vannkraft. De har 9 heleide og 10 deleide vannkraftverk i Østlandsregionen.
Fra 2005 av har de også satset på fjernvarme, og har i dag flere fjernvarmesentraler på Romerike.
Kraftselskapet satser på å være et nyskapende senter for miljøvennlig energiproduksjon, med fokus på helse, miljø
og sikkerhet og har i dag 78 ansatte.
Akershus Energi, som i sin helhet er eid
av Akershus Fylkeskommune, har en
årlig vannkraftproduksjon på om lag 2,3
TWh (Terrawattimer).

- Dette tilsvarer det årlige forbruket i
145.000 norske husholdninger. I tillegg
til dette kommer fjernvarmeproduksjon
på på omlag 135 GWh, forklarer Lindseth.
Hva var bakgrunnen for at dere
valgte å bytte leverandør av IT-løsninger?
- Siden vi gikk til innkjøp av vårt ERPsystem tilbake på begynnelsen av 2000tallet, har vi som selskap endret oss vesentlig. Vårt gamle ERP-system opplevdes noe overdimensjonert i forhold til
våre gjeldende behov, samtidig begynte
systemet å bli modent for en oppgradering. I den anledning var det fornuftig å
vurdere en utskifting. Vi har fokusert på
å finne gode dedikerte fagsystemer som
kunne settes sammen til en kostnadseffektiv totalløsning, forteller Lindseth.
Fikk gode referanser
Valget falt på ISY JobTech som er et ITsystem utviklet av NoIS for forvaltning av
drift og vedlikehold av tekniske anlegg.

- Vi oppfatter ISY JobTech som et
fagsystem som passer våre behov godt.
Vi har erfart at andre kraftprodusenter
benytter samme system og de har gitt
gode referanser. Et annet viktig moment
i vurderingen er at NoIS har erfaring
med konvertering av data fra den
ERP-løsning vi benytter i dag, forteller
Lindseth.
Å bytte gjeldende ERP-løsning er en
omfattende prosess. I løpet av juni skal
installasjon og bygging av anleggsstruktur begynne, og innen nyttår skal
RCM-analyse av det første anlegget
være i gang. Selve innføringsprosjektet
og konvertering av data starter over nyttår. Først medio 2017 tar kraftselskapet
sikte på at ISY JobTech er i full drift.
- Årsaken til at det tar litt tid er at innføringen av ISY JobTech skal koordineres
med innføring og integrasjon av et nytt
regnskap- og økonomisystem (Microsoft
Dynamics NAV) som skal tas i drift samtidig, sier Lindseth.

Leveransen er en driftet løsning der kommunene har felles kartforvaltning i et miljø
levert og driftet fra Norconsult.
Totalt vil Norconsult overta 16 av Sveriges
ca. 200 kommuner. Det er vesentlig flere
aktuelle GIS-leverandører i Sverige enn i
Norge og med innføring av ISY WinMap hos
disse kommunene er dermed ISY WinMap
en markant aktør i det svenske markedet.
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FDV OG EIENDOMSFORVALTNING

Kontakt i NoIS: ottar.brekke@norconsult.com

- Et annet viktig moment som muliggjorde prosjektet var at HRM-systemet
vårt fra VISMA introduserte en standard
importmodul som de tidligere ikke har
hatt, forteller Fagleder for analyse i SiraKvina, Odd-Terje Helle.
Da ble det mulig for kraftselskapet å be
NoIS om å utvikle et system som skulle
forenkle prosessen for timeregistrering
og forbedre økonomirapporteringen.
Likevel var det først da Sira-Kvina gjennomførte et effekt-prosjekt, en intern
gjennomgang av hvordan de skulle bli
mer kostnadseffektive, at de fikk dokumentert at timeregistreringsprosessen
var et av de områdene som de burde
prioritere å gjøre noe med. ISY JobTech
Time ble løsningen på det.
Bedre arbeidsflyt
Helle forteller at de tidligere har hatt
et tungvint og tregt system som har
medført at de ansatte i realiteten har
dobbeltført timer. Ansatte har ført timer
i ISY JobTech for å kunne dokumentere
hva de jobber med, men for å få utbetalt
lønn har de i tillegg måttet føre timene
sine på et Excel-ark. Før lønnen ble
utbetalt hver måned måtte disse samles
inn, godkjennes av sjefen og sendes videre til de som arbeider med lønn, som
igjen måtte legge inn timene i økonomisystemet.
- Det var et veldig ineffektivt system som
vi har hatt alt for lenge, sier Helle.
Innebygget i ISY JobTech Time er det
en egen arbeidsflyt som går elektronisk.
Helle forklarer at selskapet ikke lenger er
avhengige av å flytte papir mange mil.
- Noen steder er det ganske stor geo-

