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Tilrettelagt BIM gir økt
produktivitet og kvalitet
I Kunst- og designhøgskole-prosjektet i Bergen har Statsbygg krevd full bruk av BIM. BIMbyggelederen fra NoIS har vært tett på prosjektet og sørget for at dette fungerte i praksis. Side 16

Full score på alle punkter
Plan- og bygningsetaten i Oslo kommune har valgt ISY WinMap. Side 4

En moderne og fremtidsrettet bane
ISY JobTech gir Bybanen AS trygghet for at infrastrukturen ivaretas. Side 8

Ny digital utvikling for prosjektledere
ISY Prosjekt er en web-basert samhandlingsløsning som bygger på Lean-prinsipper. Side 12
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Smartere arbeidsprosesser og økt kundeverdi
Vår strategi fokuserer på kundeverdi og smartere arbeidsprosesser. Vi ønsker vel alle å være mer effektive og å jobbe smartere. I
prosjektgjennomføring er det mye å tjene på bedre samhandling
og strukturert håndtering av arbeidsprosesser. Vår forretningside
er å levere helhetlige IKT-løsninger for prosjektering, bygging og
forvaltning av infrastruktur og eiendom, og vi har derfor naturlig
nok blitt utfordret på å levere løsninger for dokumenthåndtering,
prosessflyt og oppgavehåndtering i prosjekt.
I september 2016 overtok vi rettighetene til løsningen Pro 5
som har fått navnet ISY Prosjekt. ISY Prosjekt er en web-basert
samhandlingsløsning som bygger på prinsippene fra LEAN.
Løsningen tar prosjekthotell-tankegangen et skritt videre til et
styringssystem for gjennomføring av prosjektene. I tillegg til
dokumentarkiv er det fokus på saker, prosesser, tidsfrister og
ansvar. Løsningen er i praksis et intranett for prosjektet, der hver
enkelt deltager får oversikt over sine oppgaver og tilgang til all
relevant informasjon.
Som IT-leverandør er det en forutsetning at produktene våre gir
verdi for kundene. For å oppfylle denne målsetningen må vi vite
hvordan kundene oppfatter oss som leverandør. Vi gjennomfører
derfor jevnlige kundeundersøkelser der vi måler tilfredshet både
mhp produktene og tjenestene vi leverer. Vi er selvsagt fornøyde

med at kundene gir oss veldig god tilbakemelding i denne
undersøkelsen. Oppsummert ser vi at vi scorer aller best på kompetanse. Dette er storartet og bekrefter at vi er der vi skal være
i forhold til den profilen vi ønsker å ha som leverandør. Vi skal
skille oss fra våre konkurrenter ved å kombinere kunnskap om
programvareutvikling med en solid kompetanse innen fagene og
markedene hvor vi leverer produkter.
Som kunnskapsbedrift lever vi i stor grad av kompetansen til våre
medarbeidere. Videreutvikling av denne er meget viktig for oss.
Uten dyktige medarbeidere med riktig kompetanse forvitrer
produktene. Det er derfor gledelig hver gang vi opplever at vi er
konkurransedyktige når vi deltar i tøffe tilbudskonkurranser.
Et viktig prosjekt vi vant i 2016 er ny versjon av Kartverkets
tjenester norgeskart.no og seeiendom.no. Prosjektet vant vi pga
vår kompetanse på moderne GIS-rammeverk. Kartverket sier at
“Nye Norgeskart.no skal bli en State-of-the-art kartklient og et
utstillingsvindu for Kartverket sine tjenester og data”. Vi er utrolig
stolte over at de valgte oss for å realisere denne ambisiøse målsetningen.
Ola Greiff Johnsen
Administrerende direktør
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bilde av hvor funksjonelt programmet
var i forbindelse med planforvaltning.
Totalsummen levnet liten tvil; valget
falt på NoIS. De hadde både den totalt
laveste pris, samtidig som de leverte full
score på nesten alle punktene i kravspesifikasjonen. I tillegg skåret de best
på demonstrasjonen.
- Det var jo helt utrolig. Vi ble, når sant
skal sies, ganske imponert, smiler Moen.
Viktig å ta vare på historikken
Oslo kommune ønsket av flere årsaker å
bytte ut sitt gamle system for forvaltning
av arealplaner med et nytt system. Valget falt på ISY WinMap Pro fra NoIS, som
også en rekke andre norske kommuner
har valgt. Løsningen gir viktig støtte til
kommunens saksbehandling av planer
og bygger på gjeldende
nasjonale standarder for
plandata og planregister.

til klager som skal til fylkesmannen.
Eiendoms- og byfornyelsesetaten har
også ved flere anledninger etterspurt
historisk reguleringssituasjon, poengterer Bjørnstad.
Kommunens plandatabaser i Oracle skal
gjennom prosjektet konverteres til en
standardisert datastruktur. Kommunens
ansatte i plan- og bygningsetaten har
allerede fått opplæring i ISY WinMap og
heretter forvaltes arealplanene i Oslo i
denne løsningen. Moen mener prosessen
så langt har gått på skinner.
4.800 reguleringsplaner i Oslo
– Oslo er en stor by i rivende utvikling
og det er for tiden over 4.800 «levende»
reguleringsplaner i Oslo. Det vil si at
de er juridisk bindende. I tillegg kommer planer under arbeid og planer som

deier får lov til å bygge en ekstra etasje
på et bygg hvis det samtidig sørges
for to nye parkeringsplasser. Det er jo
ingen tvil om at en eventuell endring i
arealet på parkeringsplassene som «gir»
to ekstra plasser, vil innebære store
økonomiske konsekvenser for gårdeier.
Nettopp derfor er loggføring av slike endringer så viktig for oss. NoIS sin løsning
tar på en god måte vare på sikkerheten
slik at vi har full kontroll på hva som blir
gjort og hvem som gjør hva.
Den meget kompliserte kommuneplanen for Oslo som ble vedtatt i
september 2015, skal også forvaltes i
ISY WinMap og vil sørge for en enklere
hverdag både for de som daglig bruker
systemet og for kommunens mer enn
600.000 innbyggere.

Oslo er en stor by i rivende utvikling og

- Full score på alle punkter
Oslo kommunes Plan- og bygningsetat har valgt å inngå kontrakt
med Norconsult Informasjonssystemer AS (NoIS) om ISY WinMap Pro
som forvaltningsløsning for plan.

Unntatt offentlighet
I tillegg til detaljreguleringsbasen og kommuneplanen
vil det også bli opprettet en
base kalt “Unntatt offentlighet” som kun noen få
klarerte saksbehandlere skal
ha tilgang til.

– Det er viktig for oss å
det er for tiden over 4.800 «levende»
kunne vise hvordan et regreguleringsplaner i Oslo.
ulert område så ut på et gitt
tidspunkt mer en ti år tilbake
i tid. Det eksisterende forvaltningssystemet håndterte his– For en kommune som
toriske data på en god måte og vi hadde
er opphevet. Så totalt sett er det over
Oslo, som også er landets hovedstad,
som et krav at det nye forvaltningssyste11.000 planer i basen, sier Bjørnstad.
vil det alltid være noen objekter som
met måtte være minst like godt på dette
må være unntatt offentlighet, som ikke
området. ISY WinMap løste dette på
– Vi har to personer som jobber med
hver saksbehandler skal se. Derfor får vi
utmerket vis, forklarer prosjektingeniør
dette daglig, så det sier seg selv at et
opprettet en egen base med spesiell tilRoy Bjørnstad.
brukervennlig verktøy som ISY WinMap
gangskontroll. Jeg tror ikke det er noen
sparer oss for mye tid i en hektisk
andre som har en slik base, sier Moen
– Når data foreldes, vil det for vår etat
hverdag, sier Moen.
før han avslutter:
være ønskelig å ta vare på de historiske
dataene – både for historisk dokumenLoggføring gir økt sikkerhet
– Vi er når sant skal sies veldig fornøyd
tasjon og for å kunne foreta tidsserie– En annen ting som er viktig for oss,
både med prosjektleder og de som har
analyser. For eksempel kan det være
er muligheten til å loggføre endringer i
utført jobbene. Det er bare god stemning!
behov for historiske kart som et vedlegg
basen. La oss for eksempel si at en går-

