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Innhold

Kundeverdi
Alle som lever av å selge produkter og tjenester er nødt til å forholde seg til begrepet «kundeverdi». Til syvende og sist er det
verdien kundene opplever de får fra Norconsult Informasjonssystemer som avgjør om de velger oss, og anbefaler oss videre.
Det betyr at kundeverdi er helt sentralt for at vi skal kunne
fortsette å vinne de mest spennende oppdragene og kundene.
Vi mangler ikke konkurrenter. Derfor må vi forstå hvilken verdi
tjenestene og produktene vi leverer har for kundene våre
Sånn sett blir det viktigste vi kan gjøre å snakke med kunden, både
for å avklare forventningene og for å sikre at vi har skjønt hva
kunden egentlig ønsker. De gode prosjektene kjennetegnes ofte
av god dialog med kunden, og en tidlig avklaring av et felles mål.
I tillegg til den direkte dialogen gjennomfører vi også systematiske
kundeundersøkelser for å fange opp trender over tid. Vi har nylig
avsluttet undersøkelsen for 2019, og setter stor pris på alle som
tok seg tid til å svare. Det hjelper oss med å hele tiden bli bedre.

Digitale leveranser er en stadig større del av oppdragene til rådgivere som Norconsult. Samhandling mellom alle aktører og
effektivisering av arbeidsprosesser står sentralt i alle oppdrag. Forventningen om at data fra ulike kildesystem skal være tilgjengelig
i en digital modell øker. Samtidig skal dokumenter, framdrift, kostnader, hendelser og avvik være tilgjengelig i den digitale modellen av bygget eller anlegget, fra planlegging- og prosjekteringsfasen, i byggefase og leve videre i en drift og vedlikeholdsfase.
Ofte inngår både FDV, GIS, BIM, prosjektstyring, systemutvikling
og rådgivning i disse leveransene, og vi får brukt vårt fortrinn som
en IT-leverandør med bred og solid bransjekunnskap. Dette,
kombinert med et tett samarbeid med Norconsults rådgivermiljø
og krevende og innovative kunder, gjør at vi virkelig får vist
kundene våre hva vi kan gjøre for dem.
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“Det beste med dette er
at bildene og modellene
blir slik vi vil ha dem”

Alt kan måles
Nå kan hvem som helst lage ortofoto, kart og fotorealistiske 3D-modeller. Alt du trenger er et kamera
(mobiltelefon) eller en drone og programvaren Pix4D.

Kontakt i Norconsult Informasjonssystemer AS (NoIS): christian.malmquist@norconsult.com

De fleste tror at det å lage 3D-modeller
krever avansert datakunnskap, utstyr og
kraftige prosessorer, men det stemmer
ikke lenger. Ved hjelp av mobilen din
eller en enkel kameradrone, kan du nå
lage dine egne ortofoto og 3D-modeller.
Programmet heter Pix4D, og tilbys av
NoIS.
Se for deg at du skal starte et nytt byggeprosjekt. Hva trenger du å vite? Vanligvis
vil du ha et kart over området og et
flyfoto, men disse kan være ti år gamle.
Med andre ord kan du mangle viktig
informasjon om hvordan området faktisk
ser ut. Disse kartene kan heller ikke
fortelle deg hvor mye masse som må
kjøres bort og fylles på, eller dimensjoner
på vinduene på den eksisterende bygningen. Dette kan du nå enkelt finne ut av.
– Alt du trenger for å lage en 3D-modell
er et kamera og Pix4D, sier Christian
Malmquist, geomatikkingeniør hos NoIS.
– Før i tiden involverte kartlegging med
drone at du måtte fly – stoppe – ta bilde,
om og om igjen. Pix4D gjør denne «flyplanleggingen» enkel. Programmet som
helhet er så enkelt at alle kan lære seg
å lage egne 3D-modeller, sier Malmquist.
Fra skykraft til vannkraft
Pix4D er nytt i Norge, men er allerede
tatt i bruk av Norconsult i en rekke
prosjekter. Vamma 12, Norges største
elvekraftverk, var et av de første store
prosjektene der teknologien ble brukt i
Norge. Prosjektet har vært fullstendig
papirfritt og gjennom hele byggeprosessen har programmet blitt brukt til både
å lage 3D-modellene og for å visualisere
og koordinere prosjektet.

men flere bilder og få sylskarpe og høyoppløselige ortofoto av elva ved kjente
vannføringer. Ved hjelp av et polaroidfilter kan han også se under vannoverflaten i klart vann og kartlegge viktige
habitater for fisk, som for eksempel gyteområder. På denne måten kan drone og
Pix4D eksempelvis brukes som verktøy
for miljøtilpasning av eksisterende og
nye vannkraftverk.
- Før måtte vi ha med oss mer utstyr og
en ekstra person i felten for å få data til
modellene. Nå kan vi enkelt gjøre det
selv. Det beste med dette er at bildene
og modellene blir slik vi vil ha dem, og at
det gir stor grad av muligheter for dataanalyse i etterkant, sier Bendixby.
Ved å bruke punkt på bakken og koble
GPS-koordinater til disse kan Pix4D sette
inn eksakte koordinater i 3D-modellen.
Det bidrar til mer presise målinger.
Modellene kan så legges over i andre
programmer, som Google Maps, for å
visualisere området rundt.
Få et overblikk
BIM-teknologi kan sammen med Pix4D
bidra til å gi bedre oversikt og «as-buildstatus», ved å legge plantegningene
over 3D-modellene. På denne måten
kan man sikre at elementer installeres
der de skal, og i tillegg kontrollere dette
i etterkant. En særlig positiv funksjon for
byggebransjen er muligheten til å feste et
kamera til byggekrana som kontinuerlig
kan ta bilder av anleggsområdet.

– På denne måten kan man alltid ha
oversikt, se hvor man er i byggeprosessen og gå tilbake til tidligere bilder
og modeller for å se utviklingen over tid,
sier Malmquist.
Ved hjelp av en egen mesh-funksjon kan
Pix4D lage fotorealistiske 3D-modeller.
En problemløser der kreativiteten
setter grensen
Pix4D er ikke bare et verktøy for bygging,
det kan også være en kvalitetssikrer, som
både lokaliserer og måler problemet.
– Se for deg at du vil undersøke en
konstruksjon for skader. Ved hjelp av en
drone som flyr rundt konstruksjonen, vil
du ikke bare se skadene, du finner ut akkurat hvor skaden er, hvor stor den er og
hvor mye masse som eventuelt skal til
for å fylle den. Dette gjør programmet til
mer enn et byggeverktøy – det kan også
være en kvalitetssikrer, sier Malmquist.
Den originale programvaren bak Pix4D
ble skapt for å lage ortofoto og terrengmodeller, men NoIS kan tilby programmet for mange typer prosjekter. Pix4D
kan blant annet brukes sammen med
infrarødt- og termisk kamera, som gjør
det mulig å undersøke alt fra varmetap i
bygg, til hvor en åker er utsatt for tørke.
– Man har tatt en klassisk kartteknologi til
det fulleste. Det er nesten bare kreativiteten som setter grenser for hva Pix4D
kan brukes til, sier Malmquist.

Bildene viser et ortofoto med FKB-data fra Kartverket (t.v.)
og en 3D Mesh-modell med tekstur fra bildene

Lars Bendixby er ferskvannsbiolog og
seniorrådgiver ved Norconsults avdeling
for energi og miljø, og har jobbet med en
rekke vassdragsprosjekter. For Bendixby
er Pix4D et viktig verktøy når han skal
kartlegge hvordan vannkraftutbygging
påvirker fisk i vassdraget.
Programmet gjør det mulig å sette sam4
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Kartmagi i Tønsberg kommune
Tønsberg kommune har i en årrekke bidratt sterkt til
utviklingen av NoIS sine GIS-løsninger. Kommunen har
nå tatt de digitale tjenestene et skritt videre, og synkroniserer både plan- og kartdata til andre parter.

NoIS står bak en av de store digitale nyhetene innen bygg- og eiendomsutvikling i
år. Sammen med Ambita jobber vi nå med en helt ny løsning som skal digitalisere
byggeprosjektet fra planlegging til innsending av digital byggesøknad.

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

– Oppdatert og lett tilgjengelig kartinformasjon er et viktig bidrag i lokaldemokratiske prosesser, og digitale kart er rike
informasjonsbærere, sier geodatasjef
Kåre W. Conradsen.

