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Innhold

Totalløsning innen veiforvaltning
Som en del av kommune- og regionreformen overtok fylkeskommunene ansvaret for fylkesveinettet fra Statens vegvesen
(SVV) 01.01.2020. I juni 2020 lyste ti fylkeskommuner ut anbud
på et nytt veiforvaltningssystem. Anbudet ble vunnet av
Norconsult informasjonssystemer (NoIS) sammen med vårt
svenske datterselskap Norconsult Astando på våren 2021.
Denne type leveranse passer oss i NoIS godt. Vi har lenge
levert sentrale løsninger til SVV og kjenner fagområdet godt.
Gjennom ELRAPP (oppfølging av SVV sine entreprenørkontrakter) og ISY Prosjekt Økonomi har vi god kompetanse
på området.
I tillegg er vårt svenske datterselskap Norconsult Astando AB
spesialister innen IT- løsninger for vei, gate og trafikk og har
systemer som er i bruk hos mange svenske kommuner. Når vi
også legger til vår spesialistkompetanse innen GIS, FDV og BIM
er det klart at vi har den kompetansen og de byggeklossene som
trengs for å sette sammen en totalløsning innen veiforvaltning.
Vår strategi er å utvikle løsninger i grensesnittet mellom ingeniørtjenestene hos vårt morselskap Norconsult AS og vår egen

IT-virksomheten. Norconsult har Norges ledende rådgivermiljø
innen samferdsel. Sammen har vi derfor en unik kompetanse
for å kunne levere løsninger som treffer morgendagens behov
innen veiforvaltning.
Parallelt med leveransen til fylkeskommunene leverer vi også
en løsning til Bergen kommune som inneholder mange av de
samme elementene mhp. oppgavestyring for vei og gate. Vi
ser at dette er et behov som mange kommuner har, og at det i
dag mangler gode løsninger.
For oss er veiforvaltning et vekstområde hvor vi har store
ambisjoner. Vi ser fram til å tilby denne løsningen til alle som
driver med veiforvaltning i Norge og Sverige. Det blir en totalløsning som vil bidra til mer bærekraftig og samfunnsøkonomisk drift og forvaltning av vei.
Vi takker fylkeskommunene for tilliten.
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Medvirkningsmagi i Ruter

Bergen kommune forbedrer
tjenestene til innbyggere og
næringsliv

Lett å bruke, intuitivt og engasjerende. Det var kriteriene til Ruter
da de tok i bruk ISY WinMap InnbyggerDialog for å komme tettere
i kontakt med eksisterende og potensielle kunder.

Kontakt i Norconsult Informasjonssystemer AS (NoIS): per.alhaug@norconsult.com

– Vi er her for Oslo og Viken sine innbyggere, og vi vil gi kundene våre det
beste tilbudet vi kan innenfor de rammene vi har å operere med. Da er det
essensielt å høre de reisendes meninger
og forstå deres behov, sier Lene Jahnsen,
strategisk trafikkplanlegger i Ruter.
Å komme tettere på kundene er nettopp
grunnen til at Ruter har valgt å ta i bruk
ISY WinMap InnbyggerDialog, et verktøy
som skal sikre økt innbyggermedvirkning.
Målet med programmet er å øke og
forbedre kommunikasjonen med innbyggerne digitalt. Programmet tar
utgangspunkt i kart, og legger til rette
for at brukeren kan komme med innspill
knyttet til forslag og løsninger som fremstilles i kartet.
Flere innspill gir bedre planlegging
– Vi trengte å utvikle nye metoder for å
komme i kontakt med folk. Vi planlegger
naturligvis rutene våre med mål om å
møte behovet så godt som mulig, men
noen ganger ser vi at vi har behov for
flere innspill for å treffe enda bedre, sier
Trude Flatheim, som i likhet med Jahnsen
jobber som trafikkplanlegger i Ruter.
Flatheim peker også på at det i økende
grad er et krav fra Ruter sine eiere at de
skal involvere innbyggerne i trafikkplanleggingen.
Mulighetene for kartlegging er mange
– Vi begynner med å teste løsningen på
et konkret prosjekt som vi har gående.
Der skal vi høste innspill om en mulig
linjeomlegging i Oslo, sier Flatheim.
4
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– Vi ser for oss at vi også kan kartlegge
andre ting enn omlegging på eksisterende
ruter, som reisevaner og eventuelle reiserelasjoner som ikke dekkes av dagens
tilbud, supplerer Jahnsen.
Åpner horisonten for ny bruk
ISY WinMap InnbyggerDialog har hittil
primært blitt brukt av kommuner for å
engasjere innbyggere i planprosesser.
Per Alhaug er GIS-konsulent i NoIS, og

er begeistret over at Ruter tar i bruk
løsningen.
– Ruter er fremoverlente som aktivt går
ut og søker dialog med innbyggere i
Oslo og Viken. Vi synes også at dette er
spennende fordi det åpner horisonten
for ny bruk og nye brukergrupper. Det er
nesten ubegrenset hva man kan bruke
løsningen til å få innspill om, og vi er
glade for at Ruter går foran, sier Alhaug.