12

ISYnytt 01/16

En annen utfordring med at de ansatte
dobbeltførte timer var at timene som ble
registrert i ISY JobTech viste seg å ikke
alltid være helt korrekte.
- Jeg tror dette skjedde fordi de ansatte
ikke fikk utbetalt lønn for de timene
som de registrerte der. De manglet rett
og slett det store incentivet for å føre
nøyaktige timer i ISY JobTech, forklarer
Helle.
God kommunikasjon
- Samarbeidet med NoIS har fungert helt
topp, sier Helle.
Mye av grunnen til det tror han ligger
i muligheten til å snakke direkte med
dem som utviklet systemet flere ganger
i uken over Lync. Helle forklarer at de
har brukt scrum-metoden, en metode
som brukes mye i utvikling av avanserte
informasjonssystemer, og at den har
fungert svært godt i denne sammenhengen. Underveis i hele prosessen fikk
Sira-Kvina testet og gitt tilbakemeldinger
på systemet.

sammenlignet hvordan de to ulike prosessene for å registrere timer fungerte.
Resultatet gjordet dem fornøyde og de
bestemte seg for å ta i bruk løsningen
NoIS hadde utviklet fra 1. januar i år.
Systemet er såpass intuitivt at Sira-Kvina
ikke har sett behov for ytterligere opplæring. Helle mener et godt grensesnitt har gjort at noen i alle avdelinger,
kanskje spesielt blant de unge, har lært
seg systemet bedre enn andre. Så hvis
de ansatte lurer på noe kan de spørre
hverandre.
En suksesshistorie
Mangelen på feil og klager som er kommet inn etter systemet ble tatt i bruk
gjør at Helle regner både prosjektet og
implementeringen som vellykket. Også
tilbakemeldingene fra de ansatte er positive.
En som også er svært fornøyd med den
nye løsningen er vedlikeholdsleder for
elektro i Sira-Kvina, Odd Inge Tjørhom,
som kan fortelle at den største forskjellen er hvor mye mindre tid han bruker
på å godkjenne og sende videre sine
montørers timelister. Dette er timer han
nå kan bruke på andre arbeidsoppgaver.
- Det er mye mer effektivt, helt fantastisk!

- Det har vært helt avgjørende å ha
mulighet til å ringe dem og få løst eventuelle problemer raskt, og det har også
vært en forutsetning for å lykkes.
Et godt grensesnitt
Før systemet ble tatt i bruk fikk alle
ansatte én dags opplæring. Sira-Kvina
kurset dem internt
ved å bruke en av
mekanikerne fra
den interne prosjektNoen steder
gruppen.

Kan brukes på flere flater
ISY JobTech Time er utviklet for å kunne
brukes på både desktop, nettbrett og
mobil. Foreløpig har Sira-kvina kun tatt i
bruk ISY JobTech Time på desktop, men
Helle ser for seg at de tar det i bruk på
andre flater i nær fremtid, i kombinasjon
med ISY JobTech Go.

er det ganske stor geografisk
avstand mellom arbeidstaker og sjefen deres.
Det er et viktig perspektiv oppi det hele.

- På internkurset var
det mange som så litt
mørkt på å måtte lære
seg enda ett IT-system, men jeg tror de
fleste forsto ganske raskt at dette kunne
gjøre arbeidet deres med timeføringen
enklere når de bare kom over den første
terskelen som alle nye systemer har, sier
Helle.
Før jul i 2015 gjennomførte selskapet
en testperiode, hvor alle ansatte måtte
føre timene sine i ISY JobTech Time
og samtidig levere inn Excel-ark med
timene sine. Helle forteller at selskapet

Odd Terje Helle

I Sira-Kvina kraftselskap gleder de seg over et nytt og kostnadseffektivt timeregistreringssystem. ISY JobTech Time sparer
selskapet for mye tid og papirflytting og de ansatte gir
positive tilbakemeldinger.

Har stått på ønskelisten lenge
Prosjektet kom i gang før jul i 2014, og
startet offisielt som et utviklingsprosjekt
i januar 2015. Bakgrunnen var et lenge
modnet ønske om å effektivisere prosessen for timeregistrering i selskapet.

grafisk avstand mellom arbeidstaker og
sjefen deres. Det var en langsom og
tungvint prosess. Det er et viktig perspektiv oppi det hele, sier Helle.