– Vi har også tatt i bruk ISY WinMap
GeoInnsyn, som er designet spesielt
for rask visning av oppdaterte plan- og
byggesaker og er velegnet for mobile
enheter, sier Conradsen.

Sammen med dyktige medarbeidere
har han lang erfaring med utvikling av
geodatatjenester i Tønsberg kommune.
Tidligere brukte kommunen store ressurser
på å kvalitetssikre og overføre plan- og
kartdata til nasjonale systemer. Det
seneste året har plandata blitt synkronisert automatisk til Kartverket. Geosynkronisering av plandata gjør at ferske
plandata blir tilgjengelig for alle.

Transparent kommune
Tønsberg kommune har scannet historiske
byggesaksarkiv internt med eget personell
som har høy kompetanse på håndtering
av dokumenter og geografisk informasjon. Dette datasettet er nå tilgjengelig
som eget kartlag i GeoInnsyn, sammen
med byggesakene fra sak/arkiv.

– Sammenliknet med hvordan data ble
overført tidligere, er dette magisk, sier
Conradsen.
Tilbakeblikk
Digitalisering av tjenester i offentlig sektor
har lenge vært et viktig tema. Tønsberg,
som første kommune i landet, hadde
allerede i år 2000 en kartportal på
Internett. Kartportalen var tilgjengelig
for offentlige saksbehandlere, politikere,
næringsliv og innbyggere. Løsningen,
ISY WinMap WebInnsyn, ble utviklet av
NoIS i nært samarbeid med Tønsberg
kommune, og presenterer oppdaterte
kartdata, eiendomsinformasjon og arealplaner.
Tønsberg kommune bidro videre til
utviklingen av ISY WinMap PlanDialog i
2007 – en egen modul for arealplaner i
WebInnsyn, med integrasjon mot sak og
arkivsystemet Acos. Her viser kartbildet
plandata med alle saksdokumenter, statuslinje med framdrift for hele planprosessen
og man har mulighet for å gi innspill
direkte til saksbehandler.
6
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– Hele verden kan dermed ha tilgang
til alle dokumenter i den kommunale
bygge- og arealplansaksbehandlingen, og
under politiske utvalgsmøter for byggeog arealsaker bidrar geodataavdelingen
med visning av kart- og plandata, skråbilder
og 3D-presentasjoner, forteller Conradsen.

Digital nabovarsling bidrar til
forenkling av byggesaken

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

gerne i lokaldemokratiske prosesser,
mener Conradsen.
Samarbeid på flere plan
Tett samarbeid med nabokommuner,
regionale myndigheter og Kartverket
har også vært viktig for å ta i bruk og
videreutvikle teknologi innen geografiske
informasjonssystemer. Tønsberg kommune har i en årrekke hatt rollen som
vertskommune for drift av kartportalene
ISY WinMap WebInnsyn og GeoInnsyn
for kommunene Færder, Horten, Re og
Holmestrand.
– En godt organisert og robust virksomhet for behandling av byggesaker,
arealplaner, landbruk og geodata gir
mulighet for å utnytte felles ressurser og
er sammen med det tette samarbeidet
med NoIS den viktigste suksessfaktoren
til at vi har fått utviklet supre geodatatjenester, avslutter Conradsen.

Byggesøknaden er rettet mot profesjonelle aktører som regelmessig sender
inn byggesøknader til kommunen. Løsningen er under utvikling til å bli et komplett prosjektverktøy for byggesøknader
som brukes av arkitekter, ingeniører og
alle andre som jobber med bolig- og
eiendomsutvikling.
Byggesøknaden har en svært god løsning for effektiv masseutsendelse av
nabovarsling – direkte til alle nærliggende
eiendommer – via Altinn. Integrasjonen
mot Altinn sikrer at du til enhver tid
har oversikt over saksbehandlingen fra
kommunens side. Vi har nylig utvidet
løsningen med mer avanserte tjenester
og tilbyr nå også støtte for innsending av
rammesøknader med ansvarsretter og
gjennomføringsplan.

Tor Olav Almås, prosjektleder fra NoIS,
forklarer at Byggesøknaden løser mange
grunnleggende problemstillinger som
du møter i byggeprosjekter med mye
papirarbeid og manuelle prosesser:

Byggesøknaden setter hele søknadsprosessen i system i en enkel digital
løsning. Dette gjør det vesentlig enklere
og raskere å håndtere byggesøknader
enn med tradisjonelle metoder.

– I et byggeprosjekt må informasjon
innhentes fra en rekke kilder, skjemaer
skal fylles ut, dokumentasjon skrives
ut, nabovarsler må printes og sendes
til eiere av nærliggende eiendommer.
Prosjektene kan kreve gjentatte innsendinger av dokumentasjon på hva som
skal bygges, og prosjektet kan endres
underveis. Gjennom hele prosessen
skal du holde gjennomføringsplanen
og ansvarsretter oppdatert. Alt dette
gjør prosesshåndtering tidskrevende og
tungvint, forteller Almås.

Arealtek har tatt i bruk Byggesøknaden
og selskapet ser store gevinster ved å
bruke løsningen.
- Vi har nå sendt nabovarsler via
byggesøknaden.no. Nå som alt fungerer
mot Altinn, må jeg få lov til å rose løsningen. Det er nå en fryd å være ansvarlig
søker! Gleder meg til fortsettelsen med
rammesøknader og ett-trinnssøknader.
Se byggesøknaden.no for mer informasjon.

Ved forrige årsskifte ble appen «Nye
Tønsberg kommune» satt i drift. Appen
gjenbruker mange av tjenestene fra
kommunens hjemmeside og kartportalen har en
sentral rolle.
– Disse
effektive
tilgangene til
informasjon
om saksbehandling
kan i høy
grad bidra til
å skape en
transparent
kommune
og gi økt
medvirkning
fra innbyg-

Geodatasjef Kåre
W. Conradsen
viser kart og
planer i utvalg for
bygge- og arealplansaker.
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FDV OG EIENDOMSFORVALTNING
GIS OG KOMMUNAL FORVALTNING

Effektiviseringssuksess
for Statsbygg

statlige og private leietakere omfatter
den komplekse porteføljen alt fra signalbygg som operahuset i Oslo, ambassader, universiteter, frøhvelv og
forskningsstasjoner til små hytter.

“Med så mange kontrakter
i porteføljen har vi store
gevinster å hente om vi
klarer å bruke litt mindre tid
på hver prosess”

– Med så mange kontrakter i porteføljen
har vi store gevinster å hente om vi klarer
å bruke litt mindre tid på hver prosess. Å
digitalisere og effektivisere kontraktforvaltningssystemet vårt har på denne
måten gjort oss bedre rustet til å
håndtere en økende mengde med
kontrakter med mindre og mer effektiv
ressursbruk, sier Leif Glømmen, prosjektleder for implementeringen av
ISY Eiendom 8 hos Statsbygg.
Høye krav
At Statsbygg er vant til å stille store krav
til effektive prosesser hos seg selv, gir seg
også til uttrykk i kravene de stiller til sine
leverandører. Det ble tydelig da Statbygg
i 2016 gikk ut med en offentlig anbudsrunde for å erstatte sitt daværende
eiendomssystem. Anbudet ble vunnet av
NoIS, som gikk inn for å skreddersy ISY
Eiendom 8 til å møte Statsbyggs behov.
ISY Eiendom 8 er et standardprodukt for
forvaltning, drift og vedlikehold av eiendomsmasse. I anbudet stilte Statsbygg
blant annet krav om en svært grundig
innledende detaljspesifiseringsfase.
– Statsbygg stilte langt grundigere krav til
den første fasen med detaljspesifisering,
enn hva vi har vært vant med fra tidligere,
sier systemkonsulent og prosjektleder
Endre Nørstebø Lykke i NoIS.

