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Innhold

Unormale tider gir nye muligheter
12. mars 2020 er en dag vi vil huske lenge. Jeg kommer aldri til
å glemme synet av ansatte som pakket sammen skjermer og
tastatur og forlot kontoret da myndighetene oppfordret til å ta
hjemmekontor for å hindre spredning av koronaviruset.
For oss i NoIS var det kursvirksomheten som først stoppet opp.
Det var umiddelbart et dramatisk fall i aktiviteten. Våre kursholdere har imidlertid snudd seg raskt og tilbyr nå nettbaserte kurs,
med individuell veiledning av kursdeltagerne i etterkant. Tilbakemeldingene er at dette er en god måte å gjennomføre kurs på.
Mange av våre kunder er avhengige av å kommunisere med
politikere og publikum og å avholde informasjonsmøter i forbindelse med for eksempel planprosesser. På høsten i fjor utviklet
vi løsningen ISY WinMap Innbyggerdialog for Norconsults
planoppdrag for E39 Herdal-Røyskår der Nye Veier er kunde. I
en situasjon der folkemøter er umulig å avholde, benyttes nå
løsningen i veldig mange pågående planprosesser. Gode
digitale løsninger gjør at prosjekter ikke stopper opp på grunn
av viruset og er viktige bidrag for å holde samfunnet i gang.
Vi ser dessverre at det ikke vil være forsvarlig å samle 400 kunder
til vårt tradisjonsrike kundearrangement ISYdagene i november.

For oss er brukermøtet en viktig milepæl og vi ønsker å holde
fast ved arrangementet selv om vi ikke kan møte våre kunder
fysisk. Vi jobber derfor med et virtuelt arrangement i form av en
rekke webinar. Selv om vi går glipp av det sosiale og den personlige kontakten, kan vi forhåpentligvis treffe enda flere kunder enn
vi gjør på et fysisk arrangement.
Drøye to måneder etter at verden ble snudd på hodet er
refleksjonen at vi er tilpasningsdyktige og at det unormale fort
blir normalt. Det jobbes godt både internt og i dialog med
kunder og det aller meste fungerer godt. Vi i NoIS var digitale
også før 12.mars, men vi ser at både vi og våre omgivelser har
fått et stort løft i digital modenhet og at kundene i enda større
grad enn før verdsetter gode digitale verktøy for saksbehandling
og samhandling.
Selv om vi håndterer hverdagen på et imponerende vis gleder
vi oss til å treffe kunder og kollegaer igjen når dette er over! Vi
kommer tilbake!

Ola Greiff Johnsen
Administrerende direktør
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– Vi har sjekklister for å passe på at all
informasjon er på plass, men det er jo
mennesker som gjør dette arbeidet.
Da er det fint at Byggesøknaden tar en
kontrollskjekk. Programmet gir oss grønt
lys hvis alt er på plass, gult hvis noe er
utenom det vanlige og rødt hvis det
mangler pålagt informasjon, sier Tenold.

– Vi har mange uvanlige tiltak som ikke
er typiske hus og leiligheter. Dette gjør
at flere av de pålagte kravene ikke er
relevante for oss. Her har utviklerne i
NoIS gjort systemet fleksibelt, slik at vi
kan fravike standarden, sier Tenold.

– Fremover vil vi se at BIM-modeller
blir informasjonsbærer i byggesaker.
De fleste ingeniører tegner ikke lenger
i 2D. De bruker heller 3D-modeller. Ved
å lese av informasjon fra modellen vil
Byggesøknaden kunne hente ut all informasjon om bygningen direkte, for så å
automatisk fylle ut skjemaene. Målet er
selvsagt at man også skal kunne levere
plantegningene i BIM-modeller, men
foreløpig har ikke Direktoratet for byggkvalitet kommet så langt, sier Almås.

Veien videre
Selv om Byggesøknaden er i full bruk

I tillegg til BIM-modeller jobber de også
med å forenkle signeringsprosessen

For Norconsult har det likevel vært viktig
med en fleksibilitet i kontrollfunksjonen.

Gir robotene alt
papirarbeidet

jobber NoIS og Ambita med å utvikle nye
løsninger i tråd med tilbakemeldinger
fra Norconsult og andre brukere. For
øyeblikket er det særlig to funksjoner
som er under utvikling.

Frem til nå har dokumentasjonsplikt og søknader til myndigheter i byggeprosjekter
vært en tidkrevende prosess. Med automatisering i webløsningen Byggesøknaden
kutter Norconsult to–tre dagsverk med papirarbeid per søknad.

knyttet til ansvarsrett og samsvarserklæring. Med en egen signeringsløsning
vil de effektivisere prosessen og gi både
ansvarlig søker og de utførende bedre
oversikt over fagområder som skal utføres i byggeprosjektet.
– Det som tilbys i dag er enten en
manuell signering eller signering via
Altinn, men dette er tungvint for store
bedrifter. Firmaer har bare én meldingsboks i Altinn, uansett størrelse, noe som
fører til at store firmaer som skal signere
på mange ulike prosjekter og dokumenter, fort mister oversikten i innboksen. Vi ønsker derfor å lage en
løsning som gir en smidigere signeringsprosess fremover, sier Almås.

“Vi sparer selvsagt tid på å ikke måtte
fylle inn samme informasjon gjentatte ganger,
men vi tjener nok mer på at ingeniørene våre
slipper å bruke tid på «robotoppgaver»”

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

– Å søke om byggetillatelser innebærer
at du må informere alle som blir berørt av
byggeprosjektet. I tillegg til tegninger av
tiltaket skal du redegjøre for at du ivaretar bestemmelser i reguleringsplaner,
hvilke myndigheter som berøres, eiendomsforhold, konsekvenser for miljøet
og potensielle arkeologiske funn med
mer. Alle som bor i nærheten og som
blir berørt skal også varsles. Dette pleide
å være en svært tidkrevende prosess,
sier Marianne Tenold, ansvarlig søker og
gruppeleder for byggesak og faglig leder
for SØK pbl i Norconsult.

Byggesøknaden. Vi har regnet på det
og ser at vi sparer opptil tre dagsverk
per søknad, avhengig av størrelsen på
prosjektet, sier Tenold.
Byggesøknaden utvikles av Norconsults
datterselskap NoIS, i samarbeid med
Ambita AS. Sammen med Norconsult og
andre kunder identifiserte de en rekke
tidstyver i søknadsprosessen.
– Vi har jevnlig hatt møter med
ansvarlige søkere for å sikre at
Byggesøknaden er brukervennlig og
tilpasset søkernes behov. Resultatet er
et program som samler inn informasjon
fra ulike kilder og legger dette rett inn i
søknaden, sier forretningsutvikler i NoIS
Tor Olav Almås, som har ledet arbeidet
med å utvikle Byggesøknaden.

Marianne er utdannet sivilingeniør og har
jobbet med å utarbeide byggesøknader
i Norconsult siden 2015. Hun har kjent
mye på frustrasjonen knyttet til unødig
papirarbeid i byggesøknader. Derfor har
hun og avdelingen hennes vært referansegruppe for utviklingen av webløsningen
Byggesøknaden. En løsning som forenkler hele byggesøknadsprosessen fra
planlegging til godkjent søknad.

Lar robotene ta seg av gjentakende
oppgaver
Tenold trekker frem at det særlig er nabovarslingsfunksjonen de sparer tid på.