Odd Inge Tjørholm

Bedre arbeidsflyt hos
Sira-Kvina

Ved syv ulike vannkraftverk i Rogaland,
Vest- og Aust-Agder produserer SiraKvina fornybar energi. Kraftselskapets
årsproduksjon tilsvarer omtrent 5% av
all kraftproduksjon i Norge. I tett dialog
med Sira-Kvina har NoIS utviklet et
timeregistreringssystem som forenkler
prosessen for timeregistrering og forbedrer økonomirapporteringen i kraftselskapet.
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Effektivt verktøy for skjøtsel
av natur- og idrettsanlegg
Bærum kommune har brukt ISY Park i en årrekke og var blant de
første til å ta i bruk modulen for arbeidsordre i systemet.

Kontakt i NoIS: endre.norstebo.lykke@norconsult.com

ISY Park er NoIS sitt bransjeverktøy for
skjøtsel av park-, idretts- og friområder
i henhold til Norsk Standard 3420. Man
får både full oversikt over hele anleggsmassen og detaljert informasjon på
samme sted. Å samle alle data i et system
designet for formålet gir helt andre
muligheter enn å ha dokumentasjon
spredt på papir og nettverksdisker rundt
omkring.
Bærum kommune har brukt ISY Park
siden løsningen ble utviklet av NoIS.
Tidligere brukte kommunen et FDVsystem for grønne områder utviklet av
kommunens eget datakontor.
Drifter 860 natur- og idrettsanlegg
- ISY Park har gjort det lettere for kommunen å fordele driftsmidlene riktig,
forteller Torbjørn Hansen i Bærum kommune.
Systemet gir kommunen, som drifter
omtrent 860 natur- og idrettsanlegg,
bedre oversikt over oppgavene, samt
enkel tilgang på informasjon om hvor
anleggene ligger, hvilken type anlegg
det dreier seg om og hvilken prioritet de
ulike anleggene har. Med ett klikk kan
man hente opp detaljer om anleggsobjekter, skjøtselsoppgaver og tilhørende
dokumentasjon. Dette gjelder både
beskrivelser i henhold til Norsk Standard,
informasjon om arealer, størrelse og
mengder, samt eventuelle bilder og
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dokumenter som måtte være registrert i
systemet.
Bærum kommune har valgt å la NoIS
drifte systemet for seg på sine servere,
og kommunen er godt fornøyd med
denne løsningen. Å la NoIS drifte løsningen medfører en liten ekstrakostnad,
til forskjell fra om man velger å drifte
løsningen selv, men har flere fordeler da
NoIS kan garantere oppetid, oppgradering til nyere versjoner av både
ISY Park og NS 3420, og tar backup av
data.
Nye versjoner
Ny versjon av ISY Park ble sluppet i april
2016 og støtter nå 2015-versjonen av
Norsk Standard 3420. De siste versjonene av NS 3420 inneholder blant annet
flere beskrivelser for idrettsanlegg, både
for sommer- og vinterdrift. Og det har
Bærum kommune god bruk for med sitt
store idrettstilbud og flere store idrettsanlegg og -haller.
Modul for arbeidsordre
I ISY Park 7 er det mulig å bestille en
egen modul for fleksibel håndtering av
periodiske og ad hoc-oppgaver som
supplement til skjøtselsbeskrivelser i
NS 3420. Bærum kommune var blant
de aller første til å ta i bruk modul
for arbeidsordre for et års tid siden. I
modulen kan man registrere, fordele
og kvittere både periodiske jobber

ISY Park har gjort det lettere for kommunen å fordele driftsmidlene riktig.

Bærum kommune sørger for flott og sommerlig beplantning utenfor Kommunegården

og ad hoc-arbeid, i tillegg til standard
skjøtselsoppgaver. Arbeidsordrene kan
dokumenteres med både tekst, bilder og
dokumentvedlegg. Utførte arbeidsordre
er tilgjengelige under historikk.
- Arbeidsordremodulen har vist seg å
være et nyttig verktøy for oss, forteller
Hansen.
Det er mange oppgaver som kun
utføres én gang i året og kan være
vanskelige å huske, forklarer Hansen.
Enkelte oppdrag er det viktig å utføre til
riktig tid, og kommunen legger nå inn
varslinger i systemet på driftsoppgaver
som kan være vanskelige å huske på i en
travel hverdag. Tidligere ble disse påminnelsene sendt ut på e-post. Hansen
legger til at det medførte en viss risiko,
siden de fleste av oss har erfart at med
mange e-poster å forholde oss til er det
lett at noe kan bli glemt.
- Kommunen har for eksempel en
del minnesmerker som må ryddes og
pyntes til en bestemt dato, disse har vi
nå lagt inn varsler for i systemet, sier
Hansen.
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Et løft for fremtiden

Kontakt i NoIS: hans-jacob.strandgaard@norconsult.com

VEAS arbeider med å rense vann, føre
næringsstoffer tilbake til kretsløpet og
produsere ren energi. Dette bidrar til
en renere Oslofjord, til glede for svært
mange. Selskapet, som ble opprettet i
1976, er et interkommunalt samarbeid,
og eies av kommunene Oslo, Asker og
Bærum. Det har i dag rundt 80 ansatte.
Et løft for fremtiden
Investeringene og oppgraderingene
som gjennomføres de neste årene skal
gjøre VEAS bedre rustet til å møte de
utfordringer som befolkningsveksten,
endring i klima og krav medfører.
- Utfordringen er få til en optimal utnyttelse av tilgjengelige ressurser for å
gjennomføre alle de planlagte tiltakene.