Gro Bjønnstu Johansen, Stein Moen og
Roy Otto Bjørnstad jobber alle med
ISY WinMap i Oslo kommune
Kontakt i NoIS: kjell.sandal@norconsult.com

Kontrakten omfatter leveranse av
funksjonalitet for feilavdekking og
ajourhold av hele Oslo kommunes
forvaltnings-planbase i tillegg til brukeradministrasjon og håndtering av historikk. I oppdraget inngår også konverteringsrutiner fra eksisterende løsning
til datamodellen som benyttes i ISY
WinMap.
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– Før vi gikk ut i markedet lagde vi en
kravspesifikasjon på hele 86 punkter, må
ha-kravene var på 42 punkter, primærkravene på 12 punkter og sekundærkravene var på 32 punkter. NoIS sitt
tilbud fikk, tro det eller ei, full score på
det aller meste. Det var bare ett punkt
der de ikke traff, og det var knyttet til
historikk, noe som er på plass nå, sier
enhetsleder, avdeling for geodata- plan-

og temakartenheten, Stein Moen.
– Vi var fem medarbeidere som gikk
gjennom punkt for punkt på listen over
hva vi ønsket oss, og det ble jo en omfattende liste. Kravspesifikasjonen var i
midlertid bare en av de 3 tildelingskriteriene. De 2 andre var demonstrasjon
av løsningen og pris. Leverandørdemonstrasjonen av løsningene skulle gi oss et

Foto: Rolf A. Sandnes, PBE - Oslo kommune
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Utviklingsteamet hos NoIS i Trondheim foran
den nye norgeskart.no-løsningen. Fra venstre;
Juraj Cirbus, Jarle Pedersen og Magne Tøndel

Sparte et halvt årsverk
Ved å bytte til ISY ProAktiv 6, har HAMOS Forvaltning IKS spart
hele 690 arbeidstimer årlig. Dette tilsvarer mer enn et halvt
årsverk for renovasjonsselskapet.

Kontakt i NoIS: frode.holleland@norconsult.com

HAMOS Forvaltning IKS utfører tjenester
for over 50.000 mennesker i 11 norske
kommuner; Hemne, Agdenes, Meldal,
Orkdal, Snillfjord, Skaun, Rindal, Hitra,
Frøya, Rennebu og Surnadal. De benytter ISY ProAktiv for fakturering av alle
renovasjons- og slamgebyr i disse kommunene. Det vil si en full reskontro som
ligger i programvaren.
– Vi har brukt ISY ProAktiv siden oppstarten
i 1996. Det har vært hovedarbeidsverktøyet i alle år, forteller drift- og
forvaltningsleder Per Jostein Blokkum.
Hamos har 21.850 privatabonnenter,
12.160 fritidsabonnenter og 8.825 abonnenter som de utfører slamtømming
for. De benytter Norconsult Informasjonssystemer AS (NoIS) sitt system til
planlegging av alle tømminger, ruteplanlegging og håndtering av alle kunder og
kommunikasjon med disse.
Kommunikasjon med kunder foregår
gjennom HAMOS sine hjemmesider,
der kunden kan se og skrive ut sin egen
tømmekalender. I tillegg har de en
publikumsapp. I begge disse løsningene
oppdateres endringer i tømmeruter- og
datoer i kundens tømmekalender.
– Vi har ingen mulighet til å utføre våre
oppgaver på en effektiv måte uten et
slikt system, sier Blokkum.
Har nesten doblet kvaliteten på
arbeidet
HAMOS har nylig gjennomført en undersøkelse av effektivitetsforbedringer før
og etter innføring av siste generasjon ISY
ProAktiv. Dette for å kartlegge hvor mye
tid og arbeid de faktisk har spart etter
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innføringen.
Undersøkelsen viser blant annet at bedriften har spart hele 690 arbeidstimer
årlig ved å bytte fra ISY ProAktiv 5 til ISY
ProAktiv 6. Dette tilsvarer ca. 0,5 årsverk
for bedriften.
Mens de før brukte 883 timer i året, bruker
de nå kun 193 timer årlig. Innsparingen
er spesielt høy når det kommer til arbeid
med vektintegrasjon. Bare på denne
posten har bedriften kuttet antall årlige
arbeidstimer fra 180 timer til 45 timer.

matrikkel. Det er også en stor fordel
at systemleverandørene våre er fremoverlent og tenker nytt i forhold til
digitale løsninger. Vi ser for eksempel
for oss å ta i bruk ny funksjonalitet for
arbeidsprosesser når det kommer på
plass. Vi vurderer også å ta i bruk et sakarkivsystem integrert med ISY ProAktiv,
sier Blokkum.
– Vår strategi i alle sammenhenger er å
gjøre det lett å gjøre rett! Dette gjelder
både for oss selv og våre abonnenter,
avslutter han.

Videre viser undersøkelsen at reduksjonen
i antall timer ikke har gått på bekostning
av kvaliteten på arbeidet - snarere tvert
i mot. Kvaliteten på arbeidet før innføringen av ISY ProAktiv 6 var målt til
45 poeng av totalt 100 poeng. Etter
anskaffelsen har kvaliteten økt til hele 87
poeng. Videre tror bedriften at programmet har
potensiale til
å forbedre
kvaliteten på
arbeidet til 95
poeng .
– Fordeler
med programmet er
integrasjoner
og tilpasninger mot
eksterne
verktøy, som
vektsystem,
feltverktøy,
regnskap,
inkasso,
varsling og

Norgeskart.no i ny drakt
Norgeskart.no er Kartverkets største og viktigste eksterne kartløsning. Tjenesten
inneholder de mest detaljerte kartdatene i Norge, og benyttes både som innsynsløsning for en rekke fagområder, og som publikumsløsning.
Kontakt i NoIS: kjell.sandal@norconsult.com

– Her viser vi fram alle våre nasjonale
kartdata, sjøinformasjon og alle de
detaljerte kartdataene (FKB-dataene)
som blir etablert og vedlikeholdt av
kommunene og de andre partene i
Geovekst-samarbeidet, sier Kristian Kihle
i Kartverket.
– Og innholdet er selvfølgelig helt
oppdatert. Kartdataene hentes rett fra
Kartverkets databaser, som oppdateres
ukentlig med flere tusen nye eller
endrede objekter, fra nye vegtraseer og
elveløp til stier, bygninger og hyttefelt.
Ny versjon
Norgeskart.no har en hovedside med
flere underliggende temakart.
– I tillegg til selve norgeskartet har vi
egne kartlag for stedsnavn, tilgjengelighetsinformasjon (universell utforming), fastmerker og luftfartshindre. I den
nye versjonen vil vi også ta inn eiendomsinformasjon. Dette er i dag å finne på
nettstedet «Se eiendom», som nå blir en
del av norgeskart-løsningen, sier Kihle.

Mariann Rosmo Eldegard og Per-Jostein Blokkum er godt fornøyde med
effektivitetsforbedringen de har oppnådd ved å bytte til ISY ProAktiv 6.

Hos norgeskart.no finner man også
tegne og målefunksjoner, og muligheten

for å dele kartet og lage høydeprofiler.

nettleserne og på mobile enheter.

– Vi har blant annet tilrettelagt for
transformasjon av koordinater, måling
av avstander, generering av høydeprofil
og deling av kart. Nødplakat og Mitt
turkart er populære utskriftsmuligheter.
Turkartet du skriver ut, får en utforming
og detaljrikdom som tilsvarer Kartverkets
kjente kartserie «Norge 1:50 000», sier
Kihle.

– Hovedmålet har vært å få hele løsningen
over på en ny og fremtidsrettet plattform, OpenLayers 3, forklarer Kihle.

