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Den største delen av vår forretning har alltid vært knyttet til
våre produkter i ISY-familien, og lisens og vedlikeholdsinntekter utgjør en betydelig del av vår omsetning. Det er en stor
tillitserklæring at våre kunder ønsker slike avtaler med oss.
Vi er veldig bevisste på at disse avtalene forplikter i form av
forventninger til brukerstøtte, support og videreutvikling av
produktene for å møte endrede krav i markedet og endringer i
omkringliggende system eller regelverk.
De siste årene har vi i større grad sett at våre kunder i tillegg til
moderne produkter også har et økende behov for tjenester.
Dette kan være i form av prosjektledere, IT-arkitekter eller systemutviklere. Vi har mange dyktige ansatte i denne kategorien
som jobber på oppdrag direkte for kunder, men erfaringen er
at vår kapasitet ikke er tilstrekkelig til å møte kundenes behov.

06

12

14

Innhold

Lønnsom vekst
Norconsult Informasjonssystemer (NoIS) har de siste årene hatt
en eventyrlig vekst. Siden starten for over 30 år siden har vi
bygd stein på stein og er i dag over 200 medarbeidere inkludert
vårt datterselskap i Sverige. I tillegg beskjeftiger vi over 20
underkonsulenter på våre oppdrag. Vårt fokus har hele tiden
vært vekst og utvikling, kombinert med sunn forretningsdrift.
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Pr 1. januar 2018 overtok vi derfor selskapet Fundator AS, som
går inn som en ny avdeling i NoIS. Overtagelsen styrker vår
posisjon innen systemutvikling, maskinlæring, IT-arkitektur
og IT-rådgivning. Fundator har 36 ansatte og har oppnådd
en sterk posisjon i markedet gjennom dyktige ansatte, gode
leveranser og stabile kunderelasjoner.
Spesielt interessant er Fundators unike kompetanse innen
maskinlæring. Noen av våre produkter har samlet inn data i
nærmere 30 år. Vi har lenge gjort tradisjonelle analyser, men
har nå mulighet til å ta et steg videre slik at vi kan benytte
maskinlæring til å se nye sammenhenger, samt å predikere
framtidig utvikling.
Vi er glade for å få Fundators dyktige medarbeidere med på laget.
Sammen skal vi fortsette å bygge stein på stein ved å tilby våre
kunder og samarbeidspartnere økt kapasitet og meget solid
IT-kompetanse.
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Byggebransjen digitaliseres
med løsning for
byggesøknader
Hege Le Brun, Ambita og
Tor Olav Almås, NoIS, har
ansvaret for utviklingen av
Byggesøknaden

Denne våren lanseres
første versjon av
Byggesøknaden for byggebransjen. Løsningen skal
gjøre det enklere og
raskere å gjennomføre en
byggesøknadsprosess.
Byggesøknaden utvikles
av Ambita og NoIS.

- Byggesøknaden vil gi store effektiviseringsgevinster for alle som jobber med
byggesøknader. Byggesøknadsprosesser
er ofte kompliserte og krever innhenting
av informasjon fra en rekke ulike kilder,
og i dag gjøres mye av jobben manuelt
og stykkvis. Den nye løsningen gir en
heldigital prosess fra plan til ferdig attest
hos offentlig forvaltning, forklarer Tor
Olav Almås som er prosjektleder og forretningsutvikler i NoIS.
Et offentlig/privat innovasjonsprosjekt
Utviklingsarbeidet er et godt eksempel
på innovasjon i et offentlig/privat samarbeidsprosjekt.
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“Den nye løsningen gir en heldigital
prosess fra plan til ferdig attest
hos offentlig forvaltning”

Kontakt i Norconsult Informasjonssystemer AS (NoIS): tor.olav.almas@norconsult.com

På høy tid å forenkle byggesøknadene
Hvert år utarbeides det totalt om lag
88.000 byggesøknader i Norge. Til tross
for en nedgang i antall søknader, er
søknadene blitt større og mer komplekse. Hver søknad må gjennomgå en
lang prosess som er avhengig av ulik
input fra forskjellige informasjonskilder.
Etter å ha gjennomført kundesamtaler
og innhentet informasjon om behov og
ønsker fra ansvarlige søkere i ulike typer
virksomheter, ble det i november 2017
besluttet å igangsette utviklingsprosjektet.
- Vi samarbeider tett med kunder og
leverandører om kontinuerlig utvikling av
verdiskapende løsninger. Det var derfor
helt naturlig for oss å gå i gang med et
prosjekt for å forenkle byggesøknadsprosessen, forteller Hege Le Brun, som
er ansvarlig forretningsutvikler for BAsegmentet i Ambita.
Den nye løsningen skal samle alle
byggesøknader på én skybasert plattform for innhenting av grunnlagsdata og
kontroll og innsending av nabovarsel og
søknadsdokumenter, forteller Almås.

NoIS er et av landets største programvarehus og utvikler, markedsfører og
leverer helhetlige IKT-løsninger for
prosjektering, bygging og forvaltning av
infrastruktur og eiendom.

- Målet vårt er å tilrettelegge for selvbetjeningsløsninger og digital kommunikasjon i byggsektoren slik at nåværende ByggSøk skal fases ut. I tillegg
til å gjøre jobben raskere og enklere, vil
løsningen sikre bedre kvalitet i hele prosessen og gi større forutsigbarhet i den
offentlige saksbehandlingen, sier Ålmås.

Ambita er et teknologiselskap som leverer digitaliseringsløsninger for eiendomsmarkedet. Selskapet har statlig eierskap,
og utvikler og forvalter Norges mest
komplette database med eiendomsinformasjon; Infoland.

Sterke aktører med sammensatt
kompetanse
Begge parter har fått konsesjon fra
Direktoratet for Byggkvalitet for å utvikle
løsning for byggesøknader og NoIS og
Ambita er likeverdige samarbeidspartnere.

Det er etablert ett felles utviklingsteam
som utvikler den nye tjenesteportalen.
Sammen har selskapene tilgang på
mange av byggeklossene som er nødvendig for å få til en digital søknadsprosess.
- Selskapene utfyller hverandre og tilbyr
samlet den kompetansen og de tjenestene
som er nødvendig for å effektivisere hele
byggesøknadsprosessen, forteller Almås.
Begge selskapene er sterkt posisjonert
innenfor det profesjonelle markedet, og
har en stor kundebase blant entreprenører, rådgivende ingeniører og arkitekter.
I tillegg til nærhet til og innsikt i brukernes
arbeidsprosesser, har selskapene også
tilgang til hele datagrunnlaget som
benyttes for informasjonsinnhenting til
byggesøknadene.
Ambita har avtaler med majoriteten av
landets kommuner som daglig bruker
selskapets løsninger for formidling av
eiendomsinformasjon til markedet.
Selskapet har lang erfaring med å
effektivisere informasjonsflyten mellom
offentlige aktører og brukere av eiendomsrelatert informasjon.
På grunn av tilknytningen til Norconsult,
har NoIS tilgang på et stort fagnettverk
innen byggesaker. Spesielt fagmiljøet
med ansvarlige søkere med god erfaring
med kommunal plan- og byggesaksprosess er en stor fordel. NoIS har også
en stor kundebase med løsninger for
kommunale planregistre og ROS-analyser mot det offentlige kartgrunnlag.