Bergen kommune ønsket et system for å gi
innbyggerne og næringslivet bedre og raskere
service. Derfor inngikk de avtale med NoIS
om å levere løsningen ISY Case.

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

Bergen kommune ønsket et system som
forbedrer saksbehandling knyttet til arbeid
på og utleie av kommunal grunn. Systemet
måtte være enklere og mindre sårbart
for feil i saksbehandling enn tidligere.
- Vi har behov for en løsning hvor
samhandling, søknadsbehandling og
kommunikasjon mellom de ansatte i
forskjellige fagområder og sluttbrukerne
ivaretas av systemet, sier Luis Andres
Brunet, prosjektleder og fagleder IT for
Bymiljøetaten i Bergen kommune.
ISY Case er en løsning for administrasjon
og kontroll av søknader og tillatelser, og
kommunikasjon mellom forvalter og utførende part. Løsningen som kommunen
har bestilt leveres med integrert kartløsning, saksmoduler for gravetillatelser,
leie av grunn, arbeidsvarsling og skiltplaner. I tillegg skal det utvikles en ny
modul for håndtering av parkeringstillatelser og oppfølging av parkeringsbøter.
- Vi forventer å øke kvaliteten på arbeidet
vi utfører og bygge omdømme ved å
tilby våre innbyggere moderne systemer
som setter dem i fokus, sier Brunet.
Målet til kommunen er å behandle
flere saker og samtidig øke kvalitet og
sikkerhet i behandlingen av sakene.

Bymiljøetaten fremhever også at
løsningen legger til rette for innbyggermedvirkning gjennom at det enkelt kan
legges inn ønsker og tilbakemeldinger.
Skal samarbeide om å videreutvikle
ISY Case
Bergen kommune ønsker seg en videreutvikling av løsningen slik at den får et
enda mer intuitivt brukergrensesnitt som
kan tilpasses de ulike brukergruppene og
de ulike sakstypene som behandles.
Kjell Sandal, markedsansvarlig GIS og
kommunal forvaltning i NoIS, forteller
at tilpasset prosess-støtte er allerede
innbygd i løsningen for å gi brukerne en
rasjonell og sikker håndtering av saksbehandlingen.
– Dette sørger for at brukerne kan lære
seg systemet kun med en kort opplæring,
og gir mulighet for kommunikasjon på
tvers i organisasjonen, sier Sandal.

stort innenfor dette segmentet, både i
Sverige og Norge, og vi ser frem til et
godt samarbeid med Bergen kommune,
sier Sandal.

Etterspørres både i Norge og Sverige
ISY Case er utviklet av NoIS i samarbeid
med datterselskapet Norconsult Astando
i Sverige. Skytjenesten benyttes av et
40-talls kommuner og myndigheter
både i Norge og Sverige.

Også Bergen kommune er fornøyde
med det nye samarbeidet.

– Denne avtalen er viktig for NoIS. Vi satser

– Vi er glade og har allerede hatt en
veldig god oppstart med planlegging av
videre arbeid. Vi er spente på det videre
samarbeidet med NoIS for å få dette på
plass, avslutter Brunet.
ISYnytt 01/21
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Grønnere logistikk med
geografiske informasjonssystemer

Tømmeplan-app skal gi innbyggere
i Lofoten bedre avfallstjenester

Med 24 utsalgssteder, 40 lastebiler og et nedslagsfelt på størrelse med Irland har
Gausdal Landhandleri en god del å holde styr på. Ved å analysere dataene sine i
kart legger de nå grunnlaget for mer effektiv og bærekraftig drift og logistikk.

Kontakt i Norconsult Informasjonssystemer AS (NoIS): per.alhaug@norconsult.com

I 1938 ble Gausdal Landhandleri etablert.
Den gang minnet butikken mest om en
krambu, med salg av smått og stort det
var behov for i lokalbefolkningen. På den
store åpningsdagen hadde de en omsetning på 170 kroner. I dag har Gausdal
Landhandleri byggevarehus over hele
Østlandet, omsetter for 1,6 milliarder i
året og har 380 årsverk. Nå har de valgt
å bruke NoIS og M.App Enterprise Smart
Map for å få en bedre måte å visualisere
og analysere sine markedsdata.
– Vi bestemte oss for at vi ville grave litt
i våre egne data for å se om vi kunne utnytte de bedre ved hjelp av geografiske
informasjonssystemer (GIS). Vi etterspurte kompetanse på dette, og fant
en god løsning. Med kompetanse fra
NoIS på kjøpet har vi god tro på at vi når
våre mål, sier Bernt Bjørnsgaard som
er digital forretningsutvikler i Gausdal
Landhandleri.
Med bakgrunn som skogbruker, orienteringsløper og gründer av skisporet.no
var kartinteressen allerede på plass for
Bjørnsgaard, og det var lett å se at kartet
kunne brukes også i denne sammenhengen.