Vi har i forbindelse med gjennomføringen av nødvendige tiltak hatt et stort
fokus på styring av økonomi, kvalitet og
fremdrift, sier prosjektkontroller i VEAS,
Kristine Overrein.
I forbindelse med ulike oppgraderinger
og investeringer så VEAS behovet for å
etablere et komplett prosjektgjennomføringsregime. ISY Prosjekt Økonomi
ivaretar selskapets behov for styring og
kontroll av budsjett og kostnader for det
enkelte prosjekt, og for hele porteføljebudsjettet.
- Vi ønsket oss et økonomistyringssystem som gav oss mulighet til raskt å
estimere forventet sluttkost i det enkelte
prosjekt, og totalt for hele prosjektporteføljen. Vi har også krav til at systemet
skal håndtere alle typer prosjekter, fra de
store og kompliserte som går over flere
år, til enklere prosjekter over kortere
tidsrom, forteller Overrein.

Brukes i over 40 ulike prosjekter
VEAS tok i bruk ISY Prosjekt Økonomi
sommeren 2014 og har i dag rundt 30
ansatte og innleide som bruker systemet.
Selskapet har i dag over 40 pågående
prosjekter. Overrein kan fortelle om et
stabilt system, med lite eller ingen “nedetid”, og et godt samarbeid med NoIS i
forbindelse med implementeringen av
systemet.
- Vi ser at ISY Prosjekt Økonomi har
bidratt til å gi prosjektlederne en økt
bevisstgjøring for kontroll av kostnader,
og bidrar til at de har en bedre styring av
kostnader i forhold til tildelt budsjett. Det
er blitt et godt verktøy for prosjektleder
for å disponere tildelte midler riktig, og
gjør at de allerede i en tidlig fase vil ha
kontroll på en estimert sluttkostnad for
prosjektet.
Et fleksibelt system
VEAS har en økonomimodell med årlige

bevilgninger fra styre og eierkommuner. Overrein forteller at dette gjør
at selskapet har et behov for økonomisk kontroll per kalenderår. Med ISY
Prosjekt Økonomi kan de periodisere
både budsjett og disposisjoner på en
oversiktlig måte.

- Den periodiske månedsrapporten blir
distribuert til ledelsen og prosjektstyret
hver måned. Vi ser også at vi har behov
for en rapporteringsform på porteføljenivå, og er i gang med å kartlegge
behov og å utarbeide en form på dette,
sier Overrein.

- Vi bruker ISY Prosjekt Økonomi i alle
prosjekter, uansett størrelse. Alle prosjektledere har brukertilgang og «eier»
sine prosjekt. Dette fungerer godt
både i små og store prosjekter siden
vi har valgt en fleksibel oppbygging av
prosjektene i ISY Prosjekt Økonomi.
Fleksibiliteten fører til at systemet blir
brukervennlig og gir alle prosjektledere,
uansett størrelse på prosjektene, et
hensiktsmessig verktøy for styring av
økonomien i sine prosjekter.

ISY Prosjekt Økonomi har en egen
porteføljemodul som ligger til grunn
for porteføljerapportering.

Overrein legger til at de til enhver tid
har et ajourført kostnadsbilde for alle
prosjekter fordi alle fakturaer mot
prosjektene blir overført direkte fra
regnskapssystemet til ISY Prosjekt Økonomi hver natt.
Periodisk månedsrapport
I samarbeid med NoIS har VEAS utviklet
en egen periodisk månedsrapport som
utarbeides av prosjektleder hver måned
med utgangspunkt i løsningens standard
funksjonalitet for periodisk rapportering.

NoIS observerer at det er en sterk
utvikling i hvordan kommunene
arbeider med byggøkonomi. Det
gjelder innenfor mange deler av
byggøkonomifeltet, fra budsjettering i tidligfase og styring av
byggeprosjekter til LCC og FDVbudsjettering.
I de tidlige fasene arbeides det i mange
kommuner godt med konseptutvikling,
alternativvurderinger og realistisk budsjettering. Allerede her tas det i økende
grad hensyn til LCC/FDV-budsjett,
usikkerhet og karbonfotavtrykk ved
siden av investeringsbudsjettet.