dateringsklienter, forteller Almås.
Første versjon snart klar
Første versjon av den nye webportalen,
som vil forenkle arbeidet med å innhente nødvendig informasjon til byggesøknaden og varsle naboer digitalt via
Altin, kommer i løpet av våren 2018.
Det legges opp til et prosessorientert
brukergrensesnitt, med kartløsninger og
tjenester mot offentlige datagrunnlag
som kart, matrikkel og planinformasjon. I
tillegg utvikles det en rekke nye funksjonaliteter.
- Utviklingsmiljøet arbeider nå med interaksjonsdesign, og driver webutvikling
innenfor et moderne rammeverk for
webportaler, forteller Almås.
Det blir mulig å generere nabolister og
varsle parter digitalt. Løsningen skal ha
handlekurv med betalingsløsning, ha
digital signatur, og gi rom for analyser
mot det offentlige kartgrunnlaget. Løsningen skal ha integrasjon mot BIM, og
i tillegg et prosjekthotell for lagring og
gjenbruk av dokumenter og søknader.
- Dette er et spennende og innovativt
prosjekt som er et viktig steg i digitaliseringen av hele bransjen, mener Le Brun.
I og med at Byggesøknaden også skal
knyttes opp mot Fellestjenester Bygg
og AltInn, samt DiBK sin satsning for å
tilrettelegge for automatisering, tror hun
dette prosjektet vil være en viktig driver i
arbeidet med å digitalisere byggebransjen.

- Ikke minst bidrar NoIS med egenutviklete systemer for kart og eiendomsinformasjon, og har ledende kompetanse
på matrikkelen med innsyns- og opp-
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Fleksibel tilgang på
data fra ISY ProAktiv
Ved hjelp av et nytt applikasjonsgrensesnitt (API) kan
BIR tilby innbyggerne tilgang til etterspurt informasjon
om renovasjonstjenestene på deres hjemmesider.

Kontakt i Norconsult Informasjonssystemer AS (NoIS): frode.holleland@norconsult.com

Bergensområdets interkommunale
renovasjonsselskap (BIR) er et av Norges
største renovasjonsselskap. Selskapet
er ansvarlig for avfallshåndteringen til
nesten 350 000 innbyggere i eierkommunene; Askøy, Bergen, Fusa, Kvam, Os,
Osterøy, Samnanger, Sund og Vaksdal.
Lang historie er ingen hemsko for nytenkning.
BIR ble etablert 1. juli 2002, men har
lang historie. Forløperen, Bergen Renovationsvæsen, ble etablert som Nordens
første kommunale renovasjonsselskap i
1881.
- Selv om vi er et etablert interkommunalt aksjeselskap med lang historie,
er vi opptatt av innovasjon, forteller Kari
Mjømen, som er kommunikasjonsrådgiver i BIR.
Hun nevner Bossnettet i Bergen
sentrum som et eksempel. Dette er et
nedgravd rørsystem som frakter avfall
under bakken ved hjelp av luft. Avfallet
suges til store containere i en terminal,
før det kjøres videre til ulike anlegg for
gjenvinning, avhengig av hvilken avfallstype som er i containeren. Bossnettet
erstatter søppelspann, og kan være
fremtidens renovasjonssystem i byer.
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Fleksibel funksjonalitet
Da BIR skulle lage nye hjemmesider,
ønsket selskapet å gjøre informasjon om
hentedager og hvor returpunktene er
plassert lett tilgjengelig for innbyggerne.
Fra før hadde NoIS ISY ProAktiv Webportal som tilgjengelig komponent.
- Denne løsningen presenterer data på
hjemmesider via iFrames, og har visse
restriksjoner. Vi ønsket å presentere
dataene enda bedre integrert i den nye
hjemmesiden, forteller Mjømen, som
har vært ansvarlig for utvikling av BIRs
nye hjemmesider.
NoIS ga full frihet
BIR gikk i dialog med NoIS våren 2017,
og en ny løsning ble implementert
allerede i august. NoIS har utviklet et API
som gjør det mulig å integrere data fra
ISY ProAktiv sømløst i hjemmesidene til
BIR. Løsningen innebærer at utviklere
av hjemmesidene forholder seg til et
tjeneste-API, som gjør det mulig å både
hente og skrive tilbake informasjon fra
ISY ProAktiv.
- Løsningen gir full frihet til å flette inn
og vise data fra ISY ProAktiv i den formen man ønsker på hjemmesidene,
forteller Frode Hølland i NoIS.

Informasjon som blant annet ble gjort
tilgjengelig i API’et er oversikt over hvilke
dager en eiendom har henting av avfall,
samt hvor gjenvinningsstasjoner og
returpunkt er plassert i forhold til valgt
eiendom. Åpningstider og oversikt over
hvilke avfallstyper som kan leveres på
gjenvinnginsstasjonene blir vedlikeholdt
på én plass og presentert på hjemmesidene. I tillegg har innbyggerne mulighet
til å bestille bytte av renovasjonsdunker.

“Selv om vi er
et etablert interkommunalt
aksjeselskap
med lang
historie, er vi
opptatt av
innovasjon”

Vellykket prosjekt
Løsningen fungerer godt, og er blitt tatt
godt imot av innbyggerne.
- Dette har både vært en lærerik prosess,
og et svært et spennende prosjekt. Etter
at vi satte sammen en prosjektgruppe
med utviklere fra NoIS, webdesignere og
interne ressurser, har prosjektet gått på
skinner, forteller Mjømen.
Planen er nå at BIR også skal benytte det
nye tjeneste-API’et til å gi kundene som
er koblet på bossnettet i Bergen sentrum enda bedre informasjon om sine
nedkastpunkt, avslutter Mjømen.

Kari Mjømen
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Pilotkommune sparer mye tid med sentral lagring av FKB

Kontakt i Norconsult Informasjonssystemer AS (NoIS): kjell.sandal@norconsult.com

Felles kartdatabase (FKB) ble etablert på
90-tallet. Databasen er et felles kartgrunnlag som dekker kommunene, Statens vegvesen, energiverkene, Kartverket,
Telenor, landbruket m.fl. sitt behov for
kartdata. Disse partene har dannet et
samarbeid som heter Geovekst. Via
Geovekst har partene et ansvar for å
lagre, drifte og oppdatere de ulike datasettene i kartdatabasen.
Bakgrunn for utviklingen av ny
løsning
Inntil nylig har brukere av kartdata vært
avhengige av å hente ut kartdata, gjøre
eventuelle endringer for deretter å
sende dette tilbake igjen til Kartverket.
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Dette har vært tidkrevende og tungvint,
og har medført at de sentrale kartdatabasene aldri har vært helt oppdaterte.
Geovekst-samarbeidet så behovet for
mer oppdaterte og bedre kvalitetssikrede
kartdata, og vedtok i 2015 utvikling av en
sentral lagringsløsning. Sentral lagring vil
gi ferskere data til alle brukere.

Løsningen benytter on-the-fly låsing av
objekter når man aktiverer redigering
og det er ingen låsing av store områder,
kun de objektene som er berørt låses.
Med den nye komponenten foretas det
også kontroll og validering av geometri
og egenskaper slik at man unngår å
lagre feil i den sentrale databasen.

ISY WinMap Sentral FKB
NoIS har utviklet en egen modul som
håndterer oppdateringen mot Sentral
FKB gjennom et eget redigeringspanel.
I tillegg er løsningen integrert mot
Matrikkelen slik at brukeren kan oppdatere kartdata og matrikkelinformasjon i
samme operasjon.