– Tidligere brukte vi mye tid på manuelt
arbeid. Det er nå automatisert i

– Der vi før måtte bruke flere dager på å
søke opp 70 berørte naboer, kopiere 70
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versjoner av alle nødvendige dokumenter som søknader, tegninger, beskrivelser
og så videre, brette disse, putte de i konvolutter, skrive på adressater og levere
de på posten, gjør vi nå det samme med
noen få tastetrykk, sier Tenold.
I tillegg måtte ansvarlige søkere fylle ut
akkurat samme informasjon i flere ulike
skjemaer. Dette førte til mye unødvendig
papirarbeid.
– Vi sparer selvsagt tid på å ikke måtte
fylle inn samme informasjon gjentatte
ganger, men vi tjener nok mer på at
ingeniørene våre slipper å bruke tid på
«robotoppgaver», som å fylle ut matrikkelinformasjon. Dette gjenspeiles også i
prisen på prosjektene våre, sier Tenold.
Sikrer oversikt og kontroll
I tillegg til å eliminere tidstyver begrenser
Byggesøknaden mulighetene for menneskelig svikt. Du unngår både informasjonsfeil som følge av utfyllingstretthet,
samtidig som programmet også har en
kontrollfunksjon som sikrer at søknaden
er i henhold til direktoratets standarder.

Marianne Tenold i Norconsult AS
er glad for at Byggesøknaden gjør
det mer effektivt å utarbeide
byggesøknader.
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Kontakt i Norconsult Informasjonssystemer AS (NoIS): tor.olav.almas@norconsult.com

– Vi ønsker å være en datadrevet organisasjon. Da må vi sikre oss at vi har de verktøyene og dataene som er effektive å
bruke i det daglige, og som gir gode svar
til alle interesserte, fra innbyggeren til
politikeren, sier Otto Richard Eide, Fagleder IT Byutvikling i Trondheim kommune.

Gjør fremtidens byggeprosjekter mer tilgjengelige

Eide har sammen med flere kolleger fra
Trondheim kommune deltatt i en
arbeidsgruppe som har undersøkt arbeidsprosesser, dataflyt, datamodeller og
tjenester for bruk av bygningsinformasjonsmodeller (BIM) fra søknad, via saksbehandling og til oppdatering av kommunale- og nasjonale registre. Gruppen
kom frem til at en nasjonal visjon er å
bruke byggesaks-BIM som informasjonsbærer. Da kan utbygger, innbygger,
politiker og saksbehandler i kommunene
forstå, behandle og samhandle om nye
byggeprosjekter i 3D på en langt mer
effektiv måte enn i dag.

En arbeidsgruppe ledet av Trondheim kommune har
sett nærmere på hvordan kommunal saksbehandling
kan gjøres tilgjengelig for «alle».

Prosjektet er utført på oppdrag fra
Direktoratet for byggkvalitet. KS, Kartverket og NoIS har vært en del av
arbeidsgruppen.
Selvbetjening av digitale 3D-kart
Visualisering av BIM forbindes først og
fremst med bruk av ulike BIM-innsynsverktøy som ikke kommuniserer med
eksisterende verktøy for kommunal
saksbehandling. For at brukeren skal
kunne se modellen i sammenheng,
må modeller av terreng og bebyggelse
importeres inn i BIM-modellen.

Otto Richard Eide

“Målet vårt er at også
«ikke-BIM-kartkyndige»
enkelt kan få svar på det
de lurer på ved en byggesak, for eksempel hvordan
nabobedriften planlegger
å utvide bygget”
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– I fremtiden ønsker vi at BIM-modellene
automatisk visualiseres gjennom en 3Dmodell, slik at vi får flyttet forvaltningsnivået til et mer detaljert nivå enn i dag.
Det vil også gjøre det mer oversiktlig og
enklere for allmenheten å følge med på
byggesaker, forklarer Eide.
Trondheim kommune har en visjon om
at man fra 3D-bymodellen skal kunne
oppdatere matrikkel, FKB-bygning og
tilhørende tiltak. Det vil også kunne føre
til mer selvbetjening siden de involverte
slipper å forholde seg til kompliserte
todimensjonale grunnlag, som kan være
vanskelige å forstå og jobbe med.
– Målet vårt er at også «ikke-BIM-kartkyndige» enkelt kan få svar på det de
lurer på ved en byggesak, for eksempel
hvordan nabobedriften planlegger å
utvide bygget, sier Eide.
Minimerer menneskelige feil – og
tidsbruk
En annen positiv effekt arbeidsgruppen

har identifisert, er potensialet for å spare
tid i den offentlige forvaltningen. I dag
inneholder minst 40 prosent av byggesøknadene feil, på grunn av måten søkerne
fyller inn opplysningene manuelt på.
– Det går med unødvendig mye tid
på å rette opp feil. Vårt estimat viser at
Trondheim kommune kan spare to til tre
dagsverk per byggesak for nybygg ved å
integrere BIM i programvaren, og på den
måten automatisere søknadsprosessen.
I hovedsak fordi mulighetene for feil
minimeres, sier prosjektleder og forretningsutvikler i NoIS, Tor Olav Almås.
NoIS har arbeidet parallelt med å oppdatere sin programvare slik at det er
mulig å ta i bruk BIM som vedlegg i en
byggesak. Oppdateringen med en ny
versjon av løsningen ISY WinMap gjør at
saksbehandlere kan automatisere oppdatering av den sentrale matrikkelen. Det
gir bedre datakvalitet og sikrer at samme
informasjon flyter hele veien fra innsendt
søknad til ferdig behandling.
Digital foregangskommune
Helt tilfeldig er det ikke at det er nettopp
Trondheim kommune som er med på
denne piloteringen. Prosjektet gjennomføres som en del av kommunens DigiLab-satsing, et samarbeid med NTNU,
som støtter opp under det nasjonale
digitaliseringsarbeidet rettet mot plan,
bygg og geodata.
– Trondheim kommune lever opp til
tittelen som landets teknologihovedstad
og viser nok en gang at de er en foregangskommune på automatisering og
digitalisering av kommunale prosesser,
sier Almås.
Kommunen var også nasjonal pilot på
innføringen av eByggesak, og den første
kommunen som testet ut fulldigital
saksbehandling i 2017. Nå vil arbeidet
med å skape drømmeprossesen i BIM
fortsette i tett samarbeid med de statlige
organene. Eide mener at offentlige
virksomheter er langt mer modne for
effektivisering enn det mange tror.
– Mange mener at offentlige virksomheter bør satse mye på digitalisering
og effektivisering fremover, men vet
ikke hvor modne de faktisk er for disse
prosessene. Mange private aktører må
være forberedt på omstilling av sine forretningsmodeller. Det er viktig at vi deler
av vår erfaring og jobber sammen for å
lage bedre løsninger for innbyggerne,
kommunene og næringslivet, sier Eide.