- Periodisk rapportering på prosjektporteføljer er dermed noe som allerede
gjøres hos flere av våre kunder, sier salgsansvarlig for Prosjektstyring i NoIS,
Hans-Jacob Strandgaard.

Underveis i prosjekteringen holdes
kostnadssiden oppdatert iht valg som
er tatt, nye alternativer vurderes og
forslag om utvidelser og endringer
avvises høflig – eller tas inn. Hele tiden
med kostnad og livssykluskostnader
som beslutningsgrunnlag.

- Så gjelder det for oss sammen med
kunden å finne hvilke rapporteringsparametre som skal inn i
rapporten.

Kristine Overrein

VEAS renser avløpsvann fra over 600.000 personer i indre Oslofjord. For å møte
den sterke befolkningsveksten i Oslo-regionen skal VEAS de neste årene gjennomføre oppgraderinger og investeringer i anlegget for over én milliard kroner.

Et system som sikrer god kontroll på
økonomien i de ulike prosjektene er avgjørende for en ryddig og effektiv prosess, og for en forutsigbar sluttkostnad.

Kommunal
byggøkonomi
profesjonaliseres

Den periodiske månedsrapporten blir distribuert
til ledelsen og prosjektstyret hver måned.

ISY Calcus er et kalkyle/analyseverktøy
som kan benyttes for disse formålene og
betaler tilbake tre ganger for innsatsen:
investeringskostnad + LCC/FDV-budsjett og klimagassberegning. Løsningen kan benyttes for nybygg og rehab.
Det finnes komplette modellprosjekter
for barnehage, barneskole, ungdomsskole, vgs, idrettshaller og -baner,
utomhusarealer, kontor og bolig m.m.
Under byggingen skal kontrakter følges opp og styres stramt mot forventet sluttkostnad. Til dette benyttes ofte
ISY Prosjekt Økonomi. Løsningen gir
tydelige signaler ved avvik og en visuell
“cockpit” som raskt gir deg oversikt
over tilstanden i prosjektet.

Fakta:
I tillegg til ISY Prosjekt Økonomi
til styring av prosjekter, benytter
VEAS ISY JobTech fra NoIS til
teknisk drift og vedlikehold
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Disse kommunene har økt sin
byggøkonomi-kompetanse i 2016:
Askøy, Bergen, Bærum, Kongsberg,
Kristiansand, Larvik, Oslo, Rælingen,
Sola, Trondheim, samt Akershus fylkeskommune.
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Vi kalkulerer både generalentrepriser,
hovedentrepriser og totalentrepriser.

Kontakt i NoIS: torstein.fjelldal@norconsult.com

Tradisjonelt
håndverk
+ moderne
IT-systemer
I Alliero kombineres stolte håndverkstradisjoner med en moderne,
profesjonell driftsform. Årlig utfører
de mer enn 300 ulike oppdrag i
Oslo og Akershus. ISY ByggOffice
hjelper Alliero med å gjennomføre prosjektene på en ryddig og
oversiktlig måte.

Alliero består av flere avdelinger som
har spesialisert seg i sine fagfelt: de
har blant annet en egen avdeling som
arbeider med maling, gulv og tapetlegging; en avdeling som arbeider med
fasaderehabilitering, mur og taktekking;
et eget dør- og vindusverksted, og eget
gipsstøperi som lager alt fra listverk,
fasadepynt og rosetter til byster i gips. I
tillegg til dyktige håndverkere har Alliero
også spesialkompetanse på entrepriser,
prosjektledelse og kvalitetsstyring. Alliero
har også en stillasavdeling, som bygger
alt av stillaser, monterer tak over tak og
har utleie av byggeheiser.
De er en totalleverandør av håndverkstjenester og entrepriser innen rehabilitering av eiendom med lange tradisjoner. Med historie og røtter helt tilbake
til 1929 kjenner du garantert til noen av
byggene Alliero har arbeidet med i Osloområdet.
Vi har snakket med Lars Birger Aasterud
som er avdelingsleder for fornyelse, en
avdeling som påtar seg store og små
entrepriser innen rehabilitering og utbygging av eiendom. Det er halvannet år
siden Alliero tok i bruk ISY ByggOffice,
som er NoIS sin komplette løsning
innen kalkulasjon og produksjonsoppfølging for byggebransjen.
- Vi kalkulerer både generalentrepriser,