Statsbygg har redusert
ressursene de bruker
på å håndtere og regulere leiekontrakter
betydelig. Dette har de
greid ved å ta i bruk ny
teknologi og innovative
løsninger for å digitalisere og automatisere
forvaltningen av egen
eiendomsportefølje.
8
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Kontakt i Norconsult Informasjonssystemer AS (NoIS): endre.norstebo.lykke@norconsult.com

Statsbygg har innført eiendomsforvaltningssystemet ISY Eiendom 8 for å få en
mer helhetlig, fleksibel og effektiv
forvaltning av selskapets store eiendomsportefølje. Dette har betydelig redusert
tiden og ressursene Statsbygg legger
ned på å håndtere og regulere leiekontrakter, effektivisert en rekke sentrale
prosesser og bedret samhandlingen med
selskapets andre forretningssystemer.
– Vi har ikke måltall på alle områdene

per i dag, men ved kvartalsvis fakturering
av leieavtalene ser vi nå en betydelig
effektivisering knyttet til utføring, kontroll
og effektuering av fakturagrunnlag.
Prosesser som vanligvis har vært manuelt
drevet er nå heldigitalisert og sentralisert,
sier Christian Lindberg, seniorrådgiver i
Statsbygg.
Lindberg har lang erfaring med Statsbyggs tidligere eiendomsforvaltningssystem og har vært en viktig seniorbruker

under arbeidet med å implementere og
skreddersy ISY Eiendom 8 til Statsbygg.
Kompleks portefølje
Statsbygg forvalter i dag eiendommer
over hele Norge, og i totalt 55 land fra
Sydpolen i sør til Svalbard i nord. I 2018
hentet det statlige selskapet inn ca. 4,8
milliarder kroner i husleieinntekter fra
mer enn 2 200 aktive leiekontrakter og
et brutto forvaltningsareal på nesten
3 millioner kvadratmeter. Med både

Foto: Sissel Nekså/Statsbygg

Foto: Trond Isaksen/Statsbygg

– Kravene ga imidlertid positivt utslag
under arbeidet med utvikling og testing.
Det er lettere å sikre at kunden har fått
det de har bestilt når vi har detaljerte
spesifikasjoner. Det kom så klart endringer

underveis, men Statsbygg var gode på å
fokusere på hva som skulle leveres i
prosjektet og hva som skapte forretningsverdi for dem, sier Lykke.
Smidig involvering av sluttbruker
Ved å ta i bruk arbeidsprosesser som
smidig utvikling og SCRUM kunne Statsbygg også være svært aktivt involvert
gjennom hele prosessen. SCRUM er et
rammeverk innen softwareutvikling som
deler opp arbeidet i sprinter på to til tre
uker, og bryter ned arbeidet i oppgaver,
slik at man hele tiden kan følge med på
hva som utvikles og er klart til testing.
– Vi hadde jevnlige møter med NoIS
med demonstrasjoner og testing, og
ulike brukere fra Statsbygg deltok underveis for å verifisere at NoIS var på rett
spor. Det at vi hadde med sluttbrukere
gjorde at vi kunne avdekke misforståelser
tidlig, og samtidig oppdage nye utviklingsmuligheter, sier Glømmen.
Da denne prosessen var avsluttet satt
Statsbygg igjen med et ferdig system som
var gjenstand for en mer omfattende endetil-ende-testing i etterkant. For Statsbygg
var det viktig å kjøre en modell med kontrollert oppstart, slik at selskapet fikk med
alle brukerne på riktig bruk fra dag én.
– Statsbygg har lagt stor vekt på å etterspørre ny teknologi og innovative løsninger for å digitalisere og automatisere
driften og har vært en veldig konstruktiv
og tydelig kunde. Gjennom å stille høye
krav til oss som leverandør har de utfordret oss til å tenke nytt rundt leveransene våre. Likevel hadde ikke vi klart å
gjennomføre dette på en like effektiv
måte om det ikke hadde vært for at
Statsbygg var så fleksible og tett på
gjennom hele prosessen, sier Lykke.

Christian Lindeberg
og Leif Glømmen
er godt fornøyd
med innføringen av
ISY Eiendom 8 hos
Statsbygg.
ISYnytt 01/19
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Strømsbukts samfunnskritiske strømnett

“Tidligere har vi benyttet en enklere, nettbasert vedlikholdsløsning. Men slike løsninger er mer egnet for
selve distribusjonsnettet. Vi på trafostasjonene har helt
andre behov for styring og oppfølging av vedlikehold”

Kaløya Trafostasjon

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

Mens rør- og veivedlikehold er noe
man ofte treffer på og kan observere,
er vedlikehold av strømnettet en svært
kompleks og nærmest usynlig oppgave.
Om noe, kan man en sjelden gang treffe
på elektrikere som reparerer strømkabler.
Og om en orkan har blåst et tre over
linjenettet, er TV-journalistene raskt på
plass for å intervjue elektromontøren
som må reparere.
Vedlikehold av strømnettets hjerte og
hjerne
Men svært få har vært på innsiden av
strømnettets hjerte og hjerne, trafostasjonene. Hvordan vedlikeholdes de?
Per Strømsbukt er montasjeleder i
Troms Kraft Nett, og jobber i og med de
mystiske trafoene. Han har lang fartidstid innen elektro. Tidligere jobbet han
ute i distribusjonsnettet, men de siste
fem årene har han hatt ansvar for Troms
Krafts 28 trafostasjoner. Disse er spredt
i et forsyningsnett som strekker seg fra
Fossbakken i Bardu i sør, til Vannøya i
Karlsøy kommune i nord.

Per Strømsbukt

– Stasjonsanlegg er gjerne atskillig mer
komplekse enn distribusjonsnettanlegg
– altså linjer, kabler og nettstasjoner –
slik at man møter ganske forskjellige utfordringer i hverdagen. Jeg poengterer
så ofte jeg kan, at dette er to vidt forskjellige fagretninger under energifaget. I
stasjonsanlegg møter man flere forskjellige spenningsnivå og spesielle anleggsgrupper, og rent faglig er man mer på automasjon, installasjon, måleteknikk, og litt
mekanikk og hydraulikk, sier Strømsbukt.
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Strøm er samfunnskritisk infrastruktur på nivå
med vei og vann. Mister folk tilgang, er det
krise. Derfor innfører Troms Kraft Nett et nytt
system for å bli bedre på et vedlikeholdsarbeid
som er usynlig, men helt kritisk for folk flest.

Ser stort potensial i ISY JobTech
For å sikre og styre vedlikeholdet er
Strømsbukt sammen med de fem montørene sine, i ferd med å innføre et nytt
vedlikeholdssystem; ISY JobTech fra NoIS.
– Tidligere har vi benyttet en enklere,
nettbasert vedlikeholdsløsning. Men
slike løsninger er mer egnet for selve
distribusjonsnettet. Vi på trafostasjonene

har helt andre behov for styring og
oppfølging av vedlikehold, forklarer
Strømsbukt.
Strømsbukt forteller at det i tidligere
planleggingsverktøy ble nødvendig å
opprette nye støttesystemer for å takle
mengden bilder og tekst. Til slutt ble det
uhåndterbart.
– Først og fremst er dokumentasjonsbiten helt avgjørende for oss. Vi må ha
historikk tilgjengelig. På kabel er det
tilstrekkelig å hente inn nåsituasjonen,
men på stasjonsanlegg må stasjonsmontørene, på stedet, vite komponentenes utvikling i tilstand over tid, og ta
i betraktning hva som er gjort tidligere,
sier Strømsbukt.
ISY JobTech gjør det mulig å styre forvaltning, drift og vedlikehold på en enkel
og ukomplisert måte. Troms Kraft Nett
har nå anskaffet syv ISY JobTech-lisenser,
inkludert den håndholdte løsningen
ISY JobTech Go til bruk ute i felt.
– Målet mitt er å bygge opp en god og
enkel løsning. Vi henter data fra en rekke
kilder, som brukermanualene for de ulike
komponentene og anleggsdokumentasjon. Og så er det et felles system der
man kan samle dokumentasjon, sier
Strømsbukt
Deler som ikke kan plukkes på Rema
Muligheten til å få overblikk er sentralt
i Strømsbukts jobb. Her ser han stort
potensial i ISY JobTech.
– I mine øyne har ISY JobTech et stort
potensial som planleggingsverktøy. Det
å bestemme intervallene på vedlikehold
er kjempeviktig i min jobb, og med
ISY JobTech kan vi få et svært godt grunnlag for å legge en vedlikeholdsplan. Her
får vi med leverandørenes anbefaling,
våre egne erfaringer, alder på utstyret,
hvor kritisk komponent X, Y, eller Z er
for helheten, og egne vurderinger på
tilstand, sier Strømsbukt