ISYnytt 01/20
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Forvalter gamle bygg med
fremtidens teknologi

“Med etasjeplantegninger og
BIM-modeller blir det enkelt
for oss å få status over hva
som er utleid og ikke”

Kontakt i Norconsult Informasjonssystemer AS (NoIS): endre.norstebo.lykke@norconsult.com

Som forvalter av en bygning er det særlig tre ting du trenger å holde styr på.
Økonomien, i form av leieinntekter og
budsjetteringer av disse. Vedlikehold,
for å kunne se hvor og når bygningene
trenger ettersyn og hvor lenge bygningene eventuelt vil være utilgjengelig for
utleie. Og til sist, dokumentasjon som
kontrakter, byggetegninger og lovpålagt
dokumentasjon som branntegninger og
HMS-informasjon.
– Vi forvalter alt fra nyere bygg til
gamle militæranlegg. Det gjør det ekstra
utfordrende å ha full oversikt over all
informasjon knyttet til hvert enkelt bygg,
sier Chan Quach, seksjonssjef for IKT og
arkiv i Eiendoms- og byfornyelsesetaten i
Oslo kommune (EBY).
EBY forvalter mer enn 200 bygg med
stor variasjon i bygningsmassen. Mange
av byggene har også verneverdi, noe
som kan gjøre det utfordrende å tilpasse
dem til brukernes behov. Byggene
kan være vanskelige å ta i bruk for
utleie, samtidig som de har behov for
regelmessig vedlikehold. Det gjør det
ekstra viktig for EBY å holde oversikten
over hvilke bygg som er tilgjengelige,
hvilken aktivitet som foregår i dem,
hvilke begrensninger som gjelder mht.
vernestatus og hvor alle regulatoriske
dokumenter ligger.

På oppdrag fra EBY har Norconsult
laserscannet Maridalsvein 3. Punktskyen
transformeres til en digital 3D-modell
som benyttes i ISY Eiendom.
8

ISYnytt 01/20

Samle informasjon for full oversikt
EBY har over tid samarbeidet med NoIS
om å utvikle tilpasninger i ISY Eiendom
slik at løsningen blir mest mulig tilpasset deres arbeidsprosesser. Løsningen
er laget for å gi eiendomsforvalteren full
oversikt over eiendomsmassen i form
av inntektsstyring, vedlikeholdsaktiviteter
og dokumentforvaltning. Eksempler
på tilpasninger for EBY er moduler for
håndtering av utviklingssaker og bruksrettigheter.

– Leiekontrakter og annen dokumentasjon om forvaltning, drift og vedlikehold
knyttes opp mot ulike typer objekter
i systemet. Eksempel på objekter kan
være bygning, vedlikeholdstiltak eller et
prosjekt. Der vi til nå bare har hatt informasjon knyttet til grunneiendommen
aktiverer vi nå en funksjon som skal
knytte andre typer arealer opp mot kontrakter og lovregulerte dokumenter.
Arealene kan vises både i etasjeplantegninger og i BIM- modeller. Bruk av
etasjeplantegninger vil gi oss detaljert
informasjon om antall kvadratmeter vi
disponerer og en god visuell oversikt
over arealer som er tilgjengelig, sier
Quach.
Inn i fremtiden og opp i skyen
EBY har lenge ønsket seg muligheten til
å kunne lagre tegninger av bygningene
digitalt, for å få bedre oversikt over hva
som foregår på innsiden av det enkelte
bygget.
– Det sier seg selv at det er lettere å ha
oversikt over en bygning når du kan se
den foran deg på en tegning eller i en
BIM-modell. Visuell informasjon gir en
god oversikt over romløsningen i en
etasje, hvilke romfunksjoner de enkelte
rommene har, hvor fellesarealer er,
hvem som er leietaker mm. Alt dette og
mye mer kan illustreres på tegningen
med fargekoder og tegnforklaringer
eller bare med tekst. Bedre oversikt
over status på arealene gjør at de kan
budsjettere mer korrekt på forventede
leieinntekter ved å ta hensyn til arealer
som er under renovering og arealer som
ikke egner seg til utleie, sier Vidar Svendsen, senior systemkonsulent i NoIS.

gen. Etter at BIM-modell av bygningen
er ferdigstilt vil EBY kunne importere
digitale modeller og benytte etasjeplantegninger i FDV-løsningen. Per dags dato
finnes tegningene primært i papirform,
noe som både gjør det tungvint å finne
dem frem, og å oppdatere eventuelle
endringer.
Omvisning i bygg
ISY Eiendom kan i dag importere og
vise både 2D-etasjeplantegninger og 3D
BIM-modeller. Målet er at byggene over
tid skal kunne vises og jobbes med som
BIM-modeller i det daglige arbeidet.
Forvaltere vil bl.a. få en bedre mulighet
til å presentere utleie av arealer til potensielle leietakere uten å måtte reise til
bygget. Vaktmestere vil kunne se tekniske
innretninger innvendig i rom før de reiser
ut på vedlikeholdsoppdrag.
– Med etasjeplantegninger og BIMmodeller blir det enkelt for oss å få status
over hva som er utleid og ikke, samt få
oversikt over nye behov eller endringer i
lokalet, slik at vi kan tilpasse dette til nye
leietagere. Disse modellene kan vi også
dele med leietagerne slik at de for eksempel kan gjennomgå bygget og lettere
forestille seg hvordan lokalene deres vil
se ut, noe som er vesentlig enklere enn
å bruke penn og papir, sier Quach.

Chan Thoi Quach

Eiendoms- og byfornyelsesetaten i Oslo kommune
(EBY) tar i bruk BIM sammen med 2D-tegninger for å
optimalisere utnyttelsen av eiendomsmassen.

Ønsket om å få bedre oversikt gjennom
tegninger trigget et pilotprosjekt som går
ut på å skanne EBYs bygg i Maridalsveien
3 og lage en BIM-modell av bygninISYnytt 01/20
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Byafossen kraftverk utnytter et fall
på 8 meter i Byaelva ved utløpet av
Reinsvatnet i Steinkjer kommune.

det revolusjonere måten vi introduserer
nyansatte til selskapet på. Når du kommer inn som ny vet du ikke hvor alle de
forskjellige kraftverkene eller dammene
er, og de ligger jo gjerne på det som på
godt trøndersk kalles «abakle plassa»,
sier Nordgård.

NTE samler all informasjon om forvaltning, drift og vedlikehold av anleggene
sine i løsningen ISY JobTech. Nå jobber
de sammen med NoIS om å integrere
ISY JobTech med den geografiske informasjonsløsningen ISY WinMap GeoInnsyn. Innsynsløsningen gjør det mulig å
integrere FDV-dataene i kartet, slik at
saksbehandlere i felt både kan se hvor
anlegget ligger og status for vedlikehold.

Han tror at denne måten å jobbe på
er det unge forventer når de skal ut i
arbeidslivet.

– Bakgrunnen for prosjektet er at vi vil
etablere GIS som en plattform for driftsog anleggsspesifikk informasjon. Målet er
å gi alle saksbehandlere et felles grafisk
grensesnitt der de kan hente ut data på en
enkel måte, uten å måtte bruke spesialiserte
fagverktøy, sier Terje Eliot Flåtter, som
har ansvar for prosjektet fra NTE sin side.

En annen gevinst han ser er at de får en
mye større flate for kvalitetssikring for
data.

Terje er til daglig vassdragsteknisk ansvarlig i NTE, som innebærer arbeid med
damsikkerhet og tilsyn med dammer.
– I ISY JobTech har vi enormt mye FDVdata. Vi har historikk for vedlikehold, feil
og retting, dokumenter og bilder. Til nå
har disse dataene kun vært tilgjengelige
for de få som er systembrukere av programmet. Ved å gjøre dataene tilgjengelig i et kartgrensesnitt blir terskelen for
bruk mye lavere, og de blir tilgjengelig
for mange flere, forklarer Flåtter.
Tilfredsstiller Xbox-generasjonen
Are Kjetil Nordgård har ansvar for
optimalisering av vedlikeholdet i NTEs
vannkraftverk. Han er systemansvarlig
for ISY JobTech, som selskapet har brukt
helt siden 1996.
– Det er ingen tvil om at dette bidrar til
effektivisering hos oss. For eksempel vil
10 ISYnytt 01/20

– Xbox-generasjonen synes neppe det er
tilfredsstillende å måtte finne nødvendig informasjon på et nedstøvet kart. Nå
gjør vi tung, teknisk informasjon lett tilgjengelig på en brukervennlig måte, sier
Nordgård.