Kommunenes databaser vil ved hjelp av
tjenesten Geosynkronisering alltid være
synkronisert med den sentrale databasen siden alle endringer flyter tilbake
til den lokale basen.
Oppdaterte og kvalitetssikrede data
Private og offentlige brukere av FKB vil

nå få tilgang til data som er løpende
oppdatert og som er kvalitetskontrollert
gjennom løsningen.

Selv om løsningen er ny, og innebærer
nye rutiner og noe opplæring, er det
flest positive erfaringer.

Sentral lagring legger også grunnlag for
å jobbe mer systematisk med kvalitetsheving av datainnholdet på nasjonalt
nivå. Systemet gir dessuten mer homogene data på tvers av kommunegrenser.
I og med at dataflyten automatiseres,
slipper man å eksportere og importere
data for å oppdatere databasene både
hos kommunene og Kartverket.

- Ved innføring av Sentral FKB er det du
trenger av funksjonalitet samlet under
en fane og det gjør det lettere å komme
i gang med oppdatering av kartdataene.
Integrasjon med matrikkelen fungerer
veldig bra, mener hun.

Veldig positiv
Trude Iversen Hårstad som er ansvarlig
for kart og oppmåling i Åfjord kommune, er fornøyd med løsningen. Åfjord
kommune, som er en del av Fosensamarbeidet har vært én av to pilotkommuner fra Fosen og Sør-Hedmark.

- Ikke vent med å involvere IT-avdelingene. Det er praktisk at diskplass, åpning
i brannmurer og annet er i orden slik at
ikke implementeringen stopper opp på
grunn av interne begrensninger, råder
hun.

- Jeg merker allerede at jeg sparer mye
tid på å hente ut kartdata og sende inn
endringer. Tidligere har det vært mange
vendinger og vi har lenge etterspurt
en felles database vi kan arbeide mot,
forteller hun.

Har din kommune innført Sentral FKB?
Rundt 70 kommuner er i gang eller har
allerede bestilt ISY WinMap Sentral FKB
for innføring i 2018. Målet er at 80%
av kommunene skal oppdatere sine
FKB-data direkte i Sentral FKB innen 1.
desember 2018.
Ønsker din kommune å komme i gang
er det bare å ta kontakt med GISavdelingen i NoIS.

Hårstad kommer også med et godt råd
for kommunene som nå skal i gang.

- Vi fikk rettet opp og justert mye i pilotprosessen slik at løsningen nå fungerer
godt. Vi har selvsagt ønsker til enda mer
funksjonalitet men det regner vi med
kommer i neste versjon, avslutter hun.

“Jeg merker
allerede at
jeg sparer
mye tid på
å hente ut
kartdata og
sende inn
endringer”

Trude Hårstad

GIS-samarbeidet på Fosen oppdaterer nå sine kartdata direkte fra
ISY WinMap til en sentral database hos Kartverket. Åfjord kommune
var en av pilotkommunene for løsningen.
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“Vårt mål er å være en sikker og
ansvarlig produsent av fornybar
energi. For å få til dette må vi
jobbe systematisk og hele tiden
forbedre alle prosesser”

Halverer tiden som benyttes
på administrativt arbeid
Kontakt i Norconsult Informasjonssystemer AS (NoIS): ottar.brekke@norconsult.com

Skagerak Kraft integrerer ISY JobTech med timeregistreringssystemet
WinTid og sparer tid og får bedre styringsinformasjon for de som
planlegger vedlikeholdsarbeidet.

Ole Morten Kolstadbakken
i driftsområde Valdres
benytter ISY JobTech Go

- Skagerak Kraft bygger, vedlikeholder og
drifter vannkraftverk. For oss er det viktig
å forvalte denne naturressursen på en
bærekraftig og effektiv måte. Vårt mål er
å være en sikker og ansvarlig produsent
av fornybar energi. For å få til dette må vi
jobbe systematisk og hele tiden forbedre
alle prosesser, forteller Aslak Hauggrav som
er fagansvarlig Systematisk vedlikehold i
Skagerak Kraft.

utviklet en løsning som gir ønsket effekt.

Blant kravene som stilles er myndighetenes
miljø- og sikkerhetskrav. Dammer og
vassdrag på steder der flom kan forårsake
skader, må blant annet kunne tåle jordskjelv
og tusenårsflommer. Dette setter store krav
til kontroll og vedlikehold.

Informasjon om timeforbruk på arbeidsordre er viktig både for å dokumentere
kostnader, samt for bedre å kunne planlegge fremtidig utførelse av repeterende
arbeidsordre. Det vil også komme til nytte
ved sammenstilling av flere arbeidsordre til
større jobbpakker. For å øke informasjonen
har det vært nødvendig å skille mellom tidsbruk som anses som henholdsvis skrutid
og reisetid.

- Kravene som stilles er med på å skape
gode holdninger og bidrar til kompetanseutvikling på alle områder i organisasjonen,
fortsetter Hauggrav.
Pilotbedrift
Allerede rundt årtusenskiftet implementerte
Skagerak Kraft ISY JobTech for å ivareta
det løpende vedlikeholdet i den operative
virksomheten. Løsningen benyttes av både
operatørene og den tekniske staben på
hovedkontoret som planlegger de sentrale
vedlikeholdsoppgavene.

Teamet fra Skagerak Kraft er godt fornøyde med den nye integrasjonen
mellom ISY JobTech og WinTid. F.v.: Aslak Hauggrav, Grete Skotte og
Olve Mulen.

- Vi var blant annet pilotkunde i utviklingen
av nettbrettløsningen ISY JobTech, forteller
Hauggrav. De håndholdte enhetene benyttes nå av alle operatørene ute i felten.
Timeføring i ISY JobTech Time med
overføring til WinTid
For å videreutvikle løsningen, igangsatte
Skagerak Kraft et prosjekt for å rapportere
persontimer mot arbeidsordre direkte via
modulen ISY JobTech Time. Målet var å forenkle rapporteringen til økonomisystemet,
og gjøre det mulig å planlegge arbeider
enda mer detaljert.
Skagerak Kraft benytter WinTid og inntil
nylig har ikke dette systemet vært integrert
i ISY JobTech. Med hjelp av NoIS, er det nå

10 ISYnytt 01/18

- Kort fortalt gjør den nye løsningen det
enklere å registrere timer fordelt på de ulike
arbeidsordrene. Dette gjør arbeidet mer effektivt og gir bedre styringsinformasjon for
de som planlegger vedlikeholdsarbeidet.
Mer detaljert informasjon gjør det også
enklere å budsjettere timeforbruk på hver
enkelt ordre, forteller Hauggrav.