God planlegging er helt sentralt i
vedlikehold av strømnettet, og det
krever forberedelse i god tid da mange
leverandører har lang bestillingstid.
– Der vi ser at det ofte er feil, kan vi
planlegge hyppigere vedlikehold. Delene
til anleggene er dessuten ikke noe man
kan plukke fra hylla på Rema. Når vi bestiller spesialdeler må vi gjerne gjøre det
et halvt år i forveien, sier Strømsbukt.
Fordel med kraft og nett på samme
system
NoIS tror at alt ligger til rette for Troms
Kraft Nett vil bli fornøyd med ISY JobTech,
og er svært motivert for å følge opp
Strømsbukt og selskapet i innkjøringsfasen. Troms Kraft Produksjon bruker
verktøyet allerede, noe som er en stor
fordel.
– Vi vil legge til rette for at selskapene
får utnyttet samarbeidsmuligheter, og
det vil være fordel at vedlikehold kan
dokumenteres på samme måten. Når
begge selskapene er i samme system
kan de rapportere felles, ha oversikt over
hverandres kontroller og avtale og gjøre
jobber for hverandre, sier produkteier
Ottar Brekke i NoIS.
Troms Kraft Nett får nå felles installasjon
med produksjonsselskapet, og vil opprette brukere i samme system, med
enkel tilgang gjennom PC og nettbrett.
– I ISY JobTech blir hver kontroll dokumentert, og resultatet er lett tilgjengelig
til neste gang. Uten denne funksjonaliteten er det typisk at ting blir skrevet ned
på papir, og at andre montører ikke får
tilgang til informasjonen når de trenger
den. Slik blir det mange telefonsamtaler
for å planlegge og holde oversikt over
vedlikeholdet. Det blir rett og slett usikkert. Med ISY JobTech kan man planlegge basert på info som er tilgjengelig i
et felles system, sier Brekke.

ISYnytt 01/19
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Kraftselskap i vekst
hargår
valgt
ISY JobTech
Gruppen
nye

AF
veier for Nye Veier

AF Gruppen og Nye Veier setter ny standard for digital
informasjonsflyt i en av Norges største totalentrepriser
for vei – ny E39 mellom Kristiansand Vest og Mandal Øst.

Én helhetlig løsning som ivaretar alle
kravene
Nye Veier er byggherre på strekningen, og
AF Gruppen har totalentreprise. Prosjektet
har en ramme på nesten 5 milliarder kroner, noe som gjør den til en av Norges

Nye Veier har stilt en rekke krav om
digitalisert prosjektgjennomføring i
kontrakten med AF Gruppen. Det statlige
veibyggeselskapet krever blant annet at
AF Gruppen leverer en web-basert innsynsløsning, som skal inneholde og vise
prosjektets BIM-modeller. Modellene i
løsningen skal videre være inngangsportal
til viktig informasjon i prosjektet. Dette
er blant annet dokumenter og arbeidsgrunnlag, helse-, miljø- og sikkerhetssaker, fremdriftsrapportering, kvalitetsog FDV-dokumentasjon med mer.
– Skulle vi prøvd å løse dette med
programvare tilgjengelig som hyllevare,
ville vi fort trengt 15 ulike løsninger. Da
ville vi mistet kontrollen over informasjonsflyten. Vi har derfor valgt å knytte til
oss Norconsult og NoIS, som kan hjelpe
oss med å utvikle løsninger for å sy dette

Fakta:
• Ca. 19 km 4-felts motorvei fra Fidjan i Kristiansand til Mjåvatn i Mandal
• 5 tuneller
• 47 konstruksjoner hvorav 1 virkelig stor; Trysfjordbrua.
• Oppdraget omfatter prosjektering og rådgivning for alle fag
• 650 fagmodeller
• Oppdragsgiver: AF Gruppen Norge AS
• Byggherre: Nye Veier AS

12
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Å navigere i en BIM-løsning kan oppleves
forvirrende for en vanlig bruker. AF Gruppen
bytter derfor ut den tradisjonelle navigeringen med et filterpanel som er tilpasset
prosjektet. Løsningen skal være lett å
ta i bruk uten for mye opplæring, og er
bygget for å være langt mer intuitivt enn i
tilsvarende eksisterende plattformer. Dette
selv om innsynsløsningen inneholder
vesentlig mer informasjon enn i tradisjonelle løsninger.

Rundt neste sving
AF Gruppen og NoIS har samarbeidet om
E39 siden høsten 2018. Utviklingen av
løsningen er delt inn i tre faser og pågår
nå for fullt. Samtidig er prosjektet i full
drift, og har de fleste fag i arbeid.

– For å skape kundeverdi er det selvfølgelig

Første fase er gjennomført, og innsynsløsningen har siden mars vært operativ
i prosjektet. Innen utgangen av juni skal
fase to gjøres tilgjengelig for alle brukere.
Nytt i denne versjonen er at det er opprettet integrasjoner med andre systemer,
herunder sakshåndtering og dokumentasjon tilknyttet HMS, ytre miljø og klima.
For å oppnå bindinger mellom BIMmodeller og øvrig prosjektinformasjon
er det utviklet en egen løsning basert på
GIS for å berike ellers «død» prosjekt-

informasjon med data som kan knyttes
opp mot modellene.
Siste fase i utviklingen skal etter planen
være sluttført innen utgangen av november. Da skal løsningen også inkludere
flere metoder for visualisering av ulike
data, automatisert kobling av fremdriftsinformasjon, støtte for håndholdte
enheter, kobling av kvalitets- og FDVdokumentasjon, for å nevne noe.
– Anleggsbransjen har tradisjonelt
fokusert mer på GIS enn BIM, og ligger
generelt litt bak bygg når det kommer
til å utarbeide gode nok underlag for
modellbasert bygging. Med det arbeidet
som nå pågår i vårt prosjekt, tar vi store
skritt for å heve nivået på BIM innenfor
anlegg. Fremover blir det i tillegg spennende å se hvordan vi klarer å nærme
oss en kobling mellom GIS og BIM. Vi
ønsker å løfte anleggsbransjen med å
bruke det beste fra GIS og sette dette i
sammenheng med det vi gjør på BIM,
sier Handagard.

sammen til én helhetlig løsning som
ivaretar alle kravene, sier Handagard.
Ambisiøse krav
Norconsult er en viktig bidragsyter med
modeller og annen informasjon inn i
innsynsløsningen. NoIS leverer en tilpasset versjon av programvaren ISY Prosjekt,
en samhandlingsløsing som fungerer som
et utvidet prosjekthotell og som skal
utgjøre en egen innsynsløsning integrert
med BIM.

“Skulle vi prøvd å løse dette
med programvare tilgjengelig
som hyllevare, ville vi fort
trengt 15 ulike løsninger”

– Nye Veier har stilt en rekke ambisiøse
krav til hvordan leveranser og rapportering
skal foregå i prosjektet. Det de har bedt
om er det ingen som har løst før, sier
Øyvind Jensen, produkteier i NoIS.
Et av de mest sentrale kravene fra Nye Veier
at de ønsker et helt tegningsfritt prosjekt.
Det innebærer at hele veistrekningen
skal bygges ut fra 3D-modeller, ikke
tradisjonelle 2D-tegninger, og at alt skal
gjøres tilgjengelig i BIM-modellen.
– Nye Veier skal være løpende oppdatert
og få visualisert hele veistrekningen fra
A til Å, og samtidig kunne se status for
både prosjektering og fremdrift fortløpende. Det å ha en kobling med BIMmodellen er nytt i et prosjektstyringsverktøy, sier Jensen.
Senke terskelen
AF Gruppen har satt seg et overordnet
mål om å senke terskelen for å bruke
BIM i prosjektet.

Inge Handagard

Nye Veier er i gang med å bygge en helt ny
firefelts motorvei fra Fidjan i Kristiansand
til Mjåvatn i Mandal kommune. Veien,
døpt Kristiansand Vest – Mandal Øst,
går gjennom kommunene Kristiansand,
Songdalen, Søgne og Mandal. Statsråd
Jon Georg Dale igangsatte byggeprosjektet 9. oktober 2018, og Nye Veier
planlegger åpning høsten 2022.

største totalentrepriser innen veibygging.
Sentrale underleverandører til AF Gruppen
er blant annet Norconsult AS, som er valgt
som prosjekterende, mens Kruse Smith
Entreprenør bygger alle konstruksjoner.

kjempeviktig å tilfredsstille Nye Veier og
deres krav, men samtidig er den største
brukergruppen i prosjektet de som jobber
der hver eneste dag. Gjennom å fokusere på den enkelte brukeren som er med
å bygge vei løser vi kravene til Nye Veier
på best mulig måte, sier Handagard.