– Ansatte med spesialkunnskap kan gå
inn og se på informasjonen som ligger i
kartet, og påpeke om det for eksempel
er vedlikeholdsinformasjon som er registrert feil, forklarer Nordgård.
Samarbeid på alle bauger og kanter
Samarbeid er et nøkkelord for utviklingen
av den nye løsningen. Odin Altin, GISkonsulent for NoIS i Steinkjer, lovpriser
samarbeidet både internt og med NTE.
Altin leder prosjektet for NoIS og jobber
mye med GIS-delen i prosjektet.
– Det er veldig artig å jobbe på tvers
av avdelinger i NoIS, slik vi gjør i dette
prosjektet. Vi ser at det har stor verdi for
kunden. NTE er dessuten en veldig god
samarbeidspartner fordi de vet hva de
trenger. De gjør tydelige prioriteringer
og kommuniserer godt, sier Altin.
Ottar Brekke i NoIS er enig i at samarbeidet har vært godt. Ottar er produkteier for ISY JobTech, og ser store
muligheter med integrasjonen mot ISY
WinMap GeoInnsyn.

– ISY JobTech sørger for at alle i organisasjonen har felles data, rutiner for
rapportering og dokumentasjon. Det er
en kunnskapsbase, en slags kollektiv
hukommelse for organisasjonen, som
kan bygge en god kultur for vedlikeholdsrutiner. Med integrasjonen mot ISY WinMap GeoInnsyn vil man enklere kunne
spre det gode budskap til alle deler av
organisasjonen, sier Brekke.
Prosjektet skal etter planen være i havn
på sensommeren, og tas i bruk av NTEs
saksbehandlere med en gang. Neste
steg blir å utforske hvordan enda flere
systemer kan integreres.
– På sikt kan vi kanskje koble på enda
flere systemer, for eksempel fagsystemer
som ligger utenfor NTE og arkiv, konsesjoner og avtaler. Vi ser også på muligheten for integrasjon av 3D-modeller,
men det ligger lenger frem i tid. Men
ambisjonene, de må vi jo ha, avslutter
Terje i NTE.

“Nå gjør vi tung, teknisk
informasjon lett tilgjengelig
på en brukervennlig måte”

Are Kjetil Nordgård

Å holde styr på informasjon om vedlikehold og
anlegg er avgjørende for en kraftprodusent som
NTE Energi. Med en egen innsynsløsning for
forvaltning, drift og vedlikeholdsdata i digitale
kart blir arbeidet mer oversiktlig.

I mer enn 100 år har NTE Energi bygget
ut og produsert fornybar kraft i trønderske kommuner. Dammer, kraftverk,
transformatorstasjoner og nettkiosker i
store antall betyr at det er avgjørende å
holde god orden både på FDV-data og
på hvor alt er lokalisert.

Terje Eliot Flåtter

Kartrevolusjon for FDV-data

Kontakt i Norconsult Informasjonssystemer AS (NoIS): ottar.brekke@norconsult.com
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Med en bærekraftsrose og et stort engasjement for
miljøvennlige valg baner Vill Urbanisme vei for fremtidens
bærekraftige byggesektor – med god hjelp av ISY Calcus.

- Bygg og anleggsbransjen har lenge
fokusert på å kutte kostnader. I den senere tiden har fokus flyttet seg mer over
på å redusere klimagassutslipp. Dette er
en utvikling vi er svært fornøyde med, og
ISY Calcus er en løsning hvor du enkelt
kan foreta riktige beslutninger rundt
både byggekostnader, LCC og klimagassutslipp. Du kan komme frem til gode
økonomiske valg, som samtidig er
bærekraftige for deg, bedriften din og
kloden vår, sier Arefjord.

En av de store fordelene med ISY Calcus
er at løsningen inneholder omfattende
og oppdaterte tallgrunnlag på både
byggekostnad, LCC og klimagassutslipp.
I ISY Calcus er alle disse beregningene
satt sammen i ett system, slik at det er
enkelt å skaffe seg oversikt over disse tre
faktorene samtidig.
Ved bruk av ISY Calcus bidrar Vill Urbanisme til at deres kunder kan ta fornuftige
og miljøvennlige valg i sine byggeprosjekter.

Thomas Pfeffer

Slik kutter Vill Urbanisme
høye klimagassutslipp

NS 3720 inkluderer alle faser i byggets
levetid og i den nye klimagassmodulen kan man beregne klimagassutslipp
knyttet til alle disse ulike fasene. Dette
gjør det enkelt å få en god oversikt over
klimagassutslippet til både bygningsdeler
og hele prosjektet i alle faser.

“Det finnes et stort potensial
for flere bærekraftige beslutninger i byggesektoren.”

Kontakt i Norconsult Informasjonssystemer AS (NoIS): gard.valle.arefjord@norconsult.com

– Byggesektoren står for 40 prosent av
verdens CO2-utslipp og 40 prosent av
verdens energiforbruk. 24 prosent av
byggesektorens CO2-utslipp kommer fra
produksjonen av byggevarer. Innovasjonstakten for å løse bransjens utslipp fra
energibruk har vært høy, men innovasjon knyttet til materialbruk har til nå vært
ikke-eksisterende. Det gjør vi noe med,
sier Thomas Pfeffer, partner og prosjektleder i Vill Urbanisme.
Vill Urbanisme er et kollektiv bestående
av ulike aktører innen byutvikling. Kollektivet har kontorer i Bergen, Grimstad og
Oslo. De opererer innen feltene arkitektur,
plan, energi, miljø og sosial bærekraft.
Deres visjon er å gjøre byggeprosjekter
billigere – ikke dyrere – selv med miljøvennlige løsninger. For dem handler
bærekraftig urbanisme om hvordan innbyggere i byer og tettsteder interagerer
med hverandre og sitt bygde miljø.
– Vi ser at markedet etterspør bedre
produkter. Leietakere er svært opptatt
av miljø og bærekraft og kundene våre
fokuserer mer og mer på klimanøytrale
løsninger i hele byggets levetid. Det
betyr naturligvis at utbyggerne og leverandørene må omstille seg, sier Pfeffer.
Byggesektoren kan redde kloden
I Vill Urbanisme legger de FNs
bærekraftsmål til grunn for alt de gjør
og forsøker å implementere dette i
alle prosjekter. De har utviklet et eget
verktøy, bærekraftsrosen, som de bruker
12
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i dialog med kundene. Denne beskriver
flere konkrete mål og tiltak Vill Urbanisme
kan bistå med for at vi som samfunn skal
oppnå bærekraftsmålene innen 2030.
Kollektivet har i tillegg utarbeidet et «vilt
manifest», som beskriver hvordan alle
ansatte skal bidra med å finne løsninger
som verden trenger, men ikke alltid
etterspør.
– Vi er veldig imponerte og inspirerte
av Vill Urbanismes engasjement rundt
bærekraft og beslutninger i tidlig fase av
et byggeprosjekt. Det er et engasjement
som passer godt med ISY Calcus sin
satsning på klimagassberegninger, sier
Gard Arefjord, rådgiver i NoIS.

enkeltmaterialer og ulike byggkonstruksjoner. Vi bruker løsningen til å vurdere
miljøprofilen på konkrete materialer opp
mot kundenes behov og ønsker, sier
Pfeffer.
Ny klimagassmodul følger NS 3720
Nå er en ny klimagassmodul i ISY Calcus
i ferd med å bli lansert. Modulen følger
standarden NS 3720 – Metode for
klimagassberegninger for bygninger.