– Vi har store logistikkoperasjoner, og
analyseløsningen gir oss fugleperspektivet vi trenger for å ta gode beslutninger
for en mer effektiv logistikk, fortsetter
Bjørnsgaard.
Ved å plassere markedsdata som antall
leveringer, varelinjer og omsetning i
kartet gir Smart Map kunden mulighet til
å selv gjøre geografiske analyser uten å
være GIS-ekspert. Det kan for eksempel
brukes til å optimalisere kjøreruter eller
gjøre valg om lokalisering.
Det er mye bærekraft i god digitalisering
Bærekraft og innovasjon er viktige motivasjonsfaktorer for Gausdal Landhandleri
når de skal gjøre forbedringer.
– Vi ønsker en mer sirkulær verdikjede,
og transport er en helt essensiell del av
dette. Med gode digitale verktøy kan vi
legge til rette for en bedre flyt og mer
effektiv ressursbruk knyttet til transport.
Det er ikke bare god økonomi, men
også bærekraftig i et miljøperspektiv, sier
Paul Erik Hattestad, logistikksjef i Gausdal
Landhandleri.

Han trekker frem at samarbeidet med
NoIS har fungert godt, og at de tidlig
viste god forståelse for behovene til
virksomheten.
– Det har vært veldig gøy å jobbe med
en kunde som er frempå og ser mulighetene som kartet gir. De har hele veien
hatt en klar formening om hvordan de vil
ha det, samtidig som de identifiserer nye
muligheter underveis. Det er det som
er så bra med våre dynamiske kart med
dashboards, at det gir fleksibilitet til å
tilpasse til den enkelte kunde sitt behov,
sier Per Alhaug, seniorrådgiver innen GIS
i NoIS.
Alhaug er særlig begeistret for muligheten
til å bruke eksisterende data på nye
måter.
– Med markedsdata i kart og enkle
analyseverktøy blir det mulig å ta kloke
valg for bedriften sin fremtid. Det er med
andre ord en veldig smart løsning, kanskje særlig for aktører som driver store
logistikkoperasjoner, avslutter Alhaug.

I en stadig mer digital
hverdag krever folk at viktig
informasjon kommer til rett
tid og i riktig kanal. Derfor har
Lofoten Avfallsselskap besluttet
å ta i bruk ISY ProAktiv Tømmeplan.

Kontakt i Norconsult Informasjonssystemer AS (NoIS): guru.husdal.sorli@norconsult.com

Lofoten Avfallsselskap IKS behandler
avfall fra husholdninger og næringsliv i
Flakstad, Moskenes, Vestvågøy og Vågan.
Med en visjon om å holde Lofoten ren
er de helt avhengig av god kommunikasjon med innbyggerne i kommunene.
– Om man skal sette det på spissen så er
en konsekvens av informasjonssamfunnet at folk får så mye informasjon, at noe
lett går i glemmeboken. Det betyr at vår
informasjon må komme «just in time»
og i de kanalene folk bruker. I praksis
betyr det at vi ideelt sett må være i flere
kanaler med informasjon på en gang,
som papiravis, på nettsider og nå også
med varsler i app om når vi kommer for
å hente avfall, sier Monica Kleffelgård
Hartviksen som er informasjons- og
kvalitetsleder i Lofoten Avfallsselskap.
Vær, vind og varsler
ISY ProAktiv Tømmeplan gir forbruker tilgang til tømmekalender for sin eiendom.
Det er mulig å be om tømmevarsel slik at
påminnelse om tømming f.eks. kommer
dagen før. Appen har også mulighet til
å vise kontaktinformasjon og registrere
eventuelle driftsmeldinger.