– Vår filosofi er å tilrettelegge tjenester
i norgeskart.no for den private kartbrukeren, mens vi forutsetter at proffe
brukere med spesialbehov benytter
kommersielle programvarer eller tjenester.
Utviklingsprosjektet
Norconsult Informasjonssystemer AS
(NoIS) utvikler både nye norgeskart.no
og seeiendom.no. I norgeskart.no finner
du oppdaterte kart og flybilder raskt og
enkelt. Seeiendom.no er Kartverkets
nettløsning for å vise informasjon fra
matrikkelen og tinglyste eiere og rettigheter fra grunnboken. Løsningen utvikles som en moderne og brukervennlig kartklient basert på OpenLayers3 og
vil kunne benyttes i alle de mest brukte

– Vi får mange gode tilbakemeldinger
både til kundesenteret vårt og til fagmiljøene våre, og dette har vi tatt med
oss når vi har jobbet med ny versjon
av norgeskart.no. Blant annet får vi nå
en mye bedre tegnefunksjon i kartet.
Norgeskart.no blir også enda bedre
tilpasset mobiltelefon. All kildekode er
åpen og legges ut på Github. Dette er
et prinsipp vi kommer til å følge for alt vi
gjør videre på norgeskart.no.
Godt samarbeid
– NoIS ble valgt blant annet på grunn av
erfaringen de har med OpenLayers 3.
Det har vært et tett og godt samarbeid,
og vi har stor tro på at dette blir bra. Vi
har fått et godt interaksjonsdesign og en
rask løsning, og det gjør nye norgeskart.
no til en intuitiv og god kartløsning som
vi er svært fornøyd med.
Det er planlagt å lansere den nye løsningen i løpet av februar.
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En moderne og
fremtidsrettet bane

likehold. Videre er selskapet ansvarlig for
at infrastrukturen leies ut og har egen
avtale med operatør om dette.
Gir en god oversikt
ISY JobTech er en helhetlig løsning for
forvaltning, drift og vedlikehold av tekniske
anlegg, med historie tilbake til tidlig
90-tall. Systemet tilbyr funksjonalitet for
forebyggende, korrektivt og tilstandsbasert vedlikehold, samt analyseverktøy for driftssikkerhet og vedlikehold.
Bybanen AS har benyttet ISY JobTech
siden 2009, året før strekningen fra
Bergen sentrum til Nesttun åpnet.

Bybanen AS bygger ny og fremtidsrettet infrastruktur i Bergen. ISY JobTech fra
Norconsult Informasjonssystemer AS (NoIS) er en meget viktig løsning for organisasjonen og sørger for at infrastrukturen ivaretas og er sikker for alle passasjerer.
Det gir den tryggheten selskapet ønsker.

Kontakt i NoIS: ottar.brekke@norconsult.com

Bybanen er en bevegelig del av Bergens
bybilde og sjel, og et glamorøst smykke
i bylandskapet. Bybanen AS er heleid av
Hordaland fylkeskommune og har ansvar
for forvaltning, drift og vedlikehold
av Bybanens infrastruktur og rullende
materiell.

Bybanen er delt inn i flere organisatoriske enheter under Hordaland Fylkes-

kommune. Bybanen AS har tillatelse
fra Statens Jernbanetilsyn om drift av
infrastruktur og vedlikeholdsmateriell.
Selskapet er i overensstemmelse med
gitte tillatelser og rammebetingelser
ansvarlig for vedlikehold og oppgradering av banen, herunder spor, signal og
telekommunikasjon, kontaktledning,
holdeplasser og driftsmateriell for ved-

Pål Henning Jonassen

– Bybanen er et viktig virkemiddel for å

nå målsettingene om et trygt og effektivt
kollektivtilbud i Bergen. Den er en del av
kollektivvisjonen i Bergensprogrammet
og skal være bærebjelken i kollektivtilbudet, sier FDV-ingeniør, Pål Henning
Jonassen.

– Løsningen er i bruk hver dag når det
kommer til dokumentering av endringer
og vedlikehold av infrastrukturen vår.
Bybaneprosjektet startet opp med ett
byggetrinn og vi har nå bygget ut linjen
til tre byggetrinn. Vi er en organisasjon
der infrastrukturen vår endres drastisk
når det bygges ut. Det krever at vi hele
tiden har måttet fokusere på å bygge en
solid struktur slik at det blir lett å finne
frem i anlegget, sier Jonassen.
– Ved å bruke ISY JobTech daglig
oppnår vi en god oversikt over status
på våre infrastrukturobjekter. Vi får god
dokumentasjon og historikk på hver
komponent i anlegget og vi vet til enhver
tid hvilke områder som krever mer
oppmerksomhet enn andre ved innrap-

portering av feil.
Trolleybussinfrastrukturen implementert i ISY JobTech
Bybanen har ansvaret for drift og vedlikehold av Trolleybussen, den eneste
trolleybusslinjen i Norge.
– Planleggingen av et trolleybusssystem begynte så tidlig som 1928.
Mangelen på drivstoff under andre
verdenskrig gjorde trolleybusser svært
populære da Norge hadde tilgang på
billig elektrisitet, forklarer Jonassen.
– I 1957 ble det åpnet for 18 nye busser.
Strekningen var på 6,5 km og gikk mellom sentrum og Landås. To år senere
nådde trafikkmengden sin maksgrense
da årlige passasjerer var på 10 millioner
mellom de to stasjonene. I 1960 ble
salget av biler frigitt i Norge, dette førte
til en tilbakegang i kollektivtrafikken.
– I september 2014 tok fylkesutvalget
en beslutning på en videre satsing på
trolleydrift i Bergen også etter 01.01.15.
Fylkesutvalget forutsatte i vedtaket at
det ble inngått avtale med Tide Buss om
overtakelse av infrastrukturen. Det ble
inngått avtale med Bybanen AS om drift
og vedlikehold av infrastrukturen.

anlegg og følges opp på lik linje som
Bybanen, sier Jonassen.
Sikkerhet for passasjerer
Bybanen AS har hovedsakelig preventivt
vedlikehold som består i mye periodisk
arbeid hvor vedlikeholdet kommer som
anbefaling fra leverandør når et nytt
byggetrinn skal settes i bruk. Arbeidet
planlegges av Teknisk avdeling i samarbeid med driftsavdelingen.
– Vi har i tillegg korrektivt vedlikehold
som primært går ut på å registrere og
kvittere ut feil på anlegget, forklarer
Jonassen.
– Teknisk avdeling har hovedansvaret
for ISY JobTech i Bybanen AS. Periodisk
vedlikehold planlegges av FDV-ingeniør
og driftsavdelingen utfører jobben.
– Løsningen fra NoIS er meget viktig for
en organisasjon som vår. Vi har ansvar
for at infrastrukturen ivaretas og er sikker for våre passasjerer. ISY JobTech gir
oss denne typen trygghet. Den gir oss
god oversikt over status på vårt anlegg og gir oss informasjon om videre
planlegging av vedlikeholdsrutiner, sier
Jonassen.

– Trolleybussinfrastrukturen er også
implementert i ISY JobTech som et eget

Ved å bruke ISY JobTech daglig oppnår vi en god
oversikt over status på våre infrastrukturobjekter.

Driftsingeniørene på sporavdelingen,
Christer Børve og Arild Djukastein,
utfører pakking av sporveksel 82 på
Slettebakken
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BKK Enotek leverte 255 MNOK
i omsetning første driftsår

Når vi bygger elektriske anlegg for våre kunder,
kan vi ikke gå på akkord med sikkerheten.

Med hovedkontoret trygt plassert i Bergen jobber det nye innovative selskapet
BKK Enotek med å levere gode og solide infrastrukturløsninger for kunder,
hovedsakelig nasjonalt. ISY ByggOffice har vært med på ferden fra dag 1 og
sikrer en god kalkulasjonsprosess for selskapet som ser lyst på fremtiden.

Kontakt i NoIS: torstein.fjelldal@norconsult.com

En av disse er BKK Enotek, som leverer
entreprenør - og ingeniørtjenester, samt
drift og vedlikehold for energiselskaper,
samferdselsaktører, kommuner og bredbåndsaktører.
Bestreber høy faglig kvalitet
– BKK Enotek startet virksomheten så
sent som 1. januar 2016. Vi har imidlertid
en solid pioneer-historikk siden vi
springer ut av BKK Nett, BKKs nettselskap.
Bakteppet var endringer i reguleringen
av nettvirksomheten, derfor ble deler
av BKK Netts virksomhet skilt ut til BKK
Enotek som altså var operativ fra nyttår.
Vårt mål er å være en nasjonal aktør
med regionalt fokus for kritisk infrastruktur
og allerede i vårt første driftsår leverer
vi en omsetning på rundt 255 MNOK,
forteller en stolt prosjektingeniør, HansOtto Ingvaldsen.