Tar høyde for hele livsløpet
– Det finnes et stort potensial for flere
bærekraftige beslutninger i byggesektoren. Utbyggere er nødt til å tenke
mer på utslipp gjennom hele verdikjeden, gode materialer og gjenbruk av
bygg, sier Pfeffer.
Vill Urbanisme bruker ISY Calcus for å
redusere tiden som går med til kostnadskalkyler, life cycle cost (LCC) og klimagassberegninger i tidlig fase av et
byggeprosjekt. ISY Calcus tar høyde for
hele livsløpet til et bygg, og beregner
levetidskostnadene og klimagassutslipp
til ulike bygningsdeler.
– ISY Calcus er en fleksibel løsning for
oss arkitekter, som gir oss et kvalifisert
og oversiktlig bilde av CO2-utslipp for

Bergens Avis (BA)- prosjektet er en revitalisering av en gammel bygård fra 1898 som
skal huse redaksjonen til BA og en kafé på gateplan. Illustrasjon: Vill Urbanisme.
ISYnytt 01/20
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Prisvinnende BIMsamhandlingsløsning
skal bli enda bedre
AF Gruppen og NoIS har fått mye oppmerksomhet for BIMinnsynsløsningen de utviklet for veiprosjektet E39 Kristiansand vestMandal øst. Nå skal løsningen tas til nye høyder.

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

AF Gruppen og NoIS har utviklet en
web-basert innsynsløsning som bruker
BIM-modellene i prosjektet som inngangsportal til viktig informasjon. Innsynsløsningen er utviklet i ISY Prosjekt, og
forenkler byggeprosjektenes modell- og
dokumenthåndtering og hever kvaliteten
på dataregistrering betydelig.

nøkkelen til å oppnå gode løsninger. Du
unngår at ting faller mellom to stoler.
Når det gjelder IT-utviklingen har vi mer
eller mindre truffet på budsjett, noe som
er sjelden vare innen software-utvikling.
Det tror jeg er på grunn av åpenheten vi
har hatt, sier Handagard.

– At vi lyktes så godt med utviklingen er
mye takket være Nye Veier som kunde.
De stiller så høye krav at vi blir tvunget
til å tenke helt nytt på dataene våre og
dataflyt, sier Inge Handagard, Fagsjef
VDC i AF Anlegg.

– Vi kunne satt oss ned på kammerset og
laget en løsning vi tror er god, men når
du får jobbet tett sammen med en entreprenør som AF, og har et stort byggeprosjekt der vi får testet kontinuerlig, gir
det oss gode muligheter til å korrigere
når vi er på feil vei, og en bekreftelse når
vi har gjort ting riktig, sier Olsen.

Samarbeid gir best resultater
Både Handagard og Karl Johan Olsen,
avdelingsleder FDV og Eiendomsforvaltning og ansvarlig for NoIS sin leveranse
til AF Gruppen, fremhever også det tette
samarbeidet som avgjørende for at AF
Gruppen og NoIS har lyktes så godt i
utviklingsarbeidet.

Fortsetter utviklingsarbeidet
Selv om AF Gruppen nå har levert det siste
trinnet til Nye Veier i E39-prosjektet, fortsetter utviklingsarbeidet av samhandlingsløsningen og ISY Prosjekt på AF Gruppens
eget initiativ.

– Det har vært en modningsprosess for
både NoIS og AF, fordi vi ikke hadde alle
svarene da vi gikk inn i prosjektet. Når
du har en leveranse som ikke er konkretisert, bare grove rammer, er samarbeid
14
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– Vi har valgt å gå videre med utviklingen
av ISY Prosjekt. Hittil har vi fokusert på
bedre innsyn og hvordan vi organiserer og
tilgjengeliggjør eksisterende data. Nå vil
vi se på hvordan vi kan bruke ISY Prosjekt
både som en samhandlingsplattform,

et verktøy for å tilføre nye data, og som
et hjelpemiddel for daglige operasjoner,
sier Handagard.
Stikkord for den neste fasen er sammenkobling av BIM og GIS, strukturering av
data for overlevering til FDV og uthenting
av data fra modell på for ulike praktiske
formål.
Bygger foretrukket samhandlingsløsning
NoIS jobber nå langs flere spor, med en
klar ambisjon om å etablere ISY Prosjekt
som en foretrukket samhandlingsløsning
for samferdsels- og byggeprosjekter.
– AF Gruppen er i førersetet med hensyn
til de arbeidsprosessene de er avhengige
av i sine leveranser, men vi har også satt
andre utviklingsteam på ISY Prosjekt, sier
Olsen.
Produkteier for ISY Prosjekt, Øyvind N.
Jensen i NoIS, forteller at de nå samarbeider med Trondheim kommune om
å digitalisere arbeidsflyten for endringer
i bygg- og anleggsprosjekter. Antall
endringer og tillegg knyttet til kontraktsprosesser er omfattende, og det et stort

“Sammen med Norconsult utvikler vi hva bransjen
kaller en «Lappeplan» basert på metode og beste
praksis fra Last Planner, LEAN og VDC”

potensial for effektivisering ved å digitalisere prosessene.

Inge Handagard, AF Gruppen (t.v.) og adm.dir. i NoIS, Ola Greiff Johnsen,
under utdelingen av ISY Innovation Award på ISYdagene 2019.

– Varsling, dokumentasjon og godkjenning av endringer og tillegg vil foregå
heldigitalt. Dette åpner for datainnsamling og analyse av prosjektporteføljer
med tanke på blant annet rotårsaker, sier
Jensen.
Norconsult, morselskapet til NoIS, er også
involvert i videreutviklingen av ISY Prosjekt
i et prosjekt som bidrar til et viktig digitalt
løft for styring av oppgaver på tvers av
fagområder i bygg- og anleggsprosjekter.
– Sammen med Norconsult utvikler
vi hva bransjen kaller en «Lappeplan»
basert på metode og beste praksis fra
Last Planner, LEAN og VDC. Kall det
digitalisering av Post-it-lapper om du vil,
men det er langt mer enn det. Kjernen
er involverende planlegging der alle
parter tar eierskap til en felles overordnet
plan. Vi ser det som en naturlig del av en
samhandlingsløsning. Oppgavestyringen
er felles enten det gjelder BIM-saker,
avklaringer, beslutninger, agendapunkter
til møter, dokumentleveranser, planlagte
oppgaver eller andre typer oppfølgingsoppgaver, sier Jensen.
Valgt for nytt stort samferdselsprosjekt
AF Gruppen og Norconsult har nå fått
et nytt stort oppdrag for Nye Veier, E6
Roterud–Storhove, der de skal stå for
regulering og prosjektutvikling for en
firefelts motorvei på nordvestsiden av
Mjøsbrua fra Storhove i Lillehammer
kommune til Roterud i Gjøvik kommune,
i tett samarbeid med Nye Veier.
– I E6-prosjektet har vi bestemt oss for å
bruke ISY Prosjekt og produktene som ble
utviklet på BIM-siden fra E39. Samtidig
har det kommet en god del nye krav
fra Nye Veier, som gjør at vi må strekke
oss enda lengre i tiden fremover, sier
Handagard.
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Kontakt i Norconsult Informasjonssystemer AS (NoIS): christian.hervold@norconsult.com

Oslo Pensjonsforsikring AS er byggherre for Økern Portal (okernportal.no).
Djerving rådgivende ingeniører har benyttet FEM-Design til bygningskonstruksjonene.