hovedentrepriser og totalentrepriser –
og bruker ISY ByggOffice til alle
kalkylene vi gjør. For totalentrepriser
bygger vi egne beskrivelser, og har laget
oss egne maler til dette. I hovedentrepriser og generalentrepriser importerer
vi filene vi får og bruker ISY ByggOffice
til å kalkulere eller sende ut forespørsler
via ISY AnbudsWeb, forteller Aasterud.
Dere har brukt ISY ByggOffice en
stund nå, hvordan fungerer det?
- For oss fungerer dette helt perfekt! Vi
brukte litt ulike kalkylemetoder tidligere,
gjerne Excel, og oppdaget flere ganger
at vi hadde feil i kalkylene våre på grunn
av en feil i en formel eller lignende. Den
største forskjellen er at vi får et veldig
ryddig oppsett og en veldig ryddig
kalkyle som er enkel å forstå. Vi har
også en del småprosjekter hvor vi lager
beskrivelsen selv før vi sender den over
sammen med prisene til kundene våre,
og de er veldig fornøyde med at de får
gode og lett forståelige kalkyler fra oss.
Hvorfor lykkes dere med hva dere
gjør i Alliero?
- Vi har gode, sunne prosjekter. Det er
selvfølgelig takket være gode ansatte,
men også bra systemer, spesielt gode
kalkulasjonssystemer og prosjekt oppfølgingssystemer. Dette gjør at vi får god
kontroll på både kalkyler og økonomien
i prosjektene, noe som gjør at det blir

enkelt å ha kontroll fra vi starter til vi
overleverer det ferdige bygget.
Har dere noen utfordringer?
- Vi ønsker å være en av de reneste i
bransjen og vi konkurrerer med andre
aktører som ikke alltid følger alle lover
og regler, så det er en utfordring for oss.
Er det noen prosjekter dere er ekstra
stolte over for øyeblikket?
- Min avdeling har akkurat gjennomført
et prosjekt for Oslofjord Varme, hvor vi
har bygget en ny driftssentral for dem
ute i Sandvika, et prosjekt som både
byggherren og vi er veldig fornøyde
med.
- Og så har vi jo en del fasadejobber i
Oslo sentrum som vi er stolte av, legger
Aasterud til.
Det er kanskje ikke så rart, Alliero
har utført fasadearbeid på blant annet Akershus festning, Østbanehallen,
Ekeberg-restauranten, Mathallen, en
rekke offentlige bygg, næringsbygg og
bygårder i Oslo-området. At Alliero
lykkes skyldes kanskje fokuset på både
tradisjonelt godt håndverk og gode
verktøy, inkludert IT-verktøy.

Lars Birger Aasterud

Den nye driftssentralen til Oslofjord Varme har vært et spennende prosjekt som både byggherre og Alliero er godt fornøyde med.
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To store nybyggprosjekter i Sola

Dette må de også forholde seg til i Sola
kommune.

I Sola kommune planlegges det for øyeblikket både bygging av nytt rådhus og
nytt sykehjem. Verktøy fra NoIS brukes for å utføre kostnadskalkyler og holde
oversikten over økonomien i de ulike prosjektene.

Kontakt i NoIS: oyvind.norvald.jensen@norconsult.com

Kommunens seksjon for utvikling
arbeider med utvikling fra tomter til
ferdige bygg, og med rehabilitering av
eksisterende bygg. Jostein Aga, seksjonsleder for utvikling i Sola Kommune,
forteller at disse to store prosjektene,
og noen mindre byggeprosjekter, for
øyeblikket nesten tapper avdelingen for
ressurser.
- Det er politisk bestemt i Handlings- og
økonomiplan for 2016-2019, at det skal
bygges for 1,2 milliarder i løpet av de
neste fire årene, så vi har litt å gjøre om
dagene, sier Aga.
Økt forutsigbarhet
I det daglige arbeidet bruker seksjonen
ISY Prosjekt Økonomi. Systemet gir full
oversikt over økonomien og gir mulighet til å styre mot en forutsigbar sluttkostnad. ISY Prosjekt Økonomi blir brukt
i alle større prosjekter i utviklingsseksjonen.

Jostein Aga

- Systemet legger til rette for en ryddig
oversikt over økonomien i de ulike
prosjektene. Her legger vi inn bestillinger
og avstemmer når fakturaene kommer.
Det gir en god
forutsigbarhet
og vi har allerede brukt dette
i noen år, forteller Aga.
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Nylig tok seksjonen i bruk et
annet verktøy
utviklet av NoIS,
ISY Calcus.