Dette løses enkelt i den nye løsningen.
Operatørene har nå mulighet til å registrere
sine personlige timer både via desktop ISY
JobTech og via ISY JobTech Go for iPad.
Den nye løsningen gjør det også enklere å
unngå dobbeltarbeid. Timer som føres i ISY
JobTech, overføres nå automatisk til WinTid.
Timer overført fra ISY JobTech vises med
status kladd i personlig timeliste i WinTid.
Det er i dette systemet brukerne kompletterer sine timelister før det oversendes
automatisk til økonomisystemet Agresso.
Fra tvil til begeistring
Den første reaksjonene på å ta i bruk et nytt
system var ikke uventet. Mange syntes at de
allerede hadde et godt system, og det var
litt motstand mot endringen. Etter at
brukerne har fått opplæring og har blitt
kjent med de nye funksjonene har stemningen skiftet til begeistring hos brukerne.
- Opplæringen er gjennomført internt av
de i Skagerak Energi som var involvert i
utviklingsprosjektet. Løsningen ble først
implementert i et driftsområde og deretter
har de andre områdene fulgt etter. Til
sammen er det seks driftsområder og

ca. 50 operatører som bruker løsningen.
Løsningen er såpass intuitiv at bruken har
vært uproblematisk men det har vært noen
tekniske utfordringer. Vi har alle lært noe i
denne prosessen, forteller Hauggrav.
René Jacobsen som jobber i driftsområde Numedal er veldig positiv til den nye
løsningen.
- Dette sparer jeg mye tid på. Jeg vet at den
nye løsningen føltes litt uvant for enkelte.
Men når man merker hvor raskt og enkelt
det er å føre timene, oppfattes dette som
positivt. Jeg har ansvar for fire kraftverk,
og kan nå føre timene direkte inn på rett
arbeidsordre når jeg har utført jobben.
Dette sparer meg for mye tid og kjedelig
kontortid, forteller han.
Forventete resultater
Det er primært innenfor to områder Skagerak Kraft forventer store forbedringer.
- I og med at historikken blir lagret på
arbeidsordrene blir det, via rapporteringsmodulen i ISY JobTech, mulig å se hvor
mye tid som brukes på de ulike jobbene.
Dette bør hjelpe oss til å planlegge og
arbeide mere effektivt i fremtiden, forteller
Hauggrav.
En annen og viktig forbedring er tiden
operatørene sparer. Tidligere har de måttet
fordele timene de hadde registrert på ulike
arbeidsordrene manuelt. I det nye systemet
skjer dette automatisk. Hauggrav mener at
dette har halvert tiden som operatørene
bruker på administrativt arbeid. Dette frigjør
mye tid som kan brukes på vedlikeholdsarbeidet.
Skagerak Kraft har en dyktig vedlikeholdsorganisasjon som jevnlig utfordrer oss både
innen vedlikeholdsanalyser og effektivisering av arbeidsprosesser. Dette har vært
et spennende prosjekt og det er godt å
høre at løsningen lever opp til forventningene, sier Ottar Brekke i NoIS.
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FDV OG EIENDOMSFORVALTNING

Are Kjetil Nordgård

Vedlikeholdsplanlegging og
budsjettering i én løsning

“Vi mener at god budsjettering krever at tiltakene og
prosjektene som spilles inn er godt gjennomarbeidet. Av den
grunn bør ikke budsjettet være et resultat av noe som «må»
leveres under et stort tidspress på slutten av året”

Kontakt i Norconsult Informasjonssystemer AS (NoIS): ottar.brekke@norconsult.com

- Den nye løsningen gir bedre planer,
mer presise budsjetter og tar mindre tid,
forteller Are Kjetil Nordgård i NTE Energi.
Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk Holding AS (NTE) er en av landets største
produsenter og distributører av ren og
fornybar energi. NTE eies av 23 kommuner i det tidligere Nord-Trøndelag fylke,
og har hovedkontor i Steinkjer.

NTE Energi ønsket å benytte ISY JobTech i hele planleggings- og
budsjetteringsprosessen; Fra innmelding av behov til vedtak og
gjennomføring. De initierte utvikling av en ny modul som forenkler
både planlegging og budsjettering, samt gir en jevn og forutsigbar
ressursbelastning gjennom året.

NTE har produsert energi siden 1923,
og har som mål å være en ledende regional kraftprodusent av ren og fornybar
energi som bidrar til det grønne skiftet.
NTE Energi, et heleid datterselskap i
NTE-konsernet, eier 17 vannkraftverk, i
tillegg til 4 deleide vannkraftverk. I tillegg
har selskapet 1 heleid vindpark, samt 1
deleid vindpark. Selskapet er også i ferd
med å idriftsette 2 ny vannkraftverk i
løpet av 2018.
I forkant
- Vårt mål er å gi kundene et grønt forsprang gjennom bærekraftige og nyskapende løsninger. Dette innebærer at vi må
være i forkant i alle deler av virksomheten,
forteller Are Kjetil Nordgård i NTE Energi.
For å sikre konstant leveranse av strøm,
uavhengig av værforholdene, behøves
full kontroll over anleggenes tekniske
driftstilstand til enhver tid. Dette medfører kontinuerlig tilstandsovervåkning
og preventivt vedlikehold av alle kraftanleggene.
ISY JobTech er en veletablert løsning for
forvaltning, drift og vedlikehold av tekniske
anlegg. Løsningen har vært benyttet av
hele NTE Energi sin organisasjon i en
årrekke. Ønsket om en videreutvikling
av løsningen, var en erkjennelse av at
planlegging og budsjettering henger
sammen, og ikke behøvde å bli behandlet som to separate prosesser.
Nedre Fiskumfoss

12
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- Ønsket var å videreutvikle nåværende

løsning til å kunne benyttes i hele planleggings- og budsjetteringsprosessen.
Fra innmelding av behov til vedtak og
igangsettelse, forteller Nordgård.
- NTE Energi kom med en god behovsbeskrivelse, og vi signerte avtale ved
årsskiftet 2016/17, forteller Ottar Brekke i
NoIS. Han har vært ansvarlig for utviklingen av det som har blitt en ny modul i
ISY JobTech.
- Den nye modulen benyttes for langtidsplanlegging og budsjettering i ISY
JobTech og gjør det mulig å prioritere
og dokumentere investeringsbeslutninger for anleggsparken. Løsningen
tilbyr støtte for å definere og prioritere
både kortsiktige og langsiktige investeringsbehov på ett sted, uten behov for
uformelle kommunikasjonskanaler med
lite tilgjengelig beslutningsgrunnlag.
Dette er kjernen i det vi nå har videreutviklet for NTE Energi, forteller Brekke.
På tid og innenfor budsjett
Utviklingsprosjektet ble igangsatt tidlig
i 2017. Allerede i løpet av første halvår
kom en egen web-løsning for saksinnmelding på plass. Web-løsningen er
åpen for hele organisasjonen. Det er lagt
opp til at det skal være en lav terskel for
å registrere et budsjettforslag slik at alle
gode idéer og forslag fanges opp. Løsningen inneholder dessuten historiske
data slik at brukerne hele tiden har tilgang til all relevant informasjon om ulike
investeringsforslag. Både de som har
blitt gjennomført, og til de som har blitt
satt på vent eller er stoppet.
Allerede i september kom også løsningen som skulle ivareta behandling av de
innmeldte budsjettforslagene på plass,
og verktøyet var da komplett.
Nordgård i NTE Energi karakteriserer
dette som et svært vellykket prosjekt.