Utskifting av vibrasjonsdempere på 3 faser av 2.700 meter
langt fjordspenn over Kobbefjorden, Grønland. Dempere ble
montert på hver side og midt på fjordspennet via linjevogn.
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– Vi har et høyt fokus på HMS og
bestreber høy faglig kvalitet i alle ledd.
Når vi bygger elektriske anlegg for våre
kunder, kan vi ikke gå på akkord med
sikkerheten. Med 150 medarbeidere har
vi også fokus på å levere fremtidsrettede

løsninger, og våre kunder er ikke bare
opptatt av sikkerhet, de er også opptatt
av å jobbe smart. Derfor er det essensielt
at alt arbeidet vi gjør blir utført i henhold
til gitte krav og forventninger.
Trygg og effektiv kalkulasjonsprosess
– Vi begynte å bruke ISY ByggOffice i
2011 og vi blir stadig dyktigere i å bruke
verktøyet smart. Vi benytter ISY ByggOffice primært når vi kalkulerer jobber
for våre kunder, men vi bruker også ISY
ByggOffice til oppfølging av prosjekter
i forbindelse med avvikshåndtering,
mengderegulering og fakturagrunnlag,
sier Ingvaldsen.
ISY ByggOffice Kalkyle gir kunder som
BKK Enotek muligheten til å kalkulere
prosjektene på langt smartere vis enn
tradisjonelle regneark kan tilby. Brukervennligheten er satt i fokus og med
funksjonalitet som sikrer muligheten til å
kalkulere alle typer prosjekter og entrepriser er dette en løsning som både
inngir trygghet, samtidig som løsningen
gjør prosjektene mer effektive.
Når anbudet er sikret gir kalkylen deg
det datagrunnlaget som skal til for at
du kan utarbeide produksjonsplaner,
bestillinger og kontinuerlig føre kontroll
med inntekts,- og kostnadsutviklingen i
prosjektet. Dette gjelder både ressurser,
underentrepriser og timer.

med å benytte ISY ByggOffice som
kalkulasjonsverktøy.
– Det viktigste er nok at kalkulasjonsprosessen er blitt mer effektiv og at vi
har en trygghet for at kalkylen er korrekt.
Gode innebygde rapporter bidrar også
til at vi dokumenterer bedre, samt at vi
tar med oss viktig læring på veien mot å
bli litt smartere hver dag. I tillegg gir det
også bedre sporbarhet når andre skal
jobbe i en allerede etablert kalkyle.
Utsiktene fremover
I de kommende 10 årene skal det
bygges betydelig ny infrastruktur innen
elektriske høyspenningsanlegg, samferdsel, fiber og tele, både i Norge og
internasjonalt.
– Vi har solid erfaring og kompetanse
innen alle disse fagfeltene og ser virkelig
frem til å være en innovativ, seriøs og
langsiktig aktør i dette markedet, avslutter Ingvaldsen.

Hans-Otto Ingvaldsen

Norconsult Informasjonssystemer AS
(NoIS) sitt produkt ISY ByggOffice er
en komplett løsning innen kalkulasjon
og produksjonsoppfølging for byggebransjen. Systemet er i dag et sentralt
verktøy hos flere hundre entreprenører,
boligprodusenter og byggmestere i
Norge.

BKK Enotek opplever mange fordeler
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Og best av alt: jeg kan slutte å mase på andre og bruke
tid på skaffe meg oversikt over fremdrift og avklaringer.

Kontakt i NoIS: oyvind.jensen@norconsult.com

Leif Rathe er mannen
bak ISY Prosjekt

Leif Rathe i Norconsult AS er svært bevisst
på hvordan prosjektledelse bør utøves,
og han har sitt digitale favorittverktøy;
ISY Prosjekt. Han er selv hovedmannen
bak produktidéen og konseptet som ligger til grunn. Norconsult Informasjonssystemer AS (NoIS) overtok rettighetene
til produktet høsten 2016 og Rathe
startet selv som senior prosjektleder hos
Norconsut AS.
ISY Prosjekt er en samhandlingsløsning
– kall det gjerne et prosjekthotell på
prosjektleders premisser og benyttes nå
i det pågående prosjektet Røa Centrum,
et prosjekt som omfatter 21.000 m2
bolig, forretning og parkering.
– Allerede fra starten er det viktig at
man får en god samhandlingsløsning som
gjør at man faktisk kan slutte med en del
unødvendige ting, forklarer Leif Rathe.
Slutt på møtereferater. Slutt på
vilkårlige e-poster
– Noe av det første vi sluttet med i dette
prosjektet, var å skrive og lese møtereferater. Nå bruker vi i stedet saker som
metode for å håndtere gjøremål, sier
Rathe.

Ny digital utvikling
for prosjektledere
Digital samhandling og proaktiv prosjektledelse
gjør det lettere for prosjektdeltagere å
kommunisere mer effektivt og holde
seg til verdiskapende aktiviteter.

I ISY Prosjekt har alle saker en ansvarlig
og en tidsfrist. Den ansvarlige får varsel
ved bevegelse i sine saker, og ikke minst
varsel når tidsfristen nærmer seg. Alle
deltagere som saken angår vil være følgere av saken slik at de også får varsler.
– Med dette tar vi bort en av de verste
tidstyvene man kan ha. Å rote rundt i
gamle møtereferater i et prosjektmøte er
noe av det minst meningsfulle man kan
gjøre. Hver oppgave følges mye enklere
opp som en enkeltsak. For oppgaver
som har flere steg, benytter vi prosesser.
I tillegg logger vi utviklingen i saken,
setter neste aksjon og kategoriserer slik
at dokumentasjonen blir tydelig.
– Det andre vi frigjør er e-post, som
egentlig er en ganske dårlig kommunikasjonsform. Vi bruker heller samtaler
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i prosjekthotellet. Meldingen kommer
uansett til rette vedkommende på epost, men med link direkte til rett sted i
prosjekthotellet slik at vi kan følge kommunikasjon, saker, og fremdrift på prosjektet vårt samlet på én plass. Dette
gjør det veldig lett å finne igjen for dem
som trenger det, samtidig som historikken
alltid er tilgjengelig og søkbar, forklarer
han. Hvem har vel ikke vært i et prosjekt
hvor noen har sluttet underveis? Det kan
være ganske ugreit å ikke få tilgang til den
gamle mailboksen hennes eller hans.

LEAN
LEAN betyr at man jobber sammen mer
effektivt, og ikke minst, slutter med ting
som ikke er verdiskapende.

Samtaler er tilgjengelig de fleste steder i
løsningen, f.eks. knyttet til dokumenter,
saker og prosesser – eller frittstående.

– Og best av alt: jeg kan slutte å mase
på andre og bruke tid på skaffe meg
oversikt over fremdrift og avklaringer.

Å lage liv i systemene
Det tredje Rathe er opptatt av, er å koble
samhandling, kvalitetssystem og oppfølging. Alle bedrifter har et kvalitetssystem,
men ulempen er at de ofte er en samling «døde» dokumenter som resulterer
i at alt blir manuelt. Løsningen er å lage
liv i disse kvalitetssystemene slik at det
blir prosesser som knytter både ansvarlig
og datoer til dokumentene og aktivitetene de definerer.

BIM-modellen i framtidsplanlegging
– Fremover skal vi jobbe med fremdriftsplanlegging i Røa-prosjektet, både på
prosesser og på bygging. Vi har satt
fokus på alt som skal trygge at produksjonen skjer som planlagt.

– Dermed får man satt i gang en trafikklysvarsling, med grønne, gule og røde
lys avhengig av hvor man er i prosessen
– om ting er levert eller skal leveres.
Trafikklys er implementert på alt, fra
prosesser til saker og dokumenter. Alt blir
målt, registrert og varslet, forklarer Rathe.
– I Røa-prosjektet planlegges dokumentleveranser med ansvarlig og dato – vi
har sluttet med manuelle dokumentleveranseplaner. Ved å legge de inn i
systemet får alle ansvarlige varsler, noe
som øker sannsynlighet for riktig leveranse
til riktig tid. På prosjektets hjemmeside
har hver enkelt har sitt individuelle dashboard med sine oppgaver.
– Dette er din personlige prosjektside,
som sier noe om hva du som prosjektdeltaker skal bry deg om, sier Rathe.