– Det kan være værhardt i Lofoten, og
det kan raskt oppstå situasjoner som gjør
at vi må endre på planene våre. I vinter
hadde vi for eksempel en storm som
gjorde av vi måtte gjennomføre tømming
en dag tidligere enn planlagt. Da varslet vi
gjennom kommunens SMS for å nå frem
til folk, og resultatet var at veldig mange
fikk med seg endringen og fikk satt ut
dunkene. Slike tilfeller viser verdien av
1-1-kommunikasjon, fortsetter Hartviksen.
En viktig grunn til at de gikk for ISY ProAktiv Tømmeplan var at de snakket med
andre avfallsselskaper med gode erfaringer
fra appen i bruk.
– Alt i alt tror vi det kommer til å bli styrket
dialog med innbyggere, mer rom for
tilpasning og at tjenestene våre generelt
blir bedre, sier hun.
Full kontroll fra felt til faktura
Guru Husdal Sørli er produktsjef for ISY
ProAktiv og har ansvar for utvikling av
programvaren. Hun har selv bakgrunn
fra renovasjonsbransjen og har et særlig
engasjement for Tømmeplan-appen.

at man samler alt på et sted. For Lofoten
Avfallsselskap er prosessen smidig siden
dataene de trenger allerede ligger i
ISY ProAktiv som de har brukt i mange
år. Og med ISY ProAktiv har man full
kontroll på det som skjer fra felt til fakturering for den enkelte bruker, sier Sørli.
I tillegg til appen får Lofoten Avfallsselskap tilgang på et API som gir ytterligere
funksjonalitet for kommunikasjon av
sanntidsdata, og som sørger for at
informasjon oppdateres på tvers av
plattformer.
Ny og bedre funksjonalitet
Som med all programvare i NoIS jobbes
det med kontinuerlig utvikling av Tømmeplan-appen. I vår ble appen oppdatert
med flere forbedrede funksjoner.
– Det har blitt utviklet et felles nasjonalt
ikonsett for kildesortering som vi nå
implementerer i appen. Det vil gjøre
det enklere for den som sorterer, fordi
ikonene vil se like ut uansett hvor du
er. I tillegg har vi økt tilgjengeligheten
for blinde og svaksynte ved å legge til
skjermleser, avslutter Sørli.

– Det som er så bra med Tømmeplan er
6
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strøm. Da kan markedsavdelingen
informere vedlikeholdsavdelingen om at
det blir en tvunget stans i produksjonen,
og legge inn såkalte vedlikeholdsvinduer
frem i tid, sier Amundsen.

Bedre samhandling gir
økt konkurransekraft

Søknadene om vedlikehold kan enkelt
sendes og behandles i programmet.
– Bildet man ser på skjermen er også
svært godt visuelt tilrettelagt. Programmet er veldig intuitivt og gir lite rom for å
gjøre feil, sier Hauggrav.
Enklere dokumentasjon
For de store kraftverkene er det strenge
krav til åpenhet og transparens som må
etterleves. Tilbakeholdelse av produksjon
kan påvirke prisen i markedet, og stans
av et kraftverk skal være basert på et
reelt vedlikeholdsbehov. Så snart man
fatter en beslutning om å stoppe produksjonen fra et kraftverk må man informere
markedet, og Utetidskalenderen bidrar til
å etterleve disse kravene.

ISY JobTech Utetidskalender lar norske kraftverk spare både tid og penger ved
å koordinere markedssituasjonen med behovet for vedlikehold. Skagerak Kraft
har sammen med fire andre kraftselskap deltatt i utviklingen av løsningen.

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

Etter konsultasjoner med ulike kraftselskap
var det tydelig at det var et stort behov for
en såkalt utetidskalender, hvor markedsavdelingen og vedlikeholdsavdelingen
kunne ha en felles oversikt over produksjonsutstyret som måtte tas ut av drift.
Samhandling i felles løsning
Skagerak Kraft er en av landets største
produsenter av elektrisitet med 33 vannkraftverk og 46 generatorer, og var med
på å utvikle Utetidskalenderen fra start.
– Helt fra begynnelsen har Skagerak
Kraft hatt en svært offensiv holdning, og
vært åpne for å investere i utvikling av ny
teknologi, sier Brekke.
Nå kan Skagerak Kraft samle all informa8
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- Planlegging av vedlikeholdsstans krever
samhandling mellom ulike miljøer i bedriften, og Utetidskalenderen bidrar til en
enklere dialog og samhandling mellom
disse. Nå kan vi slutte å utveksle informasjon gjennom regneark og e-poster, og
heller jobbe sammen i ett og samme
program, sier Terje Amundsen, produksjonsplanlegger i Skagerak Kraft.
Utetidskalenderen har gjort samarbeidet
mellom markedsavdelingen, prosjektavdeling og vedlikeholdsavdelingen
enklere og bedre hos Skagerak Kraft.