- Ikke bare fungerer løsningen etter
intensjonen. På grunn av god prosjektstyring og nær kontakt med utviklere fikk
vi utviklet og implementert modulen før
deadline og innenfor budsjett, forteller
Nordgård.
NTE Energi har i løpet av 2017 både etterregistrert prosjekter, og benyttet den nye
modulen i budsjetteringen for 2018.
Forbedret planlegging og budsjettering
Tidligere har budsjetteringen i NTE
Energi vært en komprimert prosess som
har vært foretatt i løpet av noen hektiske
høstmåneder.
- Vi mener at god budsjettering krever at
tiltakene og prosjektene som spilles inn
er godt gjennomarbeidet. Av den grunn
bør ikke budsjettet være et resultat av
noe som «må» leveres under et stort
tidspress på slutten av året, forteller
Nordgård.
Den nye løsningen gjør det mulig å
arbeide parallelt med planlegging og
budsjettering som en integrert og kontinuerlig prosess gjennom hele året. Den
nye løsningen tilrettelegger derfor også
for jevn og forutsigbar ressursbelastning
gjennom året.
- Vi er svært fornøyde med både den
nye modulen og utviklingssamarbeidet
med NoIS, forteller Nordgård.
Av den grunn vurderer NTE Energi allerede
å sette i gang utvikling av en versjon 2.
Den nye versjonen vil ikke bare være en
forbedring av løsningen som nå er tatt
i bruk.
- Vi vurderer også å inkludere tillegg som
vil kunne forbedre hele planleggingsprosessen hos NTE Energi, avslutter
Nordgård.
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Økonomi på alle våre prosjekter, også
vedlikeholdsprosjekter som utføres i
Eiendomsavdelingen, forteller Gomnæs.

Flere store prosjekter
hos Omsorgsbygg krever
gode systemer

Hun forteller at alle som benytter ISY
Prosjekt Økonomi har fått opplæring, og
mener at systemet gir Omsorgsbygg en
detaljert oppfølging av kostnader. Dette
er helt nødvendig for å kunne forutsi
sluttkostnaden for et prosjekt eller en
portefølje av så store prosjekter.
Egenutviklet forbedringsprogram
I tråd med kommunens ønske om et
sterkere fokus på bruk av kommunalt
ansatte og styrkede kompetansemiljøer,
har Omsorgsbygg også igangsatt
forbedringsprogrammet BLINK. Dette
forbedringsprogrammet griper inn i hele
verdikjeden til Omsorgsbygg.

Som en av landets største eiendomsforvaltere, øker Omsorgsbygg Oslo KF
(Omsorgsbygg) bruken av ISY Prosjekt Økonomi, og har dessuten implementert et eget forbedringsprogram for å være ledende på utvikling,
bygging og forvaltning av miljøvennlige og energieffektive bygg.

- BLINK har fokus på hvordan vi organi-

serer, planlegger og gjennomfører våre
prosjekter, forteller Gomnæs.
Dette innebærer et spesielt fokus på at
prosjektet er løsningen på et behov, slik
at prosjektet skal glede og være til nytte
for brukeren, og driftes effektivt i fremtiden. Omsorgsbygg gjennomgår og
forbedrer derfor hele organisasjonen og
gjennomgår roller og ansvar, styringssystemene og -modeller. I dette arbeidet
er selvfølgelig ISY Prosjekt Økonomi og
andre systemer viktige elementer.
- Å være i front innebærer også at vi skal
hente ut de mulighetene som ligger i å
bruke BIM, sier Gomnæs og fortsetter:
- BIM innebærer å arbeide gjennom en
3D-modell av bygget fra tidligfase til drift,
hvor hvert enkelt objekt i bygningen
beskrives med egenskaper og relasjoner

til andre objekter. Systematisk bruk av
BIM vil effektivisere og forbedre prosjektering, bygging, forvaltning, drift og
vedlikehold av våre bygg, og vil være
et viktig bidrag til å sikre at de byggene
Omsorgsbygg leverer er gode i et
evighetsperspektiv.
I det videre arbeidet med forbedringsprogrammet, skal Omsorgsbygg utvikle
en strategi for hvordan foretaket skal ta i
bruk BIM internt, og hvilke krav som skal
settes for bruk av BIM til entreprenører
og andre leverandører.
- Det handler om hvordan vi skal arbeide
og samhandle for å få de beste resultatene. Kort oppsummert vil Omsorgsbygg være en av de mest spennende og
profilerte virksomhetene/arbeidsplassene
i Norge de nærmeste årene, avslutter
Gomnæs.

Kontakt i Norconsult Informasjonssystemer AS (NoIS): geir.scott.janssen@norconsult.com

sammenlignbare fra måned til måned –
og fra prosjekt til prosjekt, sier Gomnæs.

- Vi har vært brukere av ISY Prosjekt
Økonomi siden 2012, forteller Torild
Gomnæs, som er prosjektøkonom i
Omsorgsbygg.

Viktigere rolle med økte krav
Siden 2015 har Omsorgsbygg fått en
styrket rolle med endrede rammevilkår,
krav og føringer. Kommunen skal styrke
sin egen byggherrefunksjon og prosjektporteføljen økes raskt.

ISY Prosjekt Økonomi er en webbasert
programvare som gir Omsorgsbygg
økonomisk kontroll og styring av både
enkeltprosjekter og prosjektporteføljer.
- Innføringen av ISY Prosjekt Økonomi
gir oss bedre oversikt og styring av prosjektene - og ikke minst enhetlig bruk.
Vi har hatt fokus på at alle følger opp
prosjektene og rapporterer hver måned.
Til dette er ISY Prosjekt Økonomi et nyttig verktøy og gir oss rapporter som er

I starten ble løsningen kun benyttet på
de største prosjektene. Den gangen ble
dette definert som prosjekter over 30
millioner kroner. I dag vil dette være små
prosjekter.

- De neste 5-6 årene vil vi bygge for
13-14 milliarder kroner. I tillegg vil det bli
flere prosjekter der bruk, bygningstype
og tilhørende løsninger ikke alltid er like
kjent som det vi har bygget før, forteller
Gomnæs.
Hun forteller at Omsorgsbygg har satt
seg ambisiøse miljømål som bidrar til å
øke kompleksiteten ytterligere.

ISY Prosjekt Økonomi i alle prosjekter
I den siste tiden har Omsorgsbygg vært
ansvarlig for flere store og krevende
prosjekter som har blitt gjennomført i
henhold til våre mål. Ullerntunet sykehjem og Hovseterhjemmet er gode
eksempler på dette. Suksesskriteriene
har vært å bruke mer tid på planlegging i
tidligfase og god økonomioppfølging.
I tiden fremover har Omsorgsbygg
mange utfordringer.
Ny storbylegevakt,
ny hovedbrannstasjon og sentrumstasjon er blant
prosjektene som i
dag er i skisse/forprosjektfasen.
- Våre oppdragsgivere kommer
stadig med bestillinger og i dag benyttes ISY Prosjekt

“Omsorgsbygg vil være en av de mest spennende og profilerte
virksomhetene/arbeidsplassene i Norge de nærmeste årene”
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Torild Gomnæs

Omsorgsbygg er et kommunalt foretak,
som sorterer under Byrådsavdeling for
næring og eierskap. Foretaket har mer
enn 900 000 kvadratmeter i porteføljen,
som består av barnehager, sykehjem,
brannstasjoner, rusomsorgsboliger og
andre kommunale formålseiendommer i
Oslo kommune.