Foreløpig er Aga den eneste brukeren
av verktøyet i kommunen. ISY Calcus
brukes i en tidlig fase av prosjektene
for å lage en kostnadskalkyle som kan
brukes som et beslutningsgrunnlag før
saken behandles politisk.
Det er en fordel at det ikke er store avvik mellom hva kommunen anslår at et
prosjekt kommer til å koste og hva det
faktisk koster. Store avvik i kostnaden
kan medføre en ny runde med politisk
behandling, og kan føre til at hele prosessen trekker ut i tid.

Livssykluskostnader (LCC)
Det koster å investere i nybygg, rehabilitere eldre bygg, samt å forvalte, drifte
og vedlikeholde bygninger. Interessen for livssykluskostander, den totale
kostnaden i hele byggets brukstid, er
økende. I alle offentlige anskaffelser skal
det tas hensyn til livssykluskostnaden.

- Kostnadsberegningen i ISY Calcus gir
oss enkelt oversikt over LCC, som gir et
betydelig bedre beslutningsgrunnlag.
Dette gir oss som arbeider med utvikling
betydelig bedre premisser for å legge
frem slike saker politisk, sier Aga, som
ser for seg at dette blir enda viktigere
både for kommunen og seksjonen han
leder fremover.
Prosessen
- Den første kostnadskalkylen blir gjort
etter at seksjonen har fått inn en bestilling fra en av virksomhetene i kommunen.
Det kan for eksempel være en bestilling
på et nytt sykehjem. Denne første kostnadskalkylen legges til grunn når det bes
om en bevilgning til prosjektet, forklarer
Aga.

- Vi skal kvalitetssikre en del nye prosjekter i løpet av sommeren og høsten,
og jeg kommer til å bruke ISY Calcus i
forprosjektene, sier Aga.
Først etter anbudene er ute kan kommunen vite hvor mye det faktisk koster,
forteller Aga, og legger til at de selvfølgelig opererer med noen usikkerhetsmarginer.
- I vår byggeinstruks har vi nivåer som
regulerer dette. Vi har en prosentsats
som trappes ned jo lengre en kommer i
prosessen.

Dersom de får grønt lys når saken er
oppe til politisk behandling og får en
bevilgning, legges prosjektet ut på anbud. Når bygget står klart og prosjektet
er ferdig, overføres bygget, sammen
med en FDV-plan til seksjon byggdrift i
kommunen, som tar seg av den daglige
driften og vedlikeholdet av bygget.

Arrangerte arkitektkonkurranse
I fjor inviterte kommunen til en åpen
arkitektkonkurranse om å designe det
nye rådhuset. Juryen har allerede kåret
et vinnerbidrag med det passende
navnet “Solas hjerte”. Dermed starter
arbeidet for alvor for utviklingsseksjonen. Vinnerbidraget skal justeres etter
kommunens ønsker, og om alt går etter
planen kan det bli byggestart allerede
neste år.
- Kommunen har fått kostnadsberegningen gjort hos Bygganalyse, som
også bruker ISY Calcus. Kvalitetssikring i
forbindelse med en arkitektkonkurranse
blir for omfattende for oss, så da sender
vi det fra oss og får noen til å gjøre det
eksternt, og så får vi det implementert
til vårt system, forteller Aga, og legger til
at de gleder seg til det nye rådhuset står
ferdig.
Det er også vedtatt at det skal bygges et
nytt sykehjem i kommunen som også
har planlagt byggestart i 2017.

Illustrasjon: Longva arkitekter
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BIM OG KONSTRUKSJON

Kundemagasin fra Norconsult Informasjonssystemer AS

Smidig håndtering av tekniske krav
Kontakt i NoIS: tore.wathne@norconsult.com

ISY ReqMan er NoIS sitt
konsept for enklere bruk
av tekniske krav. Konseptet er en kombinasjon
av arbeidsprosesser og
databaseverktøy som vil
gjøre det enklere å utvikle
en samling krav over tid.
Konseptet dekker også
effektive metoder for å
velge ut relevante krav til
innkjøpsordre.

Erfaringsmessig utformes ofte tekniske
krav innenfor en fagdisiplin mens innkjøp
i mange tilfeller vil berøre krav fra mange
fagdisipliner. For å sikre etterlevelse av
alle kravene vil innkjøper gjerne legge
ved alle kravene fra alle fagdisiplinene i
en forespørsel.

tar vare på alle endringene man gjør
og knytter dem tilbake til de tekniske
kravene man tok utgangspunkt i. En ny
innkjøpsordre kan også lages basert på
en eksisterende, da vil verktøyet sørge
for at evt. endringer i de underliggende
kravene blir tatt med.

Det å kunne lage en innkjøpsordre som
kun tar med seg de kravene som er
relevante vil gi et smidigere innkjøp med
færre unødvendige avklaringer.