– Som for eksempel at vi slutter med
møtereferater, at vi slutter å lete etter
informasjon i gamle møtereferater og
personlige e-poster, at vi slutter med
manuelle dokumentleveranseplaner, at
vi slutter med manuell statusoppdatering – og at alt er i tilgjengelig for alle,
sier Rathe.

– Derfor har vi brukt BIM-modellen i
planverket slik at de ulike elementene,
eller objekter som det heter i BIMverdenen, blir levert inn på riktig sted i
fremdriftsplanen automatisk. Vi ønsker
også å bedre risikostyringen. Dette er de
viktigste elementene, sier Rathe.
– Med ny teknologi implementerer vi
BIM-modellen, som kobler det man skal
bygge sammen med prosjektstyringen.
Dette fungerer godt i en samhandlingsløsning. De ulike verktøyene som benyttes snakker sammen og hjelper den
enkelte i sin hverdag. Det er kvalitetskontroll integrert i arbeidsprosessen. Alt
registreres én gang.
– Med den nye løsningen ISY Prosjekt
ønsker NoIS å hjelpe sine kunder med å
bedre sikkerheten og kvaliteten, redusere
byggetid og kostnader, samt øke
produktiviteten og kundetilfredsheten.
Vi har store forventinger til løsningen
i Røa-prosjektet, og så langt ser dette
meget bra ut, avslutter Rathe.
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ISY Prosjekt Økonomi:

– En åpenbar fordel for oss!
Ved å benytte ISY Prosjekt Økonomi fra Norconsult Informasjonssystemer AS (NoIS)
får prosjektlederne et verktøy som gir økt oversikt og som også holder styr på
kontraktene. – Vi har fått større krav til både prognostisering og rapportering som
ville blitt svært arbeidskrevende uten ISY Prosjekt Økonomi. Verktøyet har derfor
blitt svært godt mottatt både hos prosjektlederne og ledelsen, sier Spesialkonsulent i vann- og avløpsetaten i Bergen kommune, Ali Mekki.

Kontakt i NoIS: geir.scott.janssen@norconsult.com

– Vi er i første omgang to avdelinger
som skal bruke ISY Prosjekt Økonomi i
Bergen kommune: Etat for Utbygging
(EFU), som bygger nye kommunale
bygg og Vann og avløpsetaten (VA), som
bygger og driver vann og avløpsnettet i
Bergen, sier Mekki før han legger til:
- Vi har nylig hatt en omlegging av
konteringssystemet for å få mer nytte av
automatikken i ISY Prosjekt Økonomi,
og prosjektlederne jobber nå med å
oppdatere sine prosjekter i henhold til
kontrakter og kjente endringer frem mot
årsskiftet som vil være første rapporteringspunkt.
Ingen skjeletter i skapet
Bergen kommune stilte krav til at det
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nye systemet blant annet skulle kunne
vise historiske økonomidata, gi mulighet
for å holde kontroll over fremtidige
forpliktelser, periodisere kostnader og
rapportere på andre statusindikatorer
i prosjektene. I tillegg måtte det være
mulig til å hente ut erfaringstall og se
trender. Systemet måtte også på en god
måte kunne håndtere endringer underveis i prosjektene.
- VA opplever NoIS som en dyktig
leverandør som fant gode løsninger
på våre problemstillinger, smiler Mekki
og påpeker videre at det er en åpenbar
fordel med ISY Prosjekt Økonomi at det
er enkelt i bruk slik at det er lite oppfølging av prosjektlederne etter at de har
vært på kurs.
Enkelt forklart hjelper ISY Prosjekt
Økonomi prosjektledere med å holde
styr på kontrakter og ikke minst endringer
på disse uten at de må oppdatere egne
regneark. De får også oppdatert bokførte poster hver natt slik at de vet at
økonomitallene er korrekte. I tillegg får
Bergen kommune også ut nyttige
samlerapporter for den enkelte prosjektleder eller på større grupper av prosjekter.
– Dette opplever vi som et stort pluss.
Det faktum at ledelsen også får innsyn
i status gjør at de kan forsikre seg om

at det ikke eksisterer noen skjeletter i
skapene, bekrefter Mekki.
Hva er planen fremover?
– Systemet skal tas videre i bruk hos
VA ved at vi tar i bruk både porteføljemodulen og modulen for oppfølging av
mengderegulerbare kontrakter. Målet er
å ha periodisk månedsrapportering via
ISY Prosjekt Økonomi på plass til første
tertial 2017.
På spørsmål fra oss forteller han at EFU
vil komme i gang rett etter nyttår, og
han avslører også at flere avdelinger
følger interessert med på implementeringen.
- Vi blir ikke
overrasket om vi
får følge av andre
avdelinger utover
året, avslutter han
med et smil.
Ali Mekki

Prosjektoppfølgingssystemet er nylig
valgt og benyttes foreløpig av to avdelinger.
Formålet med anskaffelsen er å gi
prosjektledere og ledere fortløpende
oversikt over økonomien i både enkeltprosjekt og for samlet prosjektportefølje,
slik at Bergen kommune får et bedre
utgangspunkt for å gjøre økonomiske
prioriteringer. Enkel tilgang til historiske
prosjektdata innebærer at kommunen
gjennom implementering av ISY Prosjekt
Økonomi tilbys et bedre beslutningsgrunnlag til planlegging av fremtidige
prosjekter.

I Neumannsgate midt i sentrum av Bergen
pågår et prosjekt der det fornyes vann/avløp
og strøm, tele og boss-nett i et samarbeid
med blant annet BKK og BIR.

ISYnytt 01/17

15

Kundemagasin fra Norconsult Informasjonssystemer AS

BIM OG KONSTRUKSJON

Kunst- og designhøgskoleprosjektet i Bergen:

Tilrettelagt BIM gir økt
produktivitet og kvalitet!

– Når Statsbygg sier at vi går for full BIM, så er det ikke uten videre klart og tydelig
for alle hva det betyr i praksis. Det må defineres, og det må defineres detaljert med
tanke på å hente ut gevinstene i daglig bruk. Det er her Norconsult Informasjonssystemer (NoIS) kommer inn i bildet som en del av byggelderteamet i regi av
Fylkesnes AS, sier prosjekteringsleder Sven Wertebach.

Kontakt i NoIS: bjorn.gisle.hodneland@norconsult.com

Kunst- og designhøgskolen i Bergen
(KHiB) har blitt presentert i mange fora
på grunn av prosjektets spennende bruk
av Lean-metodikk og omfattende BIMbruk i prosjekterings- og byggefasen. I
prosjektet har Bjørn Gisle Hodneland fra
NoIS vært innleid som BIM- byggeleder
for å håndtere alt rundt BIM-bruken i
prosjektet i byggefasen.
KHiB-prosjektet har de siste årene jobbet
bevisst og målrettet med å få et helt
prosjekt til å tenke flyt, prosess og helhet, - og en av de ildsjelene bak denne
utviklingen er Statsbygg’s Hans Thomas
Holm.
- Det er ingen tvil om at dette for
bransjen utgjør en krevende øvelse. Det
skyldes ikke bare det faktum at det er
krevende å flytte fokus fra underentreprenør- og leverandørperspektivet til å
få alle til å bli opptatt av helheten, sier
Holm.
Minst like krevende er, ifølge Holm,
prosessen norske byggherrer må gjennom for å hente ut det enorme potensialet man har til å levere bedre bygg
betydelig raskere, dvs. riktig fra start.
Det handler kort oppsummert mye om
å tenke mindre silo-orientert i alle ledd,
og i stedet fokusere på flyt, prosess og
helhetlig verdivurdering.

Sven Wertebach (t.v.) og Hans Thomas Holm på
et av deres mange besøk på byggeplassen
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- Vi må rett og slett bli modigere, sier
ildsjelen Holm og legger til at i denne
mentale omveltningen ønsker Statsbygg
å være blant de som leder an.