Morgendagens Utetidskalender
Som deltakere i Nord Pool, Europas
ledende kraftbørs, plikter Skagerak Kraft
å registrere hvor mye strøm de skal
levere for å sikre forutsigbarhet. Dersom
kraftselskapene ikke klarer å levere det
de har lovet, må de kjøpe strøm fra
andre for å gjøre opp for differansen.
Det ligger derfor store gevinster i å digitalisere også denne prosessen.
– Et naturlig neste steg er å koble Utetidskalenderen mot eksterne systemer, slik
at informasjon om utilgjengelighet er

synlig blant annet i handelssystemene,
sier Hauggrav.
Økt konkurransekraft
I et internasjonalt kraftmarked hvor
marginene teller, er det viktig for kraftselskapene å finne nye og smartere
løsninger på dagens utfordringer.
– Det blir raskt store inntektstap om man
er utilgjengelig på et ugunstig tidspunkt.
Derfor er det viktig å koordinere flere
vedlikeholdsaktiviteter til en felles stopp,
og med Utetidskalenderen har denne
prosessen blitt kraftig forbedret, sier
Amundsen.
– I tillegg har Utetidskalenderen gjort
at markedsavdelingen og vedlikeholdsavdelingen kommuniserer enklere, og
begge avdelingene er omforente om
behovet for å finne gode løsninger i
fellesskap. Jeg vil nok tro at utviklingskostnadene raskt er tjent inn i dette
prosjektet, avslutter Hauggrav.

“Utetidskalenderen bidrar
til en enklere dialog og
samhandling mellom ulike
miljøer i bedriften“

Aslak Hauggrav

– En del av vedlikeholdet som gjøres
krever at maskinene blir tatt ut av produksjon. For vannkraftverk er dette noe av
det dyreste de gjør, ettersom de i dette
tidsrommet ikke får noen inntekt. Derfor
er det viktig at produksjonen stanses på
de tidspunktene hvor de taper minst, sier
Ottar Brekke, fagekspert i NoIS.

sjon om vedlikehold på én felles plattform med ett felles grensesnitt.

Terje Amundsen

Vannkraft har en lang tradisjon her til
lands, og står for rundt 90 prosent av all
kraften som produseres i Norge. Mange
av dagens vannkraftverk har vært i drift
lenge, og etter hvert som tiden går
øker både slitasjen på kraftverkene og
sannsynligheten for at maskineri svikter.
Smart vedlikehold er derfor essensielt for
god og effektiv drift.

– Da vi var med å utvikle Utetidskalenderen
var det viktig for oss å lage den på en måte
som fulgte kravene til informasjon, samtidig som vi unngikk å måtte oppdatere
dette flere steder. Tidligere innebar oppdatering av denne typen informasjon
mye ekstraarbeid, spesielt ved endringer.
Derfor var det en stor forbedring å få alt
inn i Utetidskalenderen, forteller
Amundsen.

– Prisen på strøm kommer an på forbruket
i markedet og tilgangen på vann i magasinene, og markedsavdelingen tilstreber
å disponere vannet slik at produksjonen
imøtekommer etterspørselen. Gjennom
den nye løsningen kan vedlikeholdsavdelingen flagge behov for å stanse
anlegget, og markedsavdelingen kan ta en
avgjørelse på når det vil være gunstigst å
gjøre vedlikehold, forteller Aslak Hauggrav,
vedlikeholdsingeniør i Skagerak Kraft.
Med Utetidskalenderen kan vedlikeholdsavdelingen synliggjøre behov for vedlikehold, og markedsavdelingen kan foreslå
gode tidspunkter for vedlikeholdsstanser.
– Noen ganger er det eksterne faktorer
som for eksempel vedlikehold i strømnettet som gjør at vi ikke kan produsere

Sønstevanndammen i Numedalsvassdraget.
Foto: Octo Farm
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Vedlikehold med historisk sus for
Telemarkskanalen
Med en over 100 år lang historie, åtte spektakulære sluseanlegg og 74 bygg
er det mye å ta vare på for Telemarkskanalen. Nå tar de i bruk ISY JobTech
for å forenkle og effektivisere vedlikeholdet.

Vil PDFen til livs – lanserer
sømløs tilstandsanalyse for bygg
NoIS har utviklet en ny modul i ISY Eiendom for å effektivisere
og forenkle gjennomføringen av tilstandsanalyse for bygg.