Forbedret brukeropplevelse for visning
av modellegenskaper, navigering
generelt, målsetting, ferdige visninger av
modell og lignende, er også viktige
virkemidler for å kunne senke brukerterskelen for slike systemer.

Kontakt i Norconsult Informasjonssystemer AS (NoIS): oyvind.norvald.jensen@norconsult.com

– Nye Veier stiller de høyeste kravene
man kan innenfor alle områder. «Alt»
skal digitaliseres og kobles sammen, og
BIM-modellen skal til slutt representere
virkeligheten, så langt det lar seg gjøre.
Modellen blir bindeleddet som synliggjør
alt av informasjon i prosjektet, som framdrift, rapportering, dokumentasjon, HMS,
klima, miljø og mer, sier Inge Handagard,
fagsjef VDC for AF Anlegg.

– Disse programmene har ofte et grensesnitt som ikke er kjent for vanlige folk,
og som derfor blir for komplisert. Vi vil
bygge et system som er mer tilpasset
prosjektet, hvor det er mye enklere å få
ut all informasjonen du trenger, uansett
fagbakgrunn, sier Handagard.

En av Norconsult’s
ingeniørgeologer
kartlegger tunnelsalve i
Mjåvannsheitunnelen.
ISYnytt 01/19
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og ser på kostnader og mulig optimalisering av prosjektet tester vi ulike
løsninger der og da, sier Yttergård.

– Hovedsaken er at før satt vi med dette
manuelt, noe som øker risikoen for feil
og misforståelser betraktelig. I ISY Calcus
og ISY ByggOffice ligger alt der fra start.
Formannen eller anleggslederen slipper
å spørre: «Hvor mye gips skal inn?» Med
disse verktøyene kan han hente ut informasjonen og printe det, sier Yttergård.

Arkitektene forholder seg ikke til alle
detaljerte byggkrav. Disse kommer fra
rådgiverne på akustikk, rør, brann og
lignende. I kalkylefasen må data fra disse
inn tidlig.

Nå er det fort gjort å ta opp en kalkyle
og endre den.

Å kalkulere pris og materialbehov på et byggeprosjekt
er vanskelig. Derfor har Backe-gruppen tatt i bruk en
programvare som gjør jobben langt lettere enn før.

– Trekker du gjennom en ny vegg i
prosjektet endres den beregnede mengden. Det slår ut med en gang i kalkylen.
Elementet er allerede koblet til en pris i
ISY Calcus og vi får ut et nytt kostnadsestimat umiddelbart. Nå bruker vi modelldata i ISY Calcus eller ISY ByggOffice i
alle kalkyler, sier han.

Kontakt i Norconsult Informasjonssystemer AS (NoIS): oyvind.norvald.jensen@norconsult.com

Forandrer arbeidsprosessen
For Backe-gruppen blir ISY Calcus et
dynamisk verktøy som tas i bruk i alle
deler av prosjektet.

– Vi kommer virkelig inn under huden
på bygget med en gang. Nå trenger vi
for eksempel ikke å se på snitt og plantegninger for å skjønne sprang i bygget.
Vi kan gå inn i programmene og forstå
det planlagte bygget helt fra start, sier
Ove Morten Yttergård, prosjektutvikler
og kalkulatør i Backe-gruppen.
Finnmarkingen begynte som tømrer,
men har jobbet med kalkyler i mange år.
Yttergård har svært gode erfaringer med
å bruke IFC i programmene ISY Calcus
og ISY ByggOffice. IFC er et filformat for
utveksling av intelligente 3D-modeller
mellom forskjellige faggrupper innen
bygg og anlegg.

Yttergård å beregne hvor prosjektet vil
lande økonomisk i en tidlig fase. Det
bidrar også til at han kan komme med
innspill til byggherre og arkitekt på videre
planlegging.
– Allerede på tegneblokkstadiet kan vi
for eksempel si: «Disse takvinklene dere
har tegnet inn, disse blir svært dyre».
Så kjører vi gjennom ISY Calcus flere
ganger, og er i kontakt med underentreprenører for vurdering av kostnad
og kvalitet opp mot funksjon. Når vi ser
hva konsekvensene blir i ISY Calcus,
kan vi hele tiden tilpasse prosjektet, sier
Yttergård.

Bruken av dataformatet IFC i ISY Calcus
er ifølge Yttergård nøkkelen til gode
tidligfasekalkyler. Han så tidlig mulighetene
ved bruk av 3D-modellene og ville ikke
vente på at noen andre skulle gjøre databehandlingsjobben, så han lærte seg like
godt på egenhånd å bruke tegneprogrammet ArchiCAD for å modifisere og
tilpasse informasjonen i modellen.

– All fragmentert informasjon fra de
mange ulike rådgiverfagene legges
direkte inn i modellen. Særlig for dører
er det omfattende informasjon som skal
inn - automasjon, brannkravene og
akustikkforhold. Vi koder ofte hver enkelt
dør, sier Yttergård.
Løsningene ISY Calcus og ISY ByggOffice
tar så vare på all den detaljerte informasjonen.

ISY Calcus
Benyttes i tidlig fase av prosjekter
og bygger på innholdet i Norsk
Prisbok med kalkylemaler for 76
bygningstyper der kostnad, klimagassberegning og livssykluskostnader ivaretas. Benyttes av både
byggherre og arkitekt/rådgiver og
entreprenør i totalentrepriser og
samspillskontrakter.

ISY ByggOffice
Benyttes for kalkyle og prosjektstyring innenfor alle deler av bygg
og anleggssektoren, slik som
anbudskalkyle, produksjonskalkyle,
innkjøp, produksjonsoppfølging og
jobbplanlegging.

– Når en vegg kalles «IV-01» er det ikke
så lett for de som jobber ute i produksjonen. Nå ser vi tidlig omfanget i bygget
og slipper å beskrive hvor veggen er
og hva skal den brukes til. Den vises i
programmet når formannen klikker på
veggen i modellen, sier Yttergård.

Ove Morten Yttergård

– Kommer under
huden på bygget

Tidligere satt han med masse tegninger
som han hadde tusjet, han telte på
mengder og brukte Excel.

– Når vi sitter i møter med byggherren

Med 3D-modellen kan Yttergård samle
all fragmentert informasjon på en plass.

Illustrasjon: Siste byggetrinn på Jessheim Park.

Gode kalkyler fra start
Programmet ISY Calcus
gjør det lettere for
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Programmet for alle som graver
Som byggherre må du alltid ha kontroll på økonomien
i alle typer kontrakter i prosjektet. Når det gjelder de
mengderegulerbare kontraktene, er ikke det alltid like
enkelt.

BIM OG KONSTRUKSJON

Et kollektivt kunnskapsløft for Bergen
Ved å ta i bruk den fremste teknologien innen 3Dmodellering, bygges ikke bare en ny bybanelinje, men
også ny kompetanse i Bergen by.