– Vi lagde en hel modell av det 69.000
kvadratmeter store kontorbygget. Bygget
oppfører seg ulikt i ulike faser, og vi
måtte gjøre analyser på flere av byggefasene. Vi satte blant annet opp midlertidige søyler, som portalen sto på helt til
bæresystemet for broen over portalen
var satt opp. Det krevdes mange svært
komplekse vurderinger for å beregne
bæreevne både på midlertidige tilstander
og ferdig tilstand. Vi brukte mye tid på
analysene våre for å få dem til å fungere
slik vi ville, sier Rotheim.
Takler stor kompleksitet
Kjernekompetansen til Djerving er
bygningskonstruksjoner i betong og stål,
og selskapet har vært med gjennom
alle faser i Økern-prosjektet. Men Økern
Portal er ikke det eneste prosjektet der
FEM-Design kommer til god bruk.
Djerving bruker programmet til å løse alt
fra enkle til kompliserte konstruksjoner
og analysere dem med stor nøyaktighet,
i alle sine pågående prosjekter. Statikk,
dynamikk, stabilitet, jordskjelvsanalyser
og dimensjonering av betong, stål og
tre utføres i en komplett 3D-modell.
– Grunnen til at vi bruker FEM-Design
er at vi har store, komplekse prosjekter
som krever tunge analyser. Vi begynte
å bruke programmet til å gjøre dekkeberegninger i 2D, og utvidet til å bruke
det til 3D-modeller for noen år siden,
sier Espen Bagge-Carlsen, prosjektingeniør i Djerving.

16
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– Vi hadde brukt flere andre programmer til 3D før, uten å bli helt fornøyde.
Med FEM-Design får vi raskt opp en
modell som vi kan være trygge på at
henger sammen som den skal. Det vi
også liker med FEM-Design er at det
skjer en kontinuerlig utvikling av løsningen. Ingen programvare er perfekt, men
det er en trygghet i at det hele tiden
kommer nye ting. Jeg ser for eksempel
at det har skjedd en del ny utvikling på
prefabrikkert betong og hulldekker, som
har vært etterspurt, fortsetter BaggeCarlsen.
På egen ønskeliste for ny funksjonalitet
i programmet har Bagge-Carlsen
forspente forskalingselementer og ny
funksjonalitet for armering. Han jobber
selv mye med plaststøpt betong, og i
den sammenhengen brukes forspente
forskalingselementer mye for å få ned
deformasjonene på lange felt. Armering
som automatisk følger endringer på
vegger og dekker vil gjøre det mye
raskere å revidere modellen. Man bør
også kunne frigjøre armeringen fra å
være forankret på en elementkant.

– Mitt lille mantra for bransjen er at man
alltid må være kritisk til sin egen modell.
Du får rett og slett ikke bedre resultater
enn de dataene du selv putter inn. Du må
kvalitetssikre alle resultater og sørge for
at analysene gjenspeiler de konstruksjonene du skal analysere. Det har ikke
noe med FEM-Design å gjøre, det gjelder
helt generelt. De beste konstruksjonene
får vi når vi mestrer balansen mellom
bruken av modellene og programmene
på den ene siden, og det praktiske og
den menneskelige magefølelsen på
den andre. Det er nesten en kunst, sier
Rotheim.

“Bygget oppfører seg
ulikt i ulike faser, og vi
måtte gjøre analyser på
flere av byggefasene.”

Morten Rotheim

Djerving rådgivende ingeniører måtte ty
til FEM-Design for å håndtere den
komplekse geometrien i Økern Portal.

Djerving har siden 1985 gjennomført
solide prosjekter og signalbygg, og
Økern Portal er et av prosjektene der de
bruker programvaren FEM-Design for å
sørge for trygge konstruksjoner. Økern
Portal er et praktbygg med kontorer og
parkeringshus på Løren i Oslo. Rotheim
forklarer at Djerving har brukt FEMDesign til å gjøre stabilitetsanalyser
og for å ta ut krefter i elementene i de
midlertidige byggefasene og i ferdigtilstanden.

En ekstra dimensjon til arbeidet
Han trekker også frem at overgangen til
3D i FEM-Design ble ekstra smidig fordi
de allerede hadde brukt programmet for
2D i mange år.

Samtidig trekker både Rotheim og
Bagge-Carlsen frem at god kursing og
solid support er enda en grunn til at de
er fornøyde med bruken av FEM-Design.
Alle i selskapet som gjør analyser har
vært på kurs hos NoIS for å lære seg
programmet.
Menneske og maskin i skjønn symfoni
Bagge-Carlsen understreker at i store
prosjekter kan man ikke ene og alene
støtte seg på en enkelt modell. En god
del av beregningene må gjøres utenfor
programmet.

Espen Bagge-Carlsen

Store krefter i
kompleks geometri

– Økern Portal er et veldig komplekst
prosjekt. Portalen er egentlig en slags
bro mellom to kontorbygg, og taket
skrår hele veien fra 10. etasje på den ene
enden til 6. etasje på den andre. Med så
stor kompleksitet i byggets geometri er
det krevende å forstå hvordan kreftene
i bygget kommer til å oppføre seg i den
virkelige verden, sier konstruksjonssjef i
Djerving, Morten Rotheim.

– Vi tar ut krefter fra modellen i FEMDesign, og sammenligner med manuelle
lastberegninger. Det må man alltid gjøre,
sier Bagge-Carlsen.
Rotheim er enig i at de beste resultatene
kommer når modellene spiller på lag
med de manuelle beregningene,
vurderingene, og magefølelsen hos
ingeniøren.
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– Da programmereren fra NoIS kom i
prat med leverandøren av bøyemaskinene
kom de raskt frem til en løsning for hvordan 3D-modellen av armeringsjernene
kan sendes direkte til bøyemaskinen, sier
Hans Olav Michelsen.

Grønnere jern
Samtidig står bygg- og anleggsbransjen
overfor en stor oppgave med å redusere
klimautslippene i tråd med FNs bærekraftsmål.

Tradisjonelt har NTI levert prosjekteringsverktøy til arkitekter og rådgivere, men
den seneste tiden har de opplevd at
store entreprenører som Skanska,
Veidekke, Kruse Smith og AF Gruppen
også har begynt å bruke BIM-modeller

I Smith Stål sine mange produksjonshaller
er alle maskiner koplet opp for å motta
elektroniske bøyelister.

Kontakt i Norconsult Informasjonssystemer AS (NoIS): ole.magne.kvindesland@norconsult.com

– Sannheten er at om ikke de små
aktørene er med, blir teknologien bare
brukt på prestisjeprosjektene. Skal vi
endre bransjen må også de som faktisk
håndterer jernet være med. Det er et
mylder av mindre aktører, og for dem
kan kostnaden av denne typen software
være en påkjenning, sier Carl Petter
Simonsen, daglig leder for avdeling Øst
i Smith Stål.
Nå tar de satsingen et hakk videre, og har
forhandlet en spesialpris for ett års bruk av
ISY CAD Rebar sammen med NoIS og NTI.
I noen tilfeller vil de også tilby å sponse
deler av kostnaden. ISY CAD Rebar er en
plugin som lar deg tegne armering og ta
ut mengdelister i Autodesk Revit. Ved å
eksportere armeringsdata på BVBSformat kan bestillingen mates direkte
inn i bøyemaskinen, som bøyer og
kutter armeringsjernene i henhold til
3D-geometrien i den opprinnelige BIMmodellen.
18
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– De største brukerne, ingeniørselskaper
som Norconsult og andre prosjekterende,
har allerede denne programvaren. Det
er vanligvis entreprenørene som bestiller
armeringsjern, og de bruker i liten grad
ISY CAD Rebar fordi det innebærer en
ekstrakostnad for dem, sier Ole Magne
Kvindesland, avdelingsleder BIM og
konstruksjon i NoIS.