Ullerntunet. Foto: Lars P. Ervik
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Kontakt i Norconsult Informasjonssystemer AS (NoIS): oyvind.norvald.jensen@norconsult.com

Som leverandør av IT-løsninger for
praktisk bruk i prosjekter, har vi et sterkt
fokus på praksis og gode maler. I utviklingen av en ny Usikkerhetsmodul i
ISY Calcus har vi derfor lagt mye innsats
i arbeidet med teorigrunnlaget, samt
i studier av gjennomførte usikkerhetsanalyser i reelle prosjekter de siste årene.
Usikkerhetseksperter i Sweco, Bygganalyse og Norconsult har bidratt i dette
arbeidet.
Vår grunntanke er at jo bedre vi forstår
det teoretiske grunnlaget og hvilke
utfordringer som går igjen i virkelige
prosjekter, desto bedre kan vi legge til
rette for en beste praksis ved bruk av
våre løsninger.
I den oppdaterte NS 3453-standarden
har resultatene av usikkerhetsanalysen
fått to egne hovedkontoer som er godt
synlige i sammenheng med kostnadskalkylen.
Stefan Falk Johnsen er ansvarlig for utvikling av
Usikkerhetsmodulen i ISY Calcus. Her med et utvalg
av teorimateriale og rapporter fra gjennomførte
usikkerhetsanalyser i reelle prosjekter.

Hva er usikkerhetene
i ditt byggeprosjekt?

Velg en beste-praksis metode
Ved kostnadsestimering og analyse av
usikkerhet er det en god tilnærming å utarbeide Basiskostnad (sum konto 01-10)
som en kostnadskalkyle med vel definerte
forutsetninger. Usikkerhet skal ikke blandes
inn i Basiskostnad. Separat fra dette foretas arbeidet med estimatusikkerhet, hendelsesusikkerhet og generell usikkerhet.

Resultatet fra usikkerhetsanalysen vurderes og ligger til grunn for avsetninger
i konto 11 og 12. Vanlig praksis er å
benytte P50- og P85-verdiene, men her
står prosjektleder fritt til å gjøre andre
vurderinger.
11 Forventet tillegg
Nødvendig avsetning for prosjektets
P50-verdi (mest sannsynlige kostnad).
Sum konto 01-11 benevnes Prosjektkostnad iht. standarden.
12 Usikkerhetsavsetning
Nødvendig avsetning for å dekke P85verdien (sikkerhetsnivå 85% reduserer
sannsynligheten for overskridelse til
15%). Sum konto 01-12 benevnes Kostnadsramme iht. standarden.
Tips ved praktisk bruk
#1 Hold antall usikkerhetsmomenter så
lavt du kan. Gruppér og slå sammen hvis
det er for mange. 8-10 er et rimelig nivå.
#2 Pass på at usikkerhets-momentene
er uavhengige av hverandre – det er en
forutsetning for metoden, og det syndes
alt for ofte mot dette.

Ny og forbedret modul i ISY Calcus
NoIS lanserer en sterkt forbedret modul
for Usikkerhetsanalyse og Usikkerhetsledelse som en integrert del av ISY
Calcus i juni 2018.
Forbedringer:
• Utvidet metodeverk
• Støtte for flere typer usikkerhet
• Fleksibilitet mht. bruk av faktorer,
prosent eller kronebeløp og kombinasjoner av disse
• Pedagogisk forklaring av beregningsgrunnlag
• Referanse til metodeverk
• Forbedret mal for usikkerhetskatalog i
alle modellprosjekter
• Prosesstøtte for Usikkerhetsledelse
med dokumentasjon, prioritering,
tiltak og status
• Håndtering av korrelasjon (avhengighet) mellom delprosjekter

#3 Utøv god usikkerhetsledelse ved
å dokumentere usikkerhetsanalysen,
prioritere tiltak for å redusere risiko og
utnytte muligheter og følge opp at tiltakene blir gjennomført.

NS 3453

Alle offentlige prosjekter over en viss størrelse skal
gjennom kvalitetssikring av estimater. Etter at NS 3453
ble revidert i 2016 regulerer den både kostnadsestimat
og usikkerhet – og interessen for usikkerhetsanalyser
har økt merkbart.
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Ny BIM-funksjonalitet gir samferdselsoppdrag nye muligheter
Norconsult satser sterkt på å være ledende i bransjen på BIM
(Building Information Modelling). For å utnytte informasjonen
som ligger i modellene, har NoIS AS utviklet ny funksjonalitet
som kan endre hverdagen til de prosjekterende.

Kontakt i Norconsult Informasjonssystemer AS (NoIS): jorgen.hognes@norconsult.com

ISY Beskrivelse er en komplett løsning
for alle typer anbudsbeskrivelser, uansett
fagområde, og er ansett som en bransjestandard for byggebeskrivelser. På oppdrag fra Norconsult har NoIS utviklet en
ny importfunksjonalitet for prosesskoden,
via IFC, til ISY Beskrivelse, samt en plugin
for prosjekteringsverktøyet AutoCAD
Civil3D.
Løsningene, som ble lansert som en del
av versjon 10.1 av ISY Beskrivelse, gjør det
mulig å flytte en 3D- modell med beskrivelsesinformasjon til ISY Beskrivelse. Dette
betyr at man kan sette prosesskoder på
objektet, og slippe å legge de inn i etterkant i beskrivelsesprogrammet.
- Dette har aldri vært mulig før med prosesskoden for Veg- og bane, og vil gi store
tidsbesparelser, forteller Jørgen Hognes

som er ansvarlig for ISY Beskrivelse i
NoIS, og som har stått for utviklingen av
den nye løsningen.
Tidsbesparelse og et nytt nivå på
beskrivelsene
Thomas Fløien Angeltveit og Simen
Riseng i Norconsult kan fortelle at betaversjonen har vært testet ut i prosjekteringen av jernbaneprosjektet InterCity
Drammen – Kobbervikdalen. De har med
andre ord hatt tilgang på den aller nyeste
funksjonaliteten til enhver tid.
InterCity Drammen – Kobbervikdalen
er et stort samferdselsprosjekt hvor det
inngår i planene å få på plass et sammenhengende dobbeltspor mellom
Drammen og Kobbervikdalen. Planene er
nå ute på høring. Man forventer oppstart
av byggearbeidene i 2019, og de skal et-

- Erfaringene så langt tyder på at den nye
funksjonaliteten vil gi en betydelig tidsbesparelse, forteller Angeltveit og Riseng.
Ikke bare sparer man mye tid, de mener
også at den nye løsningen reduserer
muligheten for feil ved at arbeidsgrunnlaget henger sammen og at man fremover
slipper manuell overføring av mengder til
ISY Beskrivelse.
Den nye løsningen vurderes av Norconsult som såpass god at de vil presentere
den for hele bygg-, anlegg- og eiendomsnæringen på årets Building Smart i april.
Flere forbedringer i løpet av 2018
Den nye funksjonaliteten er bare en av
flere BIM-nyheter som vil komme i løpet
av året.
- Vi har et stort fokus på BIM, og arbeider med flere løsninger som vil gjøre
det enda enklere å importere modeller
og IFC-data til ISY Beskrivelse, forteller
Hognes.
I tillegg til løsningen i Civil3D, nevner han
også at det arbeides med importfunksjonalitet for å motta data fra verktøyene
Revit, NovaPoint og Tekla.
- Vi er fornøyde med at Norconsult tester
ut og bruker den nye funksjonaliteten,
men ønsker gjerne at flere andre kunder
melder sin interesse for ny BIM- funksjonalitet, avslutter Hognes.
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Imponerende 3. plass i
TEXATA World Championship

ter planen være ferdige i 2024.