Lean-metodikken
Høyskoleprosjektet i Bergen er nettopp et slikt prosjekt, der man har fulgt
Lean-filosofien både i prosjektering og i
gjennomføring.
– Lean er basert på en helhetlig tilnærming til hele byggeprosessen der fokus
ligger på å tenke i prosesser som sparer
tid og kostnader samtidig som opplevd
kundeverdi maksimeres, her er blant annet prinsippene om flyt og takt sentralt.
Sagt på en annen måte, ved å sørge for
en jevn tilførsel av verdi inn i prosjektet,
får vi kontinuerlig verdiskapning, utdyper
prosjekteringsleder Wertebach når vi
ber ham forklare hva Lean innebærer
konkret for dette prosjektet.
– I produksjonen er jo produktet selve
bygget. I prosjekteringen har vi sagt at
vårt produkt er BIM-modellen, denne
modellen skal deretter brukes på byggeplassen. Og da er spørsmålet; hvordan
lage en modell som understøtter flyt- og
takt-tankegangen best mulig?
I prosjektet benyttes BIM-kiosker og nettbrett som produksjon- og oppfølgingsverktøy på byggeplassen. For å tilpasses
Lean, har man valgt å dele bygget opp i
forskjellige områder. Dette har medført
at modellen brukes av alle aktører til
gjennomganger i forkant av oppstart og
bidrar til nyttige avklaringer. Modellen bli
kort oppsummert en helt sentral informasjonskilde på byggeplassen.
– Produksjonen er relatert til områder,
som blir produsert i en bestemt rek-

Kunst- og designhøgskolen er fra
1. januar 2017 underlagt Universitetet
i Bergen og er en del av Fakultetet for
Kunst, Musikk og Design.

Lean
Lean er en virksomhetsfilosofi og
metodikk hvor målet er å skape
merverdi gjennom økt kundefokus.
Metodikken fokuserer på å eliminere
såkalt sløsing og ser på kundens
opplevelse av produktets verdi fremfor kostnadselementer.
BIM (Building Information Modelling)
BIM er en byggeprosess som samler
all informasjon om byggeprosjektet
(objekter, egenskaper, relasjoner) i en
3D-modell. Dette forenkler informasjonsflyt og kommunikasjon mellom
alle aktører i prosjektet. Benyttes
både i prosjekteringsfase, byggefase
og driftsfase.

kefølge. Modellen er tilrettelagt på en
god måte med «views», slik at vi lett kan
finne et spesifikt område i modellen.
I prosjektet er det faste team (vogner)
med på forhånd definerte arbeidsoppgaver for hvert område, teamene jobber
område for område, og med en varighet
på én uke per område. Når det første
teamet er ferdig (vogn 1) overtar team
nummer to (vogn 2) det arbeidet det
første teamet har gjort, og bygger videre
på dette. Derfor har alle et behov for å
Fortsettelse på neste side
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Prosjektet er nå i sluttfasen, og man er
godt i gang med testingen. De regner med
å være ferdige med byggingen i løpet av
februar og testingene i løpet av april.
Fordeler ved bruk av nettbrett og
BIM- kiosk
Det har stått seks BIM-kiosker ute på
byggeplassen og alle håndverkerne har
hatt tilgang til 3D-modellen og tegninger. I tillegg har det vært brukt iPad’er
for å håndtere all sakshåndtering digitalt
og for å kunne lese tegninger og delvis
modeller.
– Nettbrettet bruker vi i hovedsak til å
registrere avvik. Prosjektet har brukt BIM
360 Field, der man registrerer ”issues”,
noe nettbrettet har blitt brukt flittig til,
sier Wertebach. 4500 "issues" i ulike kategorier har blitt løst til nå i prosjektet.
– Når vi registrerer for eksempel avvik
på tekniske fag så registrerer vi de på
kontrollområde og på system, slik at
vi kan få frem hvilken type avvik det er
snakk om, hvor de er, hvilket system de
tilhører og hvilken test som eventuelt
har feilet. Dette spiller sammen med alle

våre tekniske systemer.
Når det kommer til produksjonen, er de
fleste fortsatt glade i tegninger. Dette
fordi BIM-kioskene er statiske, det vil si
at man kan ikke huke av hva man har
gjort eller ikke gjort. Detaljtegninger
må også produseres i 2D på grunn av
informasjonsmengden. Det er også litt
vanskelig for hver enkelt å få målsatt det
man skal bygge ut fra modellen, noe som
gjør at man er avhengig av tegninger.
Likevel er det mulighetene for supplerende mål, tverrfaglig modellvisning og
all den ekstra informasjonen en modell
har i forhold til tegninger som gir mye av
gevinstene. Nøkkelen er å tilrettelegge
den prosjekterte modellen for byggeplassbruk. Ikke oversvømme de utførende med informasjon, men med
rett informasjon lett tilgjengelig. Også
administrativt personell har benyttet
modellen mye til planlegging og logistikk.
”Hva er behovet?”
Wertebach peker på at når Statsbygg
sier at de vil ha full BIM, så er det som
også ildsjelen Holm er inne på en reise
som vil ta tid. Det må investeres tid og
ressurser i å tenke annerledes og det er
slett ikke alltid klart og tydelig for alle aktører hva det innebærer i praksis. Det må

defineres, og det må defineres detaljert
med tanke på daglig bruk. Her har BIMmanualen med rette fått mye skryt, men
har også et forbedringspotensial.
– BIM-byggelederen fra NoIS var tett på
byggeprosjektet hele veien og den som
var ute og følte fremdriften på pulsen.
Han fulgte med på hva som var behovet
til de som jobbet der, og stilte gode
spørsmål som; hva brukes modellen
til? Hvilke mål vil de gjerne ta der ute?
Hvilken informasjon er de avhengig av
nå?, sier Wertebach.
– Som vår mann ute i felten ga han
viktige tilbakemeldinger til prosjekteringen slik at vi lærte mer om hva som
var behovet. NoIS sin ressurs har i tett
samarbeid med BIM-ansvarlige for prosjekteringen i Snøhetta og Rambøll holdt
både prosjektørene og entreprenørene
i ørene, og sørget for at modellene har
vært oppdatert. Vi vil berømme Hodneland for at han med sin innholdskompetanse har sørget for at modellen og
avviksregistreringsverktøyet hadde den
funksjonaliteten vi hadde behov for. Han
har også tatt innover seg Lean-tenkningen, og tilpasset modellen i henhold til
det, noe vi kommer til å høste fordeler
av fremover, avslutter han.

Wergeland Hage

- Vårt mål er å
bidra til kundens
verdiskapning

Tuan Minh Tran

lett kunne navigere seg i modellen til det
spesifikke området de jobber i.

BIM OG KONSTRUKSJON

FEM-Design er et avansert element-metodeverktøy som sikrer riktig beregning av
store konstruksjoner. Sivilingeniør Tuan Minh Tran fremhever at programmet er enkelt
å bruke og setter pris på nærhet til utviklingsteamet, der bruker selv kan stille krav.

1 av 6 BIM-kiosker i aktiv bruk av håndverkerne
Kontakt i NoIS: christian hervold@norconsult.com

Programmet FEM-Design har vært på
markedet i nærmere 20 år og er et av de
mest brukte elementprogrammer i Norden
for beregning av store konstruksjoner
av type betong, stål og tre. Norconsult
Informasjonssystemer AS (NoIS) selger
løsningen i Norge, og holder blant annet
kurs, seminarer og ivaretar kompetanseutviklingen for løsningen hos mange
norske brukere.
Siv.ing Tran AS (SIT) er et frittstående og
uavhengig rådgivende ingeniørfirma i
Bergen med bred erfaring innenfor byggeteknisk prosjektering av ulike prosjekter.
– Firmaets oppgaver er å ivareta byggherrens interesser og sikre både økonomi,
kvalitet og god fremdrift gjennom hele
byggeprosessen. Vårt mål er å bidra til
prosjektets og våre kunders verdiskapning, forteller Tran.
NoIS sin løsning gir SIT den nødvendige
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kjennskap til oppdaterte bygge- og
anleggstekniske løsninger knyttet til
alle typer bygg innen betong, stål- og
trekonstruksjoner.
– Fordelene med FEM-Design er først og
fremst at det sparer oss for verdifull tid
og er enkelt å bruke, sier Tran, som nå
bruker programmet i blant annet boligprosjektet ”Wergeland Hage” i Bergen
der etasjeskillere og tak er modellert
opp som hulldekker og korrugerte stålplater, samt i et stort eneboligprosjekt i
plasstøpt betong på Askøy i Bergen.
Jordskjelvanalyse og verdiskapning
FEM-Design utvikles i Sverige og Ungarn
og er et avansert verktøy for modellering,
analyse og dimensjonering av konstruksjoner i betong, stål og tre. Alt fra enkle til
kompliserte konstruksjoner kan analyseres med stor nøyaktighet. Statikk, dynamikk, stabilitet, jordskjelvanalyser og
dimensjonering av betong, stål og tre kan