For Smith Stål innebærer en manuell
bestilling at de må punche data for
hvordan hvert eneste jern skal bøyes og
kuttes, og flere årsverk i Smith Stål går med
til å legge inn disse dataene manuelt. I
tillegg går betydelige ressurser til å
justere feil. Det skjer relativt ofte hos alle
leverandører, og er et kjent problem for
hele bransjen.

Sparer tid og gjør færre feil
Smith Stål er en landets ledende
leverandører av armering, stål og metall,
og gir allerede 50 kr i rabatt per tonn
armeringsstål til kunder som bestiller
armeringsjern digitalt, i stedet for manuelt.
Med primært entreprenører på kundelisten håper Smith Stål at tiltaket skal friste
flere kunder til å velge digitale bestillinger.

– Digitale bestillinger gir store besparelse
både for oss og for kunden. Det betyr
mye med bestillinger på alt fra noen få
tonn til de største infrastrukturprosjekter
som kan være oppe i 10 000 tonn
armeringsjern, sier Simonsen. I tillegg
har vi selvsagt en felles forpliktelse til å
være så miljøvennlige og effektive som
vi kan, så løsningene tvinger seg naturlig
frem i tiden som kommer, og byggherrene setter stadige strengere krav til
oss på disse områdene.

– Vi er de eneste som tilbyr denne typen
rabatt. Vi gjør det fordi det rett og slett blir
mer effektivt for oss. Vi sparer manuelt
arbeid og unngår feil, sier Simonsen.

feil. Gjør vi bare en liten feil, resulterer det
alltid i skraping, pluss at hver feil alltid
betyr en ekstra transport, forklarer
Simonsen i Smith Stål.

– Det er først nå i den senere tiden
vi ser at entreprenørene tar tak i den
informasjonen som er tilgjengelig for
sine problemstillinger, da spesielt rundt
logistikken på byggeplass. Det er der vi
ser at en kobling som den mellom ISY
CAD Rebar og helt ut til Smith Stål blir
veldig konkret, sier Michelsen.

Dersom samarbeidet mellom Smith Stål,
NTI og NoIS lykkes med å flytte flere
entreprenører over på digitale bestillinger,
vil det også bidra til å redusere klimautslippene fra produksjon og transport
av armeringsjern.

– Som en stor leverandør må vi gjøre
vårt for at byggeplassene blir grønnere,
og det mest åpenbare vi kan gjøre er å
rasjonalisere transporten vår, og unngå

– Dette er en nytenkende måte å gjøre
det på. Jeg har ikke vært med på før at
en aktør går ut og sponser programvare
fra en tredjepart for at sluttkundene skal
endre sine prosesser. Trenden er at vi går
mer og mer i retning av 3D-armering.
Derfor er dette initiativet veldig positivt
for å gi bransjen et løft til å kutte ned
på analoge arbeidsprosesser, sier Ole
Magne Kvindesland.

“Vi er de eneste som tilbyr
denne typen rabatt. Vi gjør
det fordi det rett og slett blir
mer effektivt for oss. Vi sparer
manuelt arbeid og unngår feil”

Hans Olav Michelsen

Sammen senker Smith Stål, NTI og NoIS terskelen
for entreprenører som vil begynne å bestille
armeringsjern direkte fra en 3D-modell.

mer aktivt, for å gjøre byggeprosessene
enklere og fjerne flaskehalser.

Carl Petter Simonsen

Gir armeringsjernet

Nyskapende samarbeidsmodell
Business development manager i NTI,
Hans Olav Michelsen, har hatt en viktig
rolle i å legge grunnlaget for samarbeidet
mellom Smith Stål, NoIS og NTI. NTI
forhandler Autodesks produkter, samt NoISprogramvaren ISY CAD Rebar. Michelsen
satte opp det innledende møtet mellom
NoIS, Smith Stål og den sveitsiske leverandøren av bøyemaskinene som brukes i
produksjonen av armeringsjernene.
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Dyrker det nære samarbeidet
Da Spire Finans startet som forretningsbanken DeBank i 2016, var
målet å skape en heldigital bankopplevelse for små og mellomstore
bedrifter. Underveis har både eierne, navnet og forretningskonseptet
blitt byttet ut. Men visjonen er den samme, «tilby likviditet til små og
mellomstore bedrifter på sekundet», og rådgiverne har de beholdt.

“Siden den gang har det ballet på
seg med kredittmodeller, diverse ITløsninger, nettbank og utviklingen
av nettbanken sentralt”

Kontakt i Norconsult Informasjonssystemer AS (NoIS): lars.lonvik@norconsult.com

– Til å begynne med skulle alt være
veldig digitalt, men vi oppdaget fort at
markedet og kundene ikke var modent
nok. Folk vil fortsatt snakke med folk, og
stoler ikke alltid på en automatisert
prosess. En heldigital bank er fremtiden,
men vi var for tidlig ute. Derfor tilbyr vi
inntil videre begge deler, sier administrerende direktør i Spire Finans, Camilla
Sagmo Voje.
Spire Finans, den gang DeBank ASA,
så dagens lys høsten 2016. Målet var
å være langt mer digital enn andre
finansieringsforetak og banker, med
produkter tilpasset hver enkelt kunde.
Spire Finans så etter samarbeidspartnere
som kunne være med hele veien, og
CRM, eller kunderelasjonshåndtering, ble
inngangen til NoIS.
– Vi var på utkikk etter et CRM-system
som skulle være kjernen i virksomheten.
Vår teknologidirektør hadde hørt om
noen flinke karer som kunne bygge et
open source-system som vi selv kunne
tilpasse, dermed ble Lars Einar Lønvik fra
NoIS med. Siden den gang har det ballet på seg med kredittmodeller, diverse
IT-løsninger, nettbank og utviklingen av
nettbanken sentralt, sier Voje.
Lønvik ble kontaktet i julen 2016 og
spurt om han kunne bygge et CRM20 ISYnytt 01/20

system til banken. Han leverte et forslag
til DeBank i januar 2017, noe som ble
starten på et langt og tett samarbeid
med langt mer enn en felles CRMløsning.
– Siden inntoget vårt har vi jobbet tett
sammen. Vi har videreutviklet CRMløsningen og bygd integrasjoner mot
eksterne systemer som Telia, Experian
og kjernebanksystemene Banqsoft og
Stacc, som Spire Finans bruker i dag,
samt andre tredjepartsløsninger, sier
Lønvik.
Utfordringen for alle bedrifter som begynner å få flere systemer på plass er å
få systemene til å samhandle på en god
måte. For å løse dette har NoIS bygd en
integrasjonsmotor i Azure som snakker
med alle systemene, og som har digitalisert store deler av dataflyten.
Omstilling og nyskaping
Men livet som oppstartsselskap var ikke
bare preget av solskinnsdager. Kundene
skulle vise seg å kreve mer menneskelig
kontakt enn hva Spire Finans hadde
regnet med. I tillegg opplevde bedriften
store utfordringer med kjernebanksystemet, noe som førte til at Spire
Finans måtte endre forretningsmodellen
underveis.