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

Telemarkskanalen ble risset inn i fjellet
for godt over 100 år siden og da kanalen
sto ferdig i 1892 ble den ute i Europa
betegnet som et «åttende underverk».
Den gangen jobbet 500 mann med å
sprenge seg vei gjennom fjellet. I dag
er de seks som jobber med å vokte og
vedlikeholde slusene og den tilhørende
infrastrukturen. Da nytter det med et
program som kan holde styr på vedlikeholdsbehovet.
Håkon Heines er vedlikeholdsleder i
Telemarkskanalen og leder arbeidet med
å ta i bruk ISY JobTech, en helhetlig løs-

ning for forvaltning, drift og vedlikehold
av tekniske anlegg.
– Det er enormt med vedlikehold i kanalen,
og vi ønsker å ha bedre oversikt over hva
som må gjøres til enhver tid. Vi tar i bruk
ISY JobTech fordi vi rett og slett vil gjøre
arbeidshverdagen enklere. Vi har ikke en
så stor organisasjon, og ved å gjøre planlegging lettere sparer vi både tid og penger.
Autentiske detaljer krever
systematisk vedlikehold
Kanalen var i sin tid den viktigste ferdselsåren mellom øvre og nedre Telemark for

folk, buskap, varer og tømmer. Turister
har i dag tatt over, og kommer for å
oppleve den unike vannveien. Og når alt
er autentisk, fra de steinsmurte sluseveggene til de enorme sluseportene er
skikkelig vedlikehold avgjørende.
– Slusene er vernet, det samme er over
50 av de 74 byggene. Telemarkskanalen
sikrer også selve vannveien, med tilhørende lenser, seilingsmerker og brygger av ulike slag. Rapporteringskrav fra
kulturetaten og NVE gjør det nyttig å ha
all informasjon samlet på et sted,
fortsetter Heines.

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

Det komplette FDV-systemet ISY Eiendom
sørger for kontroll på alle aspekter ved
forvaltning, drift og vedlikehold av eiendomsmasse. Med den nye modulen som
følger NS 3424 kan en gjennomføre en
komplett analyse i felt på PC, nettbrett
eller mobil, og dokumentere med tekst
og bilder.
– Det er fremdeles mye flytting av papir
og PDF mellom for eksempel eksterne
takstmenn og eiendomsforvaltere. Vi
vil gjøre det så enkelt og sømløst som
mulig både for eksterne og interne i en
organisasjon å fore data direkte inn i systemet, slik at man slipper å gå omveien
om mange enkeltstående dokumenter,
men heller begynne å utbedre feil
eller mangler med en gang, sier Endre
Nørstebø Lykke som er produkteier for
ISY Eiendom i NoIS.
Lekende lett
Med den nye Tilstandsanalyse-modulen
10 ISYnytt 01/21

er det enkelt og intuitivt å gjennomføre
både enkle nivå 1-analyser og komplette
nivå 3-analyser. Man kan velge å registrere på bygningsdeler på 1-, 2- eller
3-sifret nivå i bygningsdelstabellen. Når
analysen er utført kan man ta ut en
ferdig rapport ved å trykke på en knapp.
Modulen kan brukes frittstående eller
som del av komplett FDV-prosess i ISY
Eiendom.
– Vi gjør tilstandsanalyser lekende lett
med denne modulen. Ikke bare for de
som registrerer data, men også for de
som skal finne informasjon i etterkant.
Det er mye lettere å finne informasjon
når man ikke må lete etter den i en PDF,
fortsetter Lykke.
Umiddelbar og helhetlig oversikt
– En stor fordel med verktøyet er at
mange kan jobbe i den samme analysen,
både internt og utenfor egen organisasjon,
og på tvers av fagdisipliner. Og det aller

beste er kanskje at en får en umiddelbar
og helhetlig oversikt over all bygningsmasse, slik at det kan tas gode beslutninger om hva som bør prioriteres av
vedlikehold og oppgraderinger, sier
Lykke.
Systemet legger til rette for at man skal
kunne se hele bygningsmassen under ett.
Ved å få et oversiktsbilde over hvilken
stand hver av delene av bygningsmassen er i, kan man raskt ta stilling til tiltak.
Lykke peker på at det er gevinster å
hente ut fra denne modulen, både i tid
og penger spart.
– Vi kutter unødvendig byråkrati med
denne modulen, og bidrar til digitalisering og effektivisering. Det blir det også
kostnadsbesparelser av, avslutter Lykke.

En populær hundreåring
Ottar Brekke, fagansvarlig for ISY
JobTech i NoIS bistår med implementeringen, og synes det er spennende
å få jobbe med en historisk aktør som
Telemarkskanalen.
– Telemarkskanalen vet hva de vil og
hvor de ønsker å gå. Det er veldig bra,
og lover godt for tiden fremover når de
skal ta i bruk ISY JobTech. Vi ser jo at de
vil få god nytte av programmet gitt det
store omfanget av vedlikehold og kompleksiteten i oppgavene, sier Brekke.
Bruken av kanalen har økt de siste årene
og 2020 var et rekordår. Bandak–Norsjøkanalen, som er de antikvariske slusene,
hadde en økning på hele 97 prosent
i forhold til i 2019 i antall besøkende
fritidsbåter. Foreløpige tall fra 2021 tyder
på godt besøk også i år. NoIS ser frem til
å bistå Telemarkkanalen i arbeidet med
å strukturere og dokumentere vedlikeholdet for kommende sesonger.
ISYnytt 01/21
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PROSJEKTSTYRING