utføres på den komplette 3D-modellen.
– Verdien av å benytte denne type løsning
ligger i tidselementet. Det går kjapt å
beregne og vise resultatene grafisk og
det blir betydelig enklere å gjøre endringer underveis.
– Programmet blir dessuten kontinuerlig
forbedret takket være gode innspill fra
dagens mange brukere, og det er
virkelig god kundestøtte.
Hvordan vil du beskrive samarbeidet
med NoIS?
– Vi har et godt samarbeid med NoIS.
De er alltid tilgjengelig, og man får kjapt
svar på telefon. Et stort pluss er også det
årlige seminaret med utviklingsteam i
Ungarn, der vi som brukere lærer mye
og får anledning til å spille ball med
utviklingsteamet, avslutter Tran.
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Strøm fra land til Johan Sverdrup-feltet:

- Et tverrfaglig og tidsmessig
utfordrende prosjekt
I Rogaland står man med ett ben i oljealderen og ett ben solid plantet i den
grønne revolusjonen. Her finner vi nemlig “Johan Sverdrup Power from
Shore”-prosjektet, som skal sørge for strøm fra land ut til Johan Sverdrupfeltet. Selskapet Aibel har engasjert Norconsult for prosjektering av en stor
del av bygge- og installasjonsarbeidene som inngår i prosjektet. Ulike
prosjekteringsverktøy for de forskjellige fagene er benyttet.

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

Oljeserviceselskapet Aibel er i gang
med å bygge en omformerstasjon som
er planlagt å stå ferdig i september 2018.
På denne omformerstasjonen vil vekselstrøm konverteres til likestrøm før den
sendes ut på en 200 kilometers kraftkabelreise til Johan Sverdrup-feltet. Ute på
feltsenteret, vil likestrømmen omdannes
tilbake til vekselstrøm. Dette vil gi de
ulike installasjonene i feltsenteret kraft
fra land. På denne måten vil CO2-utslippene reduseres betydelig.
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– Aibel har en såkalt EPC (Engineering,
Procurement, Construction) – kontrakt
på prosjektering og bygging av omformeren. Kontrakten inkluderer bygging
av omformerbygg og pumpehus for
sjøvann og legging av 300 kV kabel og
fiberoptisk kabel, sier Engineering
Manager hos Aibel, Susan Skoe.
I dette prosjektet er Norconsult underleverandør. Deres oppgave er å gjøre
byggeteknisk prosjektering i prosjektet.

Aibel har ansvar for det tekniske utstyret,
og prosjekterer og installerer utstyret
inne i bygningene. For armering i betong
benytter Norconsult blant annet
Norconsult Informasjonssystemer AS (NoIS)
sin løsning ISY CAD Rebar for Revit.
– VVS, elektro og teknisk sikkerhet
prosjekteres i felleskap. Ingeniørene
fra begge selskaper prosjekterer i de
3D-modellene som de vanligvis bruker.
Modellene konverteres regelmessig beg-

ge veier, og ingeniørene i hvert selskap
kan se arbeidet som er gjort av de andre
ingeniørene, sier Skoe.
3D-dataflyt og samhandling mellom
Aibel og Norconsult
AVEVA PDMS er et 3D-modelleringsverktøy som har blitt en standard i norsk
olje- og gass industri, og brukes av blant
annet Statoil og Aibel. Statoil stiller krav
om at deres kontraktører skal levere
modeller, både nybygg og modifikasjoner
på PDMS-format. Verktøyet er laget for
prosessanlegg, rør, utstyr, og har noe
overlapp med rene BIM-verktøy som for
eksempel Autodesk Revit og Tekla.
En utfordring har vært å få prosjekteringsmiljøene til å se hverandres data, å kunne
se PDMS- data, eller teknisk utstyr, inne
i bygningsmodellen. Når prosjektet er
ferdig skal alle data overleveres til Statoil
på PDMS-format. NoIS har utviklet en
serie datakonverteringsverktøy under
navnet ISY Plant.

Norconsult har i en årrekke vært involvert i og vært ansvarlig for den byggtekniske prosjekteringen i store utbyggingsprosjekter på mange av Statoils
olje- og gassterminaler i Norge – ofte
som underkonsulent til engineeringselskaper som Aibel. En utfordring i disse
prosjektene har vært at det er benyttet
ulike dataverktøy, som ikke direkte
«snakker sammen». Bruk av ISY Plant
har således i “Johan Sverdup Power
from Shore”-prosjektet nærmest vært en
revolusjon i så måte, sier Norconsults
oppdragsleder Jon Christian Hokaasen.
ISY Plant viktig for å nå milepælen
Aibel har brukt programvaren i omtrent
ett år i "Johan Sverdrup Power from
Shore"-prosjektet, og er fornøyd med
at det hjelper ingeniørene med å spare
mye tid.

– ISY Plant er en samling programvare
som konverterer data mellom ulike 3D
"plant design"-verktøy. ISY Plant har
blant annet moduler for å overføre data
fra Autodesk Revit til AVEVA PDMS og fra
PDMS til Revit. "Johan Sverdrup Power
from Shore"-prosjektet benytter begge
disse, forklarer Skoe.

NoIS stiller med ressurser i prosjektet
som benytter ISY Plant-verktøy til
regelmessig å konvertere data mellom
modelleringsverktøyene som brukes.
Det innebærer at partene får oppdatert
tilgang til hverandres modeller inne i
sine "egne" designverktøy. Dette bidrar
til å forhindre feil, kollisjoner, forenkler
kommunikasjonen, og det kan produseres byggetegninger i begge leirer
som viser både egne og samarbeidspartnerens modeller.

– Aibel benytter AVEVA PDMS til 3Dmodellering og Norconsult benytter
Autodesk Revit. ISY Plant konverterer
modellene fra Revit til PDMS og fra
PDMS til Revit, slik at begge miljøene har
tilgang på hverandres data inne i sine
egne systemer.

– Hvis vi ikke hadde hatt ISY Plant i
"Johan Sverdrup Power from Shore"prosjektet, hadde det vært omtrent
umulig å dele arkitekt- og byggetekniske
modeller, som betongkonstruksjoner og
infrastruktur, med resten av prosjektet,
sier Skoe og fortsetter:

Hvis vi ikke hadde hatt ISY
Plant i “Johan Sverdrup
Power from Shore”-prosjektet, hadde det vært omtrent umulig å dele arkitektog byggetekniske modeller
med resten av prosjektet
- Konsekvensen ville vært en dyr og
tidkrevende remodelleringprosess som
også ville redusert kvaliteten. De første
leveranser av tegninger og beskrivelser
skulle gjøres bare tre uker etter kontraktsinngåelse.
Som følge av den stramme tidsplanen,
var vi avhengig av verktøy som bidrar
til kommunikasjon mellom de ulike
dataverktøyene, sier Norconsults oppdragsleder Jon Christian Hokaasen.
Aibel har en lang historie med NoIS og
bruker også en rekke ISY CAD-produkter. Skoe forteller også at samarbeidet
med Norconsult har bidratt til et vellykket prosjekt.
– Både Aibel og Norconsult bidrar med
tung og kompletterende ingeniørkunnskap i prosjektet. Aibel setter pris på å ha
Norconsult som prosjekteringspartner
på grunn av deres imponerende bredde
og ekspertise innen byggeteknisk
prosjektering. Det har vært utfordrende
og interessant for Aibel-ingeniører
å arbeide med et såpass innovativt
landbasert prosjekt, og vi har lært mye
om byggeteknisk prosjektering i denne
prosessen, avslutter hun.
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FIRMASTOFF

400 fikk faglig inspirasjon
på ISYdagene 2016

Lederportrett: Ola Greiff Johnsen (49),
adm.dir. i Norconsult Informasjonssystemer AS (NoIS)