Kontakt i Norconsult Informasjonssystemer AS (NoIS): bjorn.gisle.hodneland@norconsult.com

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

Det er vanskelig å forutse og kontrollere
kostnadene før, under og etter et graveprosjekt. For eksempel spiller det ingen
rolle om du skal grave grøfter eller grave
ut grunnen for et nytt boligområde. Det
er for eksempel uansett umulig å vite på
forhånd eksakt hvor store mengder stein
som vil bli tatt ut.
Som byggherre trenger man et program
som på en enkel måte tar imot rapporteringer fra entreprenørene, og gir full
oversikt over totalkostnadene. Derfor
har NoIS utviklet ISY Prosjekt Økonomi
Mengdemodul.
– Kort forklart er ISY Prosjekt Økonomi
Mengdemodul programmet for alle byggherrer som graver. Man får full oversikt
over budsjetter, kostnader og prognose
gjennom hele byggeprosessen, sier Geir
Scott Janssen, avdelingsleder for prosjektstyring i NoIS.
Gravlegger kostbare overraskelser
Bybanen Utbygging i Bergen har brukt
Mengdemodulen i ISY Prosjekt Økonomi
gjennom hele prosessen med byggingen
av den nye bybanen.
– Uten Mengdemodulen hadde vi ikke
hatt den samme kontrollen på økonomien
som vi har hatt gjennom alle byggetrinnene. Ved å gi oss full oversikt over
alt vi forplikter oss til å betale, har vi klart
å holde et godt fokus på sluttprognosen
gjennom hele byggetiden, sier Anita
Alver, byggeleder for dokumentasjon og
målebrev i Bybanen Utbygging.
16
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Gjennom en nettportal rapporterer
entreprenørene inn sine målebrev,
som byggherren godkjenner. Deretter
importerer byggherren tallene inn i
Mengdemodulen, og programmet
generer kostnadskalkyler for den enkelte
budsjettposten.
– I perioder med vanskelig tilgjengelige
rapporter fra økonomisystemene, har
programmet vært det beste tilgjengelige
rapportverktøy på regnskap og fakturainformasjon. Vi kunne ikke klart oss uten,
forsetter Alver entusiastisk.
Brukervennlighet gjennom brukermedvirkning
NoIS har hele veien samarbeidet med
Bybanen Utbygging for å utvikle programvaren best mulig.
– Det er fint at de som faktisk gjør jobben
og bruker produktet kan komme med tilbakemeldinger på hva som fungerer. På
denne måten skaper vi et program som
er best mulig tilpasset sluttbrukeren, sier
Janssen.
Samarbeidet har også gitt merverdi til
Bybanen Utbygging.
– Det beste med programmet er hvor
enkelt det er å bruke, samtidig som man
også kan velge å bruke mer avanserte
funksjoner. Uansett får man én postspesifikk og én overordnet visuell fremstilling av prognoser, kontrakter, fakturaer,
mottatte- og godkjente målebrev, sier
Alver.

Da Bybanen Utbygging utarbeidet anbudet for byggetrinn 4 av Bybanen stilte
de omfattende krav til 3D-modellering
og bruken av BIM. BIM står for bygningsinformasjonsmodellering, og selv om
teknologien ikke lenger er helt ny i
byggebransjen, har ikke alle leverandører
kommet like langt med å ta den i bruk.
– Vi var litt usikre på om markedet i Bergen
var klar for utstrakt bruk av BIM i samferdselsprosjekt, sier Bernt Fredrik Berger,
prosjekteringsleder i Bybanen Utbygging.
Bedre informasjonsflyt
BIM-modellene fungerer som et koordinerings- og samarbeidsverktøy, der all
informasjon samles og visualiseres i en
3D-modell.
– Vi stilte krav til 3D-modellering og papirløse tegninger for å ha en tydelig forventningsavklaring med entreprenørene
i forkant, både med tanke på pris og
arbeidsunderlag. Målet var å få et aktivt
verktøy for utveksling av informasjon
mellom alle involverte parter, sier Berger.
3D-modellene gjør det enklere for alle
involverte, fra betongarbeiderne som
støper fundamenter til etatene som skal
godkjenne det ferdige prosjektet, å se
hvor ting skal legges, når det skal installeres, hvilke faktorer man må ta hensyn
til, og ikke minst hvordan den endelige
banen vil se ut.
NoIS har bidratt med konsulenttjenester
for å sørge for at dette fungerer mellom
Bybanen Utbygging og både leverandører
og entreprenørene.
Et løft for hele næring
Ettersom teknologien var ny for flere av
aktørene har opplæring og utprøving

stått sentralt i de tidlige prosessene.
– Vi startet byggetrinn tre mer som et
prøveprosjekt opp mot trinn fire. Nå
stiller vi enda strengere krav til aktørene.
Mottakelsen har i stor grad vært positiv
på tvers av alle fagfelt, så vi hadde ikke
trengt å bekymre oss. Noen fagpersoner
er fortsatt litt skeptiske, men vi går ikke
tilbake til 2D for å si det sånn, sier Berger.
Både Bybanen Utbygging og NoIS er
enige i at det er et godt samarbeid mellom de ulike aktørene og etatene som
nå har bidratt til et kollektivt kunnskapsløft for hele byggenæringen i Bergen.
– For vår del er dette et spennende
prosjekt å få ta del i. Bybanen sitter med
mange fagfolk med tung kompetanse,
noe som gjør samarbeidet spennende.
Det tar selvsagt tid å få alle i prosjektet
opp på samme kunnskapsnivå, men det
er først da får vi utnyttet modellen til det
fulle, sier Bjørn Gisle Hodneland, BIMkoordinator i NoIS, som legger til:
– Jeg vil gå så langt som å si at prosjektet
vil gi anleggsbransjen i Bergen et løft.
BIM har kommet for å bli
Samferdsel er ikke like elementbasert som
bygg, noe som kan gjøre BIM-modeller
i samferdselsprosjekter mer komplisert å
modellere. Det er vanskelig å få helheten
til å stemme når alt skal følge en kompleks
sportrasè gjennom et bymiljø.
– Byggsiden har nok kommet litt lenger
på bruk av BIM-teknologi enn vi har
på samferdsel. Det er nok litt enklere å
bygge en firkant, enn en bybanelinje på
ni kilometer. Men alt må jo læres, brukes
og modnes før man blir god på det,
avslutter Berger.
ISYnytt 01/19
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Kontakt i Norconsult Informasjonssystemer AS (NoIS): ole.magne.kvindesland@norconsult.com

Appen som gir deg
en sjette sans
Norconsult og NoIS gjør det mulig å være to steder på
samme tid. Ved hjelp av mobilen kan du nå være både i
kontrollrommet og på inspeksjonsrunden, samtidig.

Tenk deg en jobbsituasjon der du er
avhengig av å ha kontroll på alt som
skjer rundt deg, og at daglige gjøremål
består av å være i kontrollrommet for
å følge med på at alt av målinger og
parametere er slik de burde. Samtidig
må du også ut og inspisere de enhetene
som sender data til kontrollrommet.
Men idet du forlater kontrollrommet
mister du oversikt. Derfor har Norconsult
og datterselskapet NoIS, gjort det mulig
å alltid ha kontroll. Nå kan du nemlig ta
med deg kontrollpanelet i lomma.

tion Lab (MIL). Samarbeidet kombinerer
førstehåndskunnskap om norsk industri,
med ingeniørkompetanse og kunnskap
om Augmented Reality (AR)-teknologi.
I dag visualiserer appen en hydraulisk
power unit (HPU), men appen kan enkelt
tilpasses alle typer enheter.

– Det er litt som å få en sjette sans, man
ser det man ellers ikke ville sett, et slags
røntgensyn. Du ser ikke bare utsiden,
du ser hva som skjer på innsiden og får
sanntidsinformasjon om trykk, temperatur, voluminnhold og så videre, sier
Martin Schreck, seniorrådgiver for samferdsel i Norconsult.

Et møte mellom næringsliv, industri
og teknologi
MIL jobber daglig med norsk næringsliv
og industribedrifter, og har som mål å
styrke norske bedrifters konkurranseevne
gjennom innovasjonstjenester. En av
tjenestene MIL tilbyr er kurs som gjør
bedrifter i stand til å se nytteverdien av
AR- og Virtual Reality (VR)-teknologi.
Målet er at bedriftene skal kunne
benytte teknologien som et verktøy og
effektiviseringstiltak.

«MIL-AR» er arbeidstittelen for appen
som gjør dette mulig. Den er utviklet i et
samarbeid med Mechatronics Innova-

Bildet viser hvordan
den hydrauliske
power uniten
(HPU’en) ser ut
med VR-briller på.

– All den informasjonen du ønsker deg
kan virtuelt plasseres inn i rommet, og
ved hjelp av en VRbrille, Iphone, Android
eller lignende, kan man se alt som faktisk
skjer rundt seg, forklarer Schreck.

– Det er dessverre få i Industri-Norge
som vet hva AR og VR faktisk er, og
enda færre vet hvordan det kan brukes,
til tross for at det både kan være tid- og
kostnadsbesparende, sier Svein-Inge
Baade Ringstad, produktsjef i MIL.
For å illustrere de mulighetene som
finnes startet MIL, Norconsult og NoIS
et samarbeid om å utvikle en app som
kunne visualisere mulighetene.
– Vi hadde ikke kunnskapen in-house
og var avhengig av en digital partner
på prosjektet. Norconsult har tung
kompetanse og lang erfaring når det
kommer til bruk av AR og VR, så det var
egentlig veldig naturlig for oss å snu oss
til dem for hjelp, sier Ringstad.
Appen er i dag et viktig verktøy for MIL.