Nye Drammen stasjon i det pågående InterCity jernbaneprosjektet. Ill.: Bane NOR/Norconsult.
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Gutta på pallen, f.v.:
2. plass: Konstantin Tretjakov, Estland
1. plass: Aaron Schumacher, USA
3. plass: Thomas Hjelde Thoresen, Norge

Thomas Hjelde Thoresen fra avdeling Fundator i NoIS har deltatt i en internasjonal
konkurranse i Big Data Analytics. Av 12 finalister oppnådde han en sterk 3. plass for
sin kunnskap innen maskinlæring, kunstig intelligens og dataanalyse.
Kontakt i Norconsult Informasjonssystemer AS (NoIS): thomas.hjelde.thoresen@norconsult.com

TEXATA World Championship er kjent
som “The World’s Big Data Showdown”.
Dette er en konkurranse på høyt nivå
hvor fagfolk og studenter fra hele
verden konkurrerer i utvikling innen
maskinlæring, kunstig intelligens og
dataanalyse. Thoresen er den første
nordmannen som har kvalifisert seg til
finalen i TEXATA.
Karriere i rakettfart
2016 ble et veiskille karrieremessig for
Thoresen. Etter en grundig prosess oppdaget han de spennende mulighetene
som finnes innen maskinlæring, kunstig
intelligens og dataanalyse, og satte
seg et mål om å bli en Data Scientist i
verdensklasse.
- Kombinasjonen av matematikk, programmering og statistikk appellerte sterkt til
meg, og siden har jeg brukt all min tid
på å sette meg inn i og prøve ut metoder knyttet til dette, forteller Thoresen.
I mars 2017 ble han ansatt i Fundator
og er godt fornøyd med interessante
arbeidsoppgaver, dyktige kollegaer og

deres store fokus på faglig utvikling.

førte intensiv jobbing.

- Jeg kunne ikke drømt om en bedre
arbeidsplass, sier Thoresen som bestemte
seg for å melde seg på TEXATA-konkurransen uten noen forventninger utover
det å lære mye.

Thoresen valgte å jobbe med oppgaven
som gikk ut på å predikere hitlåter. Etter
endt koding og presentasjon av resultatene, kapret han 3. plassen.

Veien til målet
TEXATA-konkurransen foregikk i løpet
av 2 måneder høsten 2017. Først med 2
online kvalifiseringsrunder, en i september og en i oktober, hvor oppgavene
måtte løses på 4 timer hver. Etter disse
to tøffe rundene kvalifiserte Thoresen seg
sammen med 11 andre til finalerunden.
Finalen gikk av stabelen 20. november i
Austin, Texas. I finalen konkurrerte Thorsen
med andre ildsjeler innen fagområdet fra
USA, Spania, Kina, Estland og India.
Deltagerne fikk velge mellom flere oppgaver, bl.a.; Predikere sanger som blir
hitlåter, predikere flyforsinkelser, finne
beste CV-match opp mot jobbeskrivelse
og predikere lønnsom aksjeportfolio. En
tidsbegrensning på bare 4 timer med-

- Å konkurrere med så mange eksperter
innen det området jeg brenner for, samt
å nå målet mitt om å bli en av verdens
beste, var utrolig morsomt og inspirerende, sier en fornøyd Thoresen.
Erfaringen gagner kundene
Gruppelder Andreas Ravnestad i avdeling Fundator forteller at det var spennende å følge Thoresen i løpet av
konkurranseperioden.
- Vi er meget stolte av innsatsen til
Thomas. Konkurranser som TEXATA og
Kaggle tiltrekker seg verdenseliten innen
Big Data og maskinlæring, og vi er ikke i
tvil om at deltagelse i slike konkurranser
bidrar til å spisse ferdigheter i disse teknologiene. Dette kommer selvsagt våre
kunder til gode når de søker etter spesialister til sine prosjekter, sier Ravnestad.
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Grunnstøtinger er en utfordring for sikkerhet og miljø
langs norskekysten. For å forbedre sikkerheten, har
Kystverket fokus på prosjekter som knytter etablert
kunnskap sammen med ny teknologi.

Jarle Hauge

Big data og kunstig intelligens
avverger skipsulykker

SYSTEMUTVIKLING OG IT-RÅDGIVNING

Kontakt i Norconsult Informasjonssystemer AS (NoIS): andreas.ravnestad@norconsult.com

Kystverket er Samferdselsdepartementets
etat for kystforvaltning, sjøsikkerhet og
beredskap. Kystverket medvirker til en
bærekraftig utvikling av hele kystsonen
ved å både forebygge ulykker og begrense
skadeeffektene av disse ved å ha et aktivt beredskap mot akutt forurensning.
Dette er et viktig arbeid. I gjennomsnitt
er det 75 grunnstøtinger hvert år. Kystverket beredskapsvaktlag mottok i 2017
1.293 varsler om uønskede hendelser.
Mange av disse omfattet hendelser med
forurensning til sjøs.
- De fleste grunnstøtinger fører ikke til
akutt forurensning, men kan få store
konsekvenser. To av fartøyene som
grunnstøtte i 2017 hadde forurensningspotensiale på mellom 60 og 100 tonn
olje, forteller Jarle Hauge, som er sjefsingeniør i Kystverket .
- Vi vet at bedre overvåkning av trafikken
fra Kystverkets sjøtrafikksentraler og flyog satellittovervåking og andre sjøsikkerhetstiltak bidrar til å avverge ulykker,
sier Hauge.

Horten Sjøtrafikksentral. Foto: Kongsberg Norcontrol IT
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Ny teknikk for å behandle eksisterende data
Siden 2005 har Kystverket benyttet et
automatisk identifikasjonssystem, AIS
(Automatic Identification System) for å
overvåke kysten. Systemet er innført av
IMO, sjøfartsorganisasjonen til FN, for
å øke sikkerheten for skip og miljø, og
forbedre trafikkovervåkning og sjøtrafikktjenester. AIS Norge består av om lag
60 basestasjoner, pluss satellitter som
fanger opp informasjon om alle skip
over 300 bruttotonn som seiler i nasjonal og internasjonal fart.

Kystverket benytter også systemet
SafeSeaNet Norway (SSNN). Systemet
inneholder blant annet skipsidentifikasjon med avgangs- og ankomsthavn og
tidspunktene for dette.
Fundator, som NoIS overtok fra
01.01.2018, så en mulighet til å kombinere Kystverkets historiske posisjonsdata
fra AIS med seilasinformasjon (SSN).

“Simuleringer i modellen har
vist at den nye kunnskapen
gir mye bedre muligheter for
overvåkning av skipstrafikken
i sanntid og bedre analyse av
ulike tiltak for å avverge ulykker
i fremtiden”
- AIS inneholder skipsidentifikasjon,
posisjon, hastighet, retning og tidspunkt. AIS-data består av tidsserier som
danner tydelige geografiske mønster.
Med maskinlæring kan vi oppdage og
systematisere disse mønstrene og bruke
dem til å gjøre prediksjoner, forteller
Andreas Ravnestad som er gruppeleder i
avdeling Fundator.
Selskapet benytter teknikker innen
maskinlæring, big data og kunstig intelligens for å gjøre utregningene.
- Ved å kombinere posisjonsdata med
seilasinformasjon og utnytte vår kunnskap
om maskinlæring, har det utkrystallisert
seg et konkret prosjekt for å forbedre
sikkerheten til sjøs, forteller Ravnestad.