– Vi startet med å tro at vi skulle bygge
en fullskala bank, men skjønte etter
hvert at det ville kreve enorme ressurser
og tunge systemer. Vi valgte nok feil
kjernebankleverandør, noe som førte til
at vi ikke klarte å levere i henhold til våre
aksjonærers forventninger. Det var på
dette tidspunktet at SpareBank 1 SMN
kom på banen, forteller Voje.
I februar 2019 ble Spire Finans et heleid
datterselskap av SpareBank 1 SMN, og
selskapet ble omdannet fra bank til
finansieringsforetak. Spire Finans har
spesialisert seg på sitt kjerneprodukt,
fakturasalg, samtidig som det nå jobbes
med en rekke nye digitale produkter
som kommer til høsten. Dette er
produkter som blant annet tar utgangspunkt i ferske data fra reskontro og regnskapssystemer.
– Offentlig regnskapsdata kan fort være
ett og et halvt år gammelt. Det er klart at
med tilgang til fersk reskontro og regnskapsdata kan du gi lån til flere, som i
dag ikke har tilgang til likviditet. Ferske
data gir mer innsikt og større trygghet
slik at vi som selskap kan tilby likviditet
til flere uten å gå på kompromiss med
risikoen, sier Voje.
Helhetlig IT-rådgiving
Nå er Spire Finans i gang med å migrere

fra det gamle kjernebanksystemet, og
NoIS er involvert i dette arbeidet, i likhet
med mye annet.
– Vi har vel egentlig vært en mini-ITavdeling i Spire Finans sin tjeneste, og
drevet med rådgiving, planlegging og ITarkitektur. I grunnen litt av alt, sier Lønvik.
Siden Lønvik startet arbeidet med Spire
Finans har han sittet hos dem to dager
i uken. Lønvik er overbevist om at dette
har gjort det mulig å bli bedre kjent med
helhetsbildet av de utfordringene som
Spire Finans har stått overfor, noe som
har gjort rådgivingen bedre. Camilla
Sagmo Voje er enig:
– Det viktigste med samarbeidet har
vært tilgjengeligheten og kunnskapen
som NoIS har hatt om hvordan vi
opererer og hva som er våre behov nå
og fremover. Lars forstår mer av det
helhetlige bildet. Han forstår kulturen,
systemene, produktene og forretningsmodellen vår. Dette gjør at han ser
logikken i det vi bygger og finner bedre
løsninger. Det har vært kjempeviktig for
oss.

Camilla Sagmo Voje
ISYnytt 01/20
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Robot as a Service
For å kunne tilby fordelene med robotisering til så mange
som mulig, har NoIS utviklet en modell som muliggjør
deling av lisenser, kjøremiljø og driftskostnader.

“En robot i denne sammenhengen er en programvare
som opptrer som en
menneskelig operatør av
et eller flere IT-systemer. ”

Kontakt i Norconsult Informasjonssystemer AS (NoIS): ketil.parow@norconsult.com

– Nye og bedre tekniske løsninger har
medført at terskelen for å sette i gang
med robotisering har blitt betydelig
lavere, både økonomisk og praktisk. Vår
driftsmodell gir lavere innstegskostnader,
samtidig som kunden slipper å gjøre
endringer i teknisk infrastruktur eller
driftsorganisasjon. Vi kaller konseptet
«Robot As A Service» (RaaS), sier Ketil
Parow i NoIS.
Offentlige og private virksomheter satser
i økende grad på digital teknologi for å
oppnå økt effektivitet, bedre tjenester,
færre feil i saksbehandlingen og enklere
prosesser. Ofte angripes problemene
ved å gjennomføre store og langvarige
prosjekter. Disse prosessene innebærer
gjerne både organisasjonsendringer,
22 ISYnytt 01/20

endringer i forretningsprosesser og
nye teknologier. Det gjør det vanskelig
å identifisere effektene av individuelle
tiltak. Ved robotisering er resultatene
direkte målbare umiddelbart etter oppstart.
– I løpet av de seneste årene har vi
bygget opp solid kompetanse på robotisering, og vi har levert robotiserte
prosesser til en rekke ulike prosjekter
og kunder. Felles for disse leveransene
er at de har gitt betydelig gevinst, både
økonomisk og kvalitetsmessig. Å sette
roboter i arbeid er en praktisk og lite
krevende løsning. Resultatet er direkte
målbart umiddelbart etter at prosessen
er robotisert. Det gjør det enkelt å korrigere strategien underveis, tidlig og ofte,

sier Parow.
Hva er en robot?
En robot i denne sammenhengen er
en programvare som opptrer som en
menneskelig operatør av et eller flere ITsystemer. Robotisering forkortes «RPA»
(Robotic Process Automation). Roboter
egner seg til å gjøre repetitivt manuelt
arbeid på en skjerm, med noen få begrensninger.
– Teknologien i seg selv er ikke ny. De
første robotene dukket opp i finansinstitusjoner for flere tiår siden, og mange
av dem er fortsatt i arbeid. Det som
har endret seg de seneste årene, er at
robotene har blitt langt mer tilpasningsdyktige, enklere å lære opp og veldig

mye enklere å «ha i arbeid». Det har gitt
teknologien ny aktualitet, sier Parow.
Roboter er godt egnet til oppgaver som
verifisering av data fra underlag, søknadsprosesser, flytting og oppretting av data.
En robot kan også være et gunstig alternativ til tradisjonelt integrasjonsarbeid,
når systemer ikke er i stand til å dele data
med hverandre på andre vis. Roboten
kan håndtere regler og verifisere at en
søknad eller en transaksjon er gyldig og
logisk utfylt, men kan ikke fullføre prosesser som krever menneskelig skjønn.
– Vanligvis ser vi etter kompliserte prosesser der arbeidet er utsatt for operatørfeil og tar lang tid for et menneske å utføre, eller enklere prosesser som utføres

veldig ofte, og dermed koster mye. Vår
erfaring er at det vanligvis er enkelt å
identifisere et antall slike prosesser, sier
Parow.
Robot as a Service
Som med all programvare gjør tidsriktige
krav til kjøremiljø, forretningsmodeller
og fleksibilitet seg gjeldende også for
roboter.
– Mindre virksomheter opplever at
terskelen for å komme i gang med robotisering er høy, på grunn av investeringene de må gjøre og robotens krav
til infrastruktur. Disse utfordringene
løser vi ved å dele på lisenskostnadene
og skape et felles kjøremiljø. De fleste
kjenner dette konseptet gjennom bruk

av skybasert epost, arkiv, dokumentlager
og andre systemer. På samme måte
lønner det seg å drifte roboter i et delt,
skybasert miljø. Tenk på roboten som en
delt medarbeider, sier Parow.
Kontakt oss om RaaS!
RPA inngår som et mulig verktøy i
manges digitaliseringsstrategier og
-prosjekter. Vi kan svare på spørsmål
om RPA i denne sammenhengen, og
kan, gjennom å ha implementert et eget
RaaS-miljø, tilby ferdige robotløsninger
for dine behov til fordelaktige priser. Ta
kontakt med oss for å snakke om RPA/
RaaS i din organisasjon!
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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.

Informasjonssystemer
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