Samkjørte hoder
gir bedre
arbeidsmetoder

– Nå opplever vi en helhetlig bruk av løsningen, som fører til mye høyere kvalitet
på dataene. Det er den store gevinsten,
fortsetter han.
Rapporteringsprosessene har også blitt
enklere etter omstruktureringen. Det
skyldes i stor grad at innsamling av data
nå er samkjørt på tvers av organisasjonen.
– Du har en byggeleder som rapporterer
til prosjektleder, som rapporterer til eier,
som rapporterer til divisjonen og videre
til veidirektoratet og departementet. Det
sier seg selv at disse prosessene går let-

Innføringen av ISY Prosjekt Økonomi hos
Statens vegvesen har vært en driver for
å redefinere arbeidsprosessene for
økonomistyring i veiprosjekter. Det
har ført til bedre datakvalitet og mer
enhetlig styring av økonomien.

tere og blir bedre når vi har gode data i
bunn, sier Sand.
Endringer som kommer flere til gode
Statens vegvesen har over 500 brukere
av ISY Prosjekt Økonomi, og ved hjelp
av løsningen følges prosjekter med
en fakturaverdi på over 80 milliarder
kroner opp. Nå jobber de med å legge
inn alle prosjektene, og ser frem til å
videreutvikle løsningen med de andre
brukerne.
– Systemet er fleksibelt. Vi har satt opp
strukturer og maler for de forskjellige
typene prosjekter vi har, og vi har fått tilpasset en god del til våre behov. I tillegg
har vi kommet med en del innspill til
NoIS som vil føre til konkrete endringer i
løsningen, sier Sand.

Morten Sand

ikke lå inne i samme system. Når det
brukes mange forskjellige veier til målet,
blir det tidkrevende å navigere når en
trenger å få oversikt over helheten.

“Å implementere den nye
løsningen har fungert som en
katalysator for å få på plass en
ny, felles referanseramme for
hvordan vi skal jobbe”

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

Etter å ha brukt ISY G-prog som løsning
for prosjektøkonomioppfølging siden
2007, var tiden inne for Statens vegvesen
for å finne en ny løsning for økonomistyring av vegprosjekter.

utfordringer. Deres stå-på-vilje inspirerer
oss i vårt arbeid med å finne gode løsninger for videreutvikling av ISY Prosjekt
Økonomi, sier Geir Scott Janssen, avdelingsleder i NoIS.

– Vi ønsket oss en skybasert løsning,
og hadde en lang liste med kriterier for
hvordan den nye løsningen skulle passe
med vår prosjektportefølje, og våre nye
måter å styre prosjekter på, sier Morten
Sand, (utøvende) systemeier i Statens
vegvesen.

Byggherrens løsning for økonomistyring i prosjekt
ISY Prosjekt Økonomi er en web-basert
skyløsning som holder kontroll over
økonomien i et prosjekt eller en prosjektportefølje for byggherren. Den hjelper
byggherren å ta bedre avgjørelser underveis i prosjektene med fokus på sluttprognose og styring mot vedtatt budsjett
eller ramme.

Samtidig som de gikk gjennom en
omfattende omstruktureringsprosess
var det viktig for dem å finne en standard løsning som kunne konfigureres
til å støtte arbeidsprosessene i den nye
organisasjonen.
– Vi har samarbeidet med Statens vegvesen i mange år, og vi er veldig glade
for å kunne videreføre økonomioppfølgingen i prosjektene deres med ISY
Prosjekt Økonomi. De er en organisasjon som står ovenfor mange spennende
12
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– Løsningen gir brukerne løpende
styring og du har til enhver tid oversikt
over faktiske og antatte forpliktelser med
tilhørende påløpte kostnader. Den gir
deg god kontroll på endringer og tillegg
til kontrakt og hva som er uavklart og
omtvistet, forteller Geir Scott Janssen.
Gjennom fleksibel reserve- og usikkerhetshåndtering har brukeren kontroll på

gjenstående usikkerhet. Byggeleder kan
benytte mengdemodulen til blant annet
oppfølging av mengdeforbruk, mengdeendringer, prognose på sluttmengder
og sluttkostnader, avregnede poster i
perioden og målebrev.
Får alle over i samme fil
Statens vegvesen bruker løsningen til
utbygging, men også til drift og vedlikeholdsprosjekter. Som en offentlig aktør
er Statens vegvesen avhengig av å ha full
oversikt, forutsigbarhet og kontroll over
sin prosjektportefølje for intern oppfølging, men også for rapportering til
offentlige tilsynsorgan.
– Å implementere den nye løsningen
har fungert som en katalysator for å få
på plass en ny, felles referanseramme
for hvordan vi skal jobbe. Målet er nå at
vi alle skal jobbe på samme måte, og
samle inn all data på et sted, sier Sand.
Utfordringen med den gamle løsningen
var at det ble brukt på forskjellige måter
i organisasjonen, og at all data dermed
ISYnytt 01/21
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SYSTEMUTVIKLING OG RÅDGIVNING