Svein-Inge Ringstad

– Vi kan holde så mange PowerPointpresentasjoner vi vil, men det er først
når kundene
får på seg VRbrillene at de
skjønner hva
AR-teknologi
faktisk er og
hvordan den
kan brukes,
forteller
Ringstad.
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“Appen kan tilpasses alle
typer virksomheter, og man
bestemmer selv hvilke data
som skal vises og hvor”
Du hører ikke bare alarmen gå, du
ser hvorfor
Ulike driftsdata vises i hologrammer ved
enheten. Desto nærmere man kommer
jo større blir hologrammene, og desto
mer informasjon vises. Hologrammene
kan også skifte farge for å indikere ulik
driftsstatus. I tillegg til dette ser man en
volumbar som viser tanknivå, og instruksjonsboken for enheten svever ved siden
av. Siden man får driftsdata i sanntid
rett «i synet» så slipper man å flytte seg
til f.eks. kontrollrom ved feilsøking og
kontroll.
– MIL-AR er mer enn bare en kontrollenhet, det er også et verktøy for feilsøking.
Ved hjelp av kamera på mobilen eller
VR-brillen kan man kontakte support for
den enkelte enheten, og i stedet for å
forklare problemet ser support akkurat
det samme som du ser. Dette gjør at
problemløsning som ellers ville tatt en
halv dag, kan gjøres på en halv time, sier
Ringstad.
En uendelighet av muligheter
Det finnes utrolig mange måter å bruke
MIL-AR og teknologien bak på.
– Appen kan tilpasses alle typer virksomheter, og man bestemmer selv hvilke
data som skal vises og hvor, sier Ole
Magne Kvindesland, avdelingsleder for
avdeling BIM og konstruksjon i NoIS, og
fortsetter,
– I nye bygg finnes det sensorer over
alt. Ved å koble disse sammen med
MIL-AR-teknologien kan for eksempel
vaktmesteren gå rundt i et bygg og se all
informasjonen fra sensorene. Ved hjelp
av VR-briller kan han se opp i taket,
gjennom takplatene og inn i ventilasjonsanlegget. Der får han informasjon om
temperaturen i rommet og hvor mye luft
som blåses gjennom anlegget.
I tillegg til dette tas teknologien stadig
i bruk i nye bransjer og kan blant annet
kombineres med BIM-teknologi.
– Har man en 3D-modell som viser hvor
elementer ligger under bakken, eller bak
en vegg, kan man med VR-briller eller
mobilen se hva som ligger bak. På den
måten kan man unngå å grave opp ett
rør eller slå en spiker inn i en elektrisk
ledning, sier Kvindesland.
ISYnytt 01/19
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Vannets herrer

dag og time til time. Andre modeller
brukes for å bestemme lagring og uttak
av magasinene over lengre tidshorisonter.
– Tidsaspektet er utrolig viktig i vannkraftproduksjon. Kraftprodusentene må
fra dag til dag ta beslutninger som innebærer et stort og komplekst sett med
variabler. De opererer i et marked hvor
strøm handles kontinuerlig, samtidig
som at energiproduksjonen er avhengig
av tilsig til magasinene og effektiviteten
til installert utstyr som turbiner og
pumper, sier Skjelbred.

Forskere ved SINTEF og NTNU i Trondheim har
brukt 30 år på å utvikle et verktøy for å optimere
vannkraftproduksjon fra minutt til minutt. Nå er
systemet i ferd med å erobre verden.

SINTEF og NTNU har sammen med
kraftprodusentene utviklet SHOP over
flere år. Verktøyet er basert på avanserte
matematiske algoritmer, og leveres som
programvare som brukes i skarp drift hos
kraftprodusenter.
Kontakt i Norconsult Informasjonssystemer AS (NoIS): bjornar.vassoy@norconsult.com

– SHOP hjelper kraftselskaper med å ta
beslutninger om optimal flyt av vann og
energiproduksjon i et strømmarked som
endrer seg nærmest på sekundet. Da det
nordiske kraftmarkedet ble deregulert
på 90-tallet oppsto nye utfordringer for
både kraftprodusenter og systemoperatører. SHOPs opprinnelse er fra
den tiden, men systemet er under kontinuerlig utvikling for å gi svar på stadige
nye utfordringer, sier Hans Ivar Skjelbred.
Skjelbred er ansvarlig for SHOP hos
SINTEF Energi, lokalisert på Gløshaugen
i Trondheim. Han forteller engasjert om

hvordan vannkraft ikke er så rett frem
som man skulle tro.
– Ingen kan bestemme når og hvor
regnet faller, eller hvor kaldt det er. Men
produsentene må bestemme når og
hvor kraft skal produseres. Dette innebærer å bestemme hvor vannet skal
flyte og hvilke handler man skal gjøre i
markedet, forklarer han.
Vann på tiden
SHOP er et system som brukes av
vannkraftprodusenter for å få til optimal
drift av vannkraftanleggene, fra dag til

– Planlegging av vannkraft krever at
man tar hensyn til langsiktig håndtering
av magasinene for å unngå flom eller
knapphet, samtidig som man også må ta
raske beslutninger i markedet. Dette gjør
at modellene som brukes er komplekse.
Høy effektivitet i beregninger er derfor
nødvendig for å kunne nyttiggjøre seg av
oppdaterte prognoser og informasjon,
sier Skjelbred.
Over 6 milliarder mer til det offentlige
En studie fra 2019 utarbeidet av Impello
Management og Menon Economics
dokumenterer at SHOP har økt verdien
av det norske kraftvannet med 2 prosent,

eller 6,8 milliarder kroner, på 10 år.
– Overordnet handler dette om å utnytte
vannkraftressursene så godt som overhodet mulig. Vi jobber for at vannkraften
skal forvaltes godt og dermed bidra til
verdiskapning og konkurransekraft for
norsk industri, sier Skjelbred.
Bedre kvalitet
SHOP leveres som programvare og er
en viktig del av den daglige driften hos
kraftprodusenter. Da er det viktig at
programvaren har høy kvalitet og kan
integreres mot andre systemer. Siden
november i fjor har Bjørnar Vassøy fra
avdeling Fundator i NoIS jobbet med
SHOP, og hjelper til med å gjøre systemet mer brukervennlig og anvendelig
for kraftprodusentene, gjennom blant
annet å lage et bedre programvaregrensesnitt (API).
– Vi vil holde på med kjernen, og stadig
videreutvikle teknologen og algoritmene
i selve SHOP. Vassøy har hjulpet oss med
å gjøre verktøyet langt enklere å bruke

for kundene våre. Vi er veldig fornøyde
med jobben NoIS har gjort så langt, og
kompetansen Vassøy har er viktig for
kundene våre, sier Skjelbred.
Den ferskeste måten kraftprodusenter
kan bruke SHOP på er gjennom et
brukervennlig API skrevet i programmeringsspråket Python. Tidligere var
dette API-et knyttet til den underliggende
SHOP-kjernen via et grensesnitt skrevet i
programmeringsspråket C#. En stor del
av arbeidet Vassøy har gjort er å skrive
om grensesnittlaget fra C# til C/C++,
som er programmeringsspråket SHOPkjernen er skrevet i. Dette er et viktig
ledd for å kunne tilby SHOP for Linuxbaserte operativsystemer. Linux-støtten
åpner nye muligheter for kraftprodusentene til å skalere opp beregningene sine
i «skyen».
– I tillegg til å knytte C/C++ og Pythonkode sammen har jeg jobbet ganske
direkte med noen av kundene. De
rapporterer feil eller problemer og jeg
får oppgave om å fikse dette, sier
Bjørnar Vassøy.
– Han kan ta hele dialogen med de på
teknisk og IT hos kundene våre, slik har
vi løftet verdien for brukerne betraktelig.
Det handler om datasikkerhet, å snakke
samme språk som IT-folkene hos kunden,
evne til å ta imot tilbakemeldinger og
forbedre kontinuerlig, avslutter Skjelbred.