- Lidenskapen
er å utvikle den
forretningen
vi driver

7.-8. november samlet Norconsult Informasjonssystemer AS (NoIS)
sine kunder til 2 innholdsrike dager i Trondheim. Det tradisjonelle
brukermøtet, som arrangeres hvert år i november, samler deltagere
fra hele landet og er for mange årets viktigste bransjetreff.
Kontakt i NoIS: merethe.wold.sagen@norconsult.com

Clarion Hotel & Congress Trondheim
ga en god ramme rundt arrangementet.
NoISkunder og - ansatte preget hotellet
disse to kalde, men solrike dagene på
starten av vinteren.
Mingling og erfaringsutveksling
Etter en felles start i plenum hvor bl.a.
NoIS’ direktør Ola Greiff Johnsen ønsket
velkommen og presenterte spennende
nyheter, var det duket for en lang
lunsjpause med mulighet for å hilse på
både gamle kjente og nye brukermøtefjes. For nettopp det å prate med andre
brukere er noe av det deltagerne setter
aller mest pris på i løpet av disse to
intensive dagene og NoIS setter av god
tid til mingling og mulighet for erfaringsutveksling.
Faglig inspirasjon
Etter lunsj ble deltagerne samlet i 9
parallelle sesjoner for å få dedikerte

foredrag og faglig inspirasjon til sitt
ISY-produkt. Sesjonene representerer
fagområdene GIS, NIS, kommunal
forvaltning, teknisk drift og vedlikehold,
eiendomsforvaltning, anbudsbeskrivelse,
kommunal byggøkonomi, prosjektstyring og entreprenørdrift og gjenspeiler
bredden i NoIS sin produktportefølje.
– ISYdagene er et lærerikt og bra arrangement, sier Per-Jostein Blokkum
hos HAMOS Forvaltning IKS som etter
eget utsagn har deltatt på de årlige
brukermøtene siden tidenes morgen.
- Det er veldig positivt med deling i ulike
sesjoner etter fagområder, slik at man
kan «shoppe» foredrag.
Under ISYdagene 2016 kunne deltagerne
velge blant ca. 100 interessante foredrag. Det ble bl.a. presentert mange nye
løsninger og versjoner av ISY-produkter,
det var fokus på erfaringsforedrag fra

kunder, minikurs og tips & triks for optimal utnyttelse av løsningene.

flere ISY-produkter til byggøkonomiske
oppgaver på en forbilledlig måte.

ISY Innovation Award 2016
På kveldens festmiddag ble det mulighet
til å slappe av og kose seg med god mat,
hyggelige samtaler og lattervekkende og
stemningsfull underholdning fra Bjarne
Brøndbo, kjent fra både DDE og flere
underholdningsprogrammer på TV.

IT-folk er allsidige
Etter middagen kom NoIS sitt eget husband ISY Riders på scenen og sørget
for god stemning og dansbar musikk.
Dette ble veldig godt mottatt. - Det
beste bandet jeg har hørt på lenge, var
blant kommentarene som kom dagen
etter. De 4 NoIS-ansatte som utgjørbandet ga alt og levnet ingen tvil om
at datanerder kan ha mange strenger å
spille på.

Det ble også kåret 2 vinnere av
ISY Innovation Award 2016. Prisen deles
ut til kunder som i særdeles grad bidrar
til å prege fremtiden for NoIS sine
løsninger, og som utnytter de på en
innovativ og fremtidsrettet måte.
Årets vinnere var Ålesund kommune som
har vært en pådriver for eSunnmøre
– en felles web-portal for kart og plandata for kommunene i regionen, samt
Kristiansand kommune som benytter

Stolte ISY Innovation
Award-vinnere,
f.v. Knut Helge Skare,
Ålesund kommune og
Liv-Tone Grødum og
Per Christian Nygård,
Kristiansand kommune

ISY Riders sørget for dansemusikken
etter festmiddagen
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…Og NoIS spiller videre på alle sine
produktgrupper frem mot neste års
samling. Mer faglig inspirasjon til bruk
av ISY-løsninger blir det på ISYdagene
2017 den 6.-7. november 2017 på
Gardermoen.

Favorittduppeditt (annet enn mobilen):
Mine nye skin-tech ski som er fantastiske
for trønder-vintrer med varierende vær.
Beskriv deg selv med tre ord:
Arbeidssom, strukturert og litt utålmodig
Hvordan kobler du av om vinteren?
Jeg er veldig glad i å gå på ski og kobler
gjerne av med skiturer i marka eller med
turer til hytta på Oppdal der det er et
fantastisk løypenett.
Hva er dine lidenskaper og hvordan
gjenspeiler de seg i jobben du gjør?
Lidenskapen er å utvikle den forretningen vi driver. Jeg har vært lenge i
Norconsult, og har et sterkt eierskap til
firmakulturen, våre løsninger, kollegaer
og kunderelasjonene.
Jeg liker å konkurrere, og det er alltid gøy
når vi får store forespørsler på bordet,
der vi må sette sammen et godt team
for å svare opp en stor kravspesifikasjon,
skrive gode løsningsbeskrivelser og jobbe
med strategi for å vinne et tilbud. Slike
tilbud har ofte stramme tidsfrister, men
det er alltid mest gøy når det koker litt.
Hvem er din fremste inspirasjon for å
håndtere endringene som kommer?
Jeg henter mye inspirasjon fra dyktige
kollegaer både i NoIS og i Norconsultkonsernet for øvrig. I vår verden er også
dialogen med dyktige og krevende
kunder av avgjørende betydning. Vi har
dyktige kunder, og deres involvering,
ideer og bidrag er med å bringe oss
videre. De beste ideene og løsningen
klekkes gjerne ut i en dialog med aktive
og engasjerte kunder.

Hvordan ser NoIS ut i 2020?
Vår strategi er å vokse gjennom organisk
vekst og oppkjøp. Vi har hatt en god og
lønnsom vekst gjennom mange år, og
denne utviklingen er vi overbevist om
at fortsetter. Vi bygger sten på sten og
i 2020 er vi nok rimelig like det vi er i
dag, men større, mer strømlinjeformet,
og enda mer komplette i forhold til løsninger innen de markedene vi opererer i.
For våre løsninger har vi tro på at de
tunge og forretingskritiske fagapplikasjonene vil bestå, men at det i stadig
større grad introduseres skreddersydde
apper og webløsninger for håndtering
av konkrete arbeidsprosesser. Vi tror at
vår evne til å forstå kundens behov og
markedet vil gjøre at vi i stadig større
grad blir involvert i arbeid med å tilpasse
våre løsninger til den enkelte kundes
arbeidsprosesser.
Hva mener du er den største utfordringen for dere fremover?
Vi jobber hver eneste dag med å gjøre
våre løsninger bedre for å møte endrede
rammebetingelser og markedets krav.
For å klare dette er vi avhengige av å
beholde våre dyktige medarbeidere og
å tiltrekke oss nye talenter. Vi har heldigvis
veldig liten «turn-over», og får god
respons når vi søker etter nye medarbeidere.
I hverdagen er det en evig balanse med
hensyn på ressursbruk. Vi skal forvalte
og videreutvikle de løsningene som
kundene allerede har samtidig som vi
må brukte tid og penger på nyutvikling
for å møte nye krav i markedet.
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VI HJELPER DEG Å SETTE

Kunnskap i system

3.000 kunder
30.000 brukere

Gjennom 30 år har Norconsult Informasjonssystemer AS
(NoIS) levert forretningskritiske løsninger der kundetilfredshet, kvalitet og kunnskap har vært hovedfokus.
170 motiverte medarbeidere bidrar til å sette kunnskap
i system sammen med våre kunder.

NoIS er i dag en ledende leverandør av programvare
innen Geografiske Informasjonssystemer (GIS/NIS),
eiendomsgebyr, renovasjon og kundeinformasjon for
kommunale virksomheter, samt eiendomsforvaltning og
teknisk FDV.
Du finner også markedsledende ISY-løsninger innen
prosjektstyring, digitale anbudsprosesser, kostnadskalkyle
og -analyse, LCC, klimagassutslipp fra byggevirksomhet,
byggeteknisk konstruksjon og BIM.

Les mer på www.isy.no
Telefon: 67 57 15 00 | e-post: post@nois.no