Konseptet støtter også den som skal
vedlikeholde de tekniske kravene i et
livssyklusperspektiv. Alle utkast og
endringer lagres og knyttes sammen
med innkjøpsordrene slik at man f.eks.
kan se hvilke innkjøpsordre som påvirkes
av endringene.

I ISY ReqMan lager man den tekniske
spesifikasjonen til innkjøpsordren ved å
ta utgangspunkt i de tekniske kravene.
Man stryker krav som ikke er relevante,
eventuelt endrer på krav som ikke er helt
riktige i forhold til sammenhengen og
kan legge til krav som ikke finnes i den
opprinnelige kravsamlingen. Verktøyet

Konseptet plasserer seg mellom tradisjonell dokument/mal- basert tilnærming
og de mest avanserte systemene innen
«Requirements Engineering».

Konseptet er enkelt å ta i bruk. Bl.a. er
det valgt en pedagogisk prosess hvor
brukeren kan ta utgangspunkt i tekniske
krav eller tidligere innkjøpsordre og
tilpasse denne i stedet for å måtte bygge
den opp fra grunnen. Verktøyet har et
enkelt web-basert brukergrensesnitt
som er tilpasset oppgavene og konseptet krever ikke noen endringer i kommunikasjonen med leverandørene.
Bakgrunnen for konseptet er hentet fra
utfordringene med omfattende tekniske
krav i oljebransjen og ukritisk bruk av
disse i flere ledd i leveransekjeden.
Konseptet har også andre anvendelser,
for eksempel innen BIM hvor det kan
brukes til å forvalte krav, eller til ytelsesbeskrivelser.

K-Lab-BIM ble PDMS-modell
Da Statoil bygde om sin K-Lab-bygning på Kårstø var det et krav at prosjektert BIMmodell skulle inn i Statoils PDMS-modell. En konvertering fra Revit ble nødvendig.
NoIS har hjulpet Multiconsult med leveransen.

Kontakt i NoIS: audun.opdal@norconsult.com

Statoil har standardisert på AVEVA
PDMS for 3D-modeller av sine offshoreog onshoreanlegg. Dette verktøyet er
primært beregnet for prosessanlegg
med tilhørende bærekonstruksjoner.
Onshoreanlegg har som regel i tillegg
veier, bygninger og annen infrastruktur.
I noen tilfeller vil kontraktører ønske å
benytte BIM-verktøy kjent fra landbasert
byggebransje i prosjekteringen. Statoils
krav om en oppdatert komplett modell
i PDMS gjelder likevel, og da står det
ofte mellom remodellering i PDMS eller
konvertering til PDMS.
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Et slikt eksempel er ombygging av
Statoils K-lab bygning på Kårstø. Prosjekteringen er gjort av Multiconsult, og
de benyttet Revit i prosjektering av selve
bygningen (betong stål m.m.), rør (vann,
ventilasjon og annet) og elektro (kabelgater, lysarmaturer, osv). Multiconsult
bruker ikke selv PDMS og ønsket derfor
å sette ut jobben med å konvertere fagmodellene fra Revit til PDMS til NoIS.
Etter en gjennomgang av aktuelle modeller samt Statoils krav ble det besluttet
at Revit-modellene skulle gjøres mest
mulig komplette, og målsetningen var

at det ikke skulle være noe etterarbeid
i PDMS etter konvertering. Det ble
laget kjøreregler for navngiving, hvilke
elementer som skulle få unike tagnummer iht. Statoils krav, osv. Videre ble
koordinattransformasjon bestemt slik at
de konverterte modellene skulle komme
på riktig sted i Statoils system. Multiconsult opprettet også egne Revit «views»
hvor kun de objektene som skulle konverteres var synlige.
Etter en testkonvertering, avklaringsmøter med Statoil og noen programendringer ble det konkludert at NoIS’

egenutviklede konverteringsverktøy
kunne levere PDMS-data i henhold til
Statoils forventninger. De ulike fagmodellene (disiplinene) ble konvertert
hver for seg med hver sine regelsett,
og deretter satt sammen til en samlet
PDMS-modell, i henhold til Statoils
navnekonvensjon og oppbygging.
Jobben ble utført til avtalt pris og den
konverterte modellen var på plass i
Statoils PDMS-system sent på høsten
2015.
Kårstø - Foto: Øyvind Hagen, Statoil
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Returadresse:
Norconsult Informasjonssystemer AS
Postboks 626
1303 Sandvika

VI INVITERER TIL

ISYdagene 2016

Årets brukermøte arrangeres 7.-8. november på
Clarion Hotel & Congress Trondheim.
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, Kjørboveien 29, 1337 Sandvika. Telefon: 67 57 15 00. E-postadresse: post@nois.no