Hans Ivar Skjelbred

Vannkraft har vært avgjørende for norsk
verdiskapning. Med Norges lange historie
for utbygging og drift av vannkraftanlegg,
har det vært nødvending å utvikle
kompetanse på nettopp planlegging av
vannkraft. I over 40 år har SINTEF i samarbeid med NTNU, forsket og utviklet
metoder for produksjonsplanlegging for
vannkraft. Disse modellene brukes nå av
de fleste store aktører i Norden, og i
senere tid også i Tyskland, Østerrike, Italia,
Chile, Sveits, og Island. Modellen med
størst utbredelse heter SHOP og brukes
til å planlegge vannkraftproduksjon en til
to uker frem i tid.

“SHOP hjelper kraftselskaper
med å ta beslutninger om
optimal flyt av vann og energiproduksjon i et strømmarked
som endrer seg nærmest på
sekundet.”

I forbindelse med Regjeringens
teknologitoppmøte på
Gløshaugen, testet næringsminister Torbjørn Røe Isaksen og
statsminister Erna Solberg Playpulse – en digital spilløsning som
skal gjøre det gøy å trene.
Foto: Kai T. Dragland/NTNU
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“Åpenhet i norsk, offentlig forvaltning er viktig, både fra et demokratiperspektiv og fordi vi har en lovgivning som legger til rette for svært
stor grad av åpenhet og innsyn i det forvaltningen i Norge driver med”

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

– Utgangspunktet vårt har vært å se på
hvordan vi kan bruke nye teknologier for
å bygge så gode tjenester som mulig for
innbyggerne og offentlig forvaltning, sier
Stein Magne Os, seniorrådgiver i
Direktoratet for forvaltning og ikt (Difi).
Nylig avsluttet NoIS oppdraget for
avdelingen for fellesløsningene i Difi.
Gjennom samarbeidet, har NoIS og Difi
jobbet med en generell kompetanseheving for hele organisasjonen, kartlagt
ulike anvendelsesområder for kunstig
intelligens, maskinlæring og stordata og
deretter fordypet seg i flere av områdene.
Målet er at teknologien skal bidra til økt
åpenhet og tillit til forvaltningen.

Thomas Thoresen fra NoIS presenterer for ansatte i Difi på fagdagene som ble arrangert som en del
av samarbeidet mellom Difi og NoIS.

– Åpenhet i norsk, offentlig forvaltning
er viktig, både fra et demokratiperspektiv
og fordi vi har en lovgivning som legger
til rette for svært stor grad av åpenhet
og innsyn i det forvaltningen i Norge
driver med. At innbyggerne er orienterte
og føler at de er en del av styringen av
det demokratiske Norge, er viktig for å
opprettholde tilliten vi nordmenn har til
offentlig forvaltning, sier Os.

Kunstig intelligens
skal øke tilliten til
offentlig forvaltning
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Kompetanseheving
Da Difis fellesløsninger lyste ut anbudet
mottok de hele 17 ulike tilbud, og det var
svært stor interesse i markedet.
Stein Magne Os

Direktoratet for forvaltning og ikt har sett nærmere på
hvordan de kan benytte kunstig intelligens og maskinlæring til å utforme bedre tjenester for kundene.

Difi har to hovedoppgaver. For det første
er direktoratet fagorgan for Kommunalog moderniseringsdepartementet og
Nærings- og fiskeridepartementet på
fagområdene ledelse, organisering,
offentlige anskaffelser og digitalisering i
offentlig sektor. I tillegg forvalter Difi en
rekke fellesløsninger for offentlig sektor.
ID-porten og Digital postkasse er kanskje
de mest kjente eksemplene, men Difi
forvalter også tjenester som eInnsyn,
eFormidling, Kontakt- og reservasjonsregisteret og flere andre fellesløsninger.

– Vi valgte til slutt NoIS fordi de traff best
på utgangspunktet vårt, som var å se
praktisk på våre løsninger og hvordan vi
kan utvikle dem videre. Prosessen har
fungert veldig bra, og vi har hatt god
dialog helt siden oppstartsmøtet. NoIS
har gjort det enkelt for å oss å følge
fremdriften hele veien. Vi setter stor pris

på fleksibiliteten de har vist, og hvordan
vi har justert kursen i felleskap underveis,
sier Os.
Den innledende delen av oppdraget
besto i å gjennomføre fagdager for Difi.
Fagdagene begynte svært bredt og grunnleggende, og alle i Difi på Leikanger fikk
tilbud om å delta. Deretter ble programmet stadig mer spesialisert, behandlet
ulike fagtema, og gikk dypere i materien
for enkelte faggrupper. Arbeidet resulterte
i utredninger og konseptutprøvinger av
utvalgte anvendelser.
– Det har vært viktig for oss å øke den
generelle fagkompetansen hos Difi og
skape varig verdi av oppdraget etter at
NoIS har levert. Målet er at Difi skal sitte
igjen med den nødvendige kompetansen
til å gjennomføre nye tiltak selv, når vi er
ferdige med oppdraget vårt. Det gjør at
vi bruker litt lengre tid på gjennomføringen, men kundeverdien blir mye større i
og med at vi både har levert et produkt
og overført kompetansen om hvordan
produktet kan tas videre, sier Jørgen
Longva, oppdragsansvarlig fra NoIS.
Konsepttesting
Den første konseptutprøvingen NoIS og
Difi gjennomførte gikk på utfordringer
knyttet til å følge opp kravet om å fjerne
alle personnavn fra titler i eInnsyn tolv
måneder etter publisering. I dag er dette
en manuell prosess, der feil kan oppstå
ved at personnavn ikke blir fjernet.
– Konseptutprøvingen viser at algoritmene
våre vil bidra til at en forsvinnende liten
andel navn slipper gjennom systemet.
Algoritmene kan ikke erstatte den
manuelle prosessen helt, men fanger
opp feil som slipper gjennom grunnet
den menneskelige feilraten, sier Longva.
Difis fellesløsninger og NoIS har også
testet et varslingssystem som skal hindre
feilpublisering av hele dokumenter i
eInnsyn. Systemet skal varsle dersom det
mistenkes at det publiseres dokumenter
som inneholder informasjon som ikke skal
offentliggjøres, for eksempel persondata
eller forretningshemmeligheter.

menter, og det kan fort skje en menneskelig feil eller en teknisk svikt. Derfor
har vi testet en tjeneste som fungerer
som en vakthund. Den varsler dersom
det dukker opp et dokument som
algoritmen ikke tror burde publiseres og
setter dokumentet i karantene, som en
person senere må ta stilling til om faktisk
skal publiseres. Dette er spennende
teknologi, for variasjonen i dokumentene er stor og det er en veldig vanskelig
oppgave å skille mellom hva som er
publiserbart og ikke, sier Longva.
Veien videre
Kunstig intelligens, maskinlæring og stordata er et stort fagfelt, som har vært i rykkvis utvikling siden 70-tallet. Rundt år 2010
fikk vi ny fart på disse teknologiene som
følge av økt prosessorkraft og tilgang
på store mengder data fra digitaliserte
prosesser og sensorer. NoIS har bygget
opp et meget kompetent og gjennomføringsdyktig maskinlæringsmiljø, både
når det gjelder utvikling, konseptutprøving eller ren rådgivning.
– Vi merker stor interesse i markedet
og det er mange grunner til det. Noen
teknologier har blitt mer modne og tilgangen på data har aldri vært større. Det
gjør det mulig å la algoritmer finne, og
utnytte trender som har vært skjult for
oss fram til nå, sier Longva.
For Difis fellesløsninger har samarbeidet
ført til en generell kompetanseheving på
mulighetene digitaliseringen kan gi, hos
alle medarbeiderne, samt lagt til rette for
flere fordypningsprosjekter avdelingen
håper å sette i produksjon i tiden fremover.
– Gjenkjenning av personnavn og
kvalitetssikring av fulltekstpubliserte
dokumenter er begge spennende
tjenester som kan hjelpe virksomhetene
som leverer data til oss med å kvalitetssikre datafangsten. Jeg håper at vi klarer
å bringe dette videre. Nå kan vi dessuten
langt mer om maskinlæring og det er
dermed enklere for oss selv å se hva
som rører seg i markedet og identifisere
samarbeidsmuligheter også mot andre
deler av offentlig forvaltning, avslutter
Stein Magne Os i Difi.
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Vi hjelper deg å sette

kunnskap i system

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