Project MADART
I Project MADART (Machine learning
Anomaly Detection with AIS in Real Time)
arbeides det med å avverge ulykker som
er i ferd med å oppstå, gjennom smart
overvåkning i sanntid.
- I dette prosjektet benytter vi helt ny
teknologi innen både big data og maskinlæring. Vi har utviklet en modell som sier
hva som er normal trafikk basert på historiske posisjonsdata og seilasinformasjon.
Denne modellen bruker vi så for å oppdage avvik i sanntid. Ved å la maskinen
lære å gjenkjenne risikable situasjoner,
kan vi både oppdage og avverge grunnstøtinger før de inntreffer, forteller
Ravnestad.
Prosjektet ble opprinnelig unnfanget
som en idé til et sommerjobbprosjekt
for studenter i 2017. Dette har utviklet
seg til å bli et stort og høyteknologisk
prosjekt som kan revolusjonere hvordan
man arbeider med sikkerhet til sjøs.
Avverger ulykker
- Simuleringer i modellen har vist at den
nye kunnskapen gir mye bedre muligheter for overvåkning av skipstrafikken i sanntid og bedre analyse av ulike
tiltak for å avverge ulykker i fremtiden,
forteller Hauge i Kystverket.
Hauge kan fortelle at Kystverket planlegger å implementere en MADART-pilot
hos Kystverkets sjøtrafikksentralen i
Vardø (NOR VTS) i løpet av 2018 og at
Kystverket har tro på at dette vil kunne
gi positive utslag på ulykkesstatistikken
og bidra til å forhindre miljøkatastrofer i
tiden fremover.
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BIM OG KONSTRUKSJON

Lagerskipet Njord Bravo. Foto: Brevik Engineering AS.

ISY Plant er navet i
3D-konverteringen
til Statoils PDMS

“ISY Plant er et relativt nytt
konverteringsverktøy, som
i motsetning til de fleste
andre metoder, støtter en
smart måte å konvertere
3D-data på”

Beslutningen om å oppgradere Njord-feltet innebærer
stor aktivitet og ringvirkninger for norsk leverandørindustri.
I deler av prosjekteringsarbeidet benyttes ISY Plant for å
konvertere data fra AutoCAD til AVEVA PDMS.

Kontakt i Norconsult Informasjonssystemer AS (NoIS): audun.opdal@norconsult.com

Njord-feltet, som ligger om lag 130 km
nordvest for Kristiansund startet i 1997
med produksjon av olje og gass. Feltet
besto av en flytende stålplattform, som
videreførte oljen via en rørledning til lagerskipet Njord Bravo. På grunn av behov
for oppgradering av installasjonene ble
det i 2015 besluttet å stoppe produksjonen,
og både plattformen og lagerskipet ble
ført til land.
Njord A-plattformen og lagerskipet
Njord Bravo gjenbrukes og oppgraderes
nå for å hente ut gjenværende ressurser
på Njord- og Hyme-feltene.
Statoils krav krever spesialkompetanse
Brevik Engineering har i 2016 og 2017
gjennomført «Concept Study» og
«Basic Design» for lagerløsning for
Njord-feltet og utfører i tillegg selve
detaljprosjektering av Njord Bravo-oppgraderingen. Dette arbeidet omfatter
både utarbeidelse av spesifikasjoner og
fabrikasjonsunderlag for oppgradering
av lagerskipet. Tore Ulleland, som er
prosjektleder i Brevik Engineering, for-
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teller at dette er ett meget spennende
oppdrag som krever spesialkompetanse
på programvareløsninger.
Statoil krever at prosjekteringen leveres i
3D-systemet AVEVA PDMS. Fordi Brevik
Engineering, i likhet med mange andre
selskaper, benytter AutoCAD Plant 3D
design, hadde selskapet behov for bistand
for å konvertere dataene til Statoils system
i henhold til Statoils krav.
- For dette prosjektet har vi inngått en
strategisk samarbeidsavtale med Wood
Group Norway AS i Sandefjord, forteller
Ulleland.
Valgte ISY Plant og NoIS
Wood Group har spesialisert seg på
denne type prosjekter, og leverer ingeniørog tekniske tjenester til energi- og industrimarkeder i over 60 land.
- Wood innehar spesialkompetanse
innen flere 3D PLANT- systemer og
konvertering mellom disse, blant annet
AVEVA PDMS, forteller senioringeniør
Terje Ørbeck som er gruppeleder for 3D

Plant- avdelingen i Wood.
Den beste løsningen for dette prosjektet viste seg å være ISY Plant fra NoIS.
ISY Plant konverterer rør-modeller fra
AutoCAD Plant 3D til PDMS PIPE. NoIS
har bistått Wood Group med oppsett for
konvertering av rør-modeller og mapping
av katalogkomponenter mellom Plant 3D
og PDMS.
NoIS har også hjulpet Wood Group med
konvertering av rene AutoCAD-modeller
til PDMS. Kjernen i ISY Plant er en NoISutviklet motor for gjenkjenning av 3Delementer. Løsningen konverterer
ele-entene til bokser, sylindre, torus etc.
På denne måten reduseres mengden
triangulerte (mesh) objekter.
- Dette medfører at selve konverteringen
og tilpasningen av 3D-modellene til
PDMS blir enklere, forteller Ørbeck.
Han forteller at ISY Plant på mange
måter fungerer som selve navet i konverteringsarbeidet.

- Ikke bare er det spennende å bidra i et
så stort og viktig prosjekt. ISY Plant er et
relativt nytt konverteringsverktøy, som i
motsetning til de fleste andre metoder,
støtter en smart måte å konvertere 3Ddata på, forteller Audun Opdal som er
produkteier i NoIS.
ISY Plant støtter også konvertering mellom PDMS/E3D og Bentley MicroStation,
Autodesk AutoCAD, Inventor, Revit,
Navisworks og Plant 3D.

Om Brevik Engineering
Brevik Engineering har siden
1992 vært involvert i design av
mer enn 80 forskjellige flytende
produksjonsenheter. Oppdraget
for Njord Future-prosjektet med
Njord Bravo er en av den største
i selskapets historie, og vil kunne
være starten på flere tilsvarende
store oppdrag fremover.
3D-modell av Njord Bravo.
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Vi hjelper deg å sette

kunnskap i system

Gjennom 30 år har Norconsult Informasjonssystemer AS (NoIS)
kombinert kunnskap om bransje, fag og system til forretningskritiske løsninger som markedet etterspør. Kundetilfredshet,
kvalitet og kunnskap har vært hovedfokus.
Utviklingen foregår i tett samspill
med bransjen og våre kunder.
Resultatet er at vi er anerkjent for
våre komplette og brukervennlige
løsninger som er skreddersydd for
de ulike oppgaver våre kunder skal
løse.

Norconsultkonsernet. Dette gjør oss
i stand til å videreutvikle vår egen
kompetanse sammen med et av
landets sterkeste tverrfaglige
miljøer, og vi kan levere kapasitet
og spisskompetanse innen en
rekke markedsområder.

NoIS er nært integrert med de
øvrige forretningsområdene i

Våre produkter og tjenester er
organisert i følgende markedsområder:

•
•
•
•
•

GIS og kommunal forvaltning
FDV og eiendomsforvaltning
Prosjektstyring
BIM og konstruksjon
Systemutvikling og IT- rådgivning

NoIS har over 3.000 kunder, og mer
enn 30.000 brukere.
Vi setter kunnskap i system.

Informasjonssystemer

Norconsult Informasjonssystemer AS | Telefon: 67 57 15 00 | e-post: post@nois.no