maskinlæring kan de sladde personer
og andre egenskaper som må fjernes
for å sikre at personvernet ivaretas. Det
gir mer effektiv tilgang til bilder internt,
og det gjør at de på sikt også kan dele
flere bilder med interessenter utenfor
organisasjonen.

Statens vegvesen
mobiliserer for mer
maskinlæring
Statens vegvesen ser mange muligheter i å bruke kunstig intelligens og
maskinlæring til å få mer ut av eksisterende data. Etter seks kursdager
bobler det av ideer om potensialet i maskinlæring.

snuser på maskinlæring. Statens vegvesen
skal være en datadrevet organisasjon, og
dette kurset har utstyrt oss med evnen
til å komme med nye idéer til nettopp
hvordan dataene våre kan brukes, avslutter Grønnevet.

Vil bygge miljø for mer maskinlæring i Statens Vegvesen
Kurset i maskinlæring er første skritt
mot å benytte maskinlæring mer aktivt
i Statens vegvesen. Nå har de så smått
begynt å bygge et lite miljø på tvers av
seksjoner, der de kan utveksle idéer og
bygge på hverandres erfaring.

Statens Vegevesen fremoverlent i
koronaens tid
Som det meste annet i 2020 foregikk
maskinlæringskurset digitalt. Thoresen
mener Statens vegvesen er fremoverlente som bestiller et slikt kurs, og det
at de er tydelige på hva de vil ha, gjorde
det enklere å lage et treffsikkert og godt
opplegg.

– Vi kommer til å trenge mer og mer
kunnskap om data fremover, og dette
kurset er definitivt ikke siste gangen vi

– Det var litt nytt for oss å gjennomføre
maskinlæringskurs digitalt, men med
stram agenda, tydelig inndeling i ulike

moduler, hyppige pauser og felles spilleregler gikk det bra, sier Thoresen.
Grønnevet i Statens vegvesen var
fornøyd med den digitale gjennomføringen, og sier han har fått veldig gode
tilbakemeldinger fra de andre som var
med på kurset. Kombinasjonen mellom
å lære om beste praksis innen maskinlæring, teori og praksis trekkes frem av
deltakerne som grunner til at kurset var
vellykket.

“Kurset var veldig bra fordi det
ga oss innsikt i hele systemet
rundt maskinlæring og ulike
ting som må være på plass for
at vi skal kunne ta det i bruk”

Kontakt i Norconsult Informasjonssystemer AS (NoIS): thomas.hjelde.thoresen@norconsult.com

Maskinlæring handler om å identifisere
mønstre i store datasett, slik at datamaskinen kan gjenkjenne samme
mønster i nye data og gi antagelser om
framtiden. Det innebærer at gode
maskinlæringsmodeller krever tilgang til
store datasett. Som den største aktøren
innen veitransport i Norge sitter Statens
vegvesen på store mengder data.

Øvde med modell for å forutse sannsynligheten for ulykker
Hensikten med kurset var at de som
allerede jobber med store datasett skulle
få nye ideer til hvordan datasettene kan
brukes. Noen av deltakerne ville først
og fremst få bedre bestillerkompetanse
innen maskinlæring.

– Vi har mange typer sensorer med ulike
funksjoner, og et resultat av dette er at
vi sitter på store datasett. Datasettene
har allerede en funksjon, men vi har lyst
til å få enda mer ut av dem ved å bruke
maskinlæring, sier Bjor Grønnevet som
er seniorrådgiver i divisjon for transport
og samfunn i Statens vegvesen.

– Det var viktig for Statens vegvesen at vi
tok utgangspunkt i relevante eksempler,
og i den praktiske delen av kurset brukte
vi derfor deres egne datasett. For eksempel brukte vi trafikkdata til å bygge en
modell som kan forutse sannsynligheten
for ulykker, sier Thomas Hjelde Thoresen
som er gruppeleder for maskinlæring og
AI i NoIS.

For å kunne ta i bruk mer maskinlæring
ville Statens vegvesen heve kompetansen
på feltet blant egne ansatte. De søkte en
aktør som kunne levere både praktisk og
teoretisk opplæring i maskinlæring, og
NoIS fikk oppdraget med å levere et kurs
over seks dager i desember 2020 for 30
ansatte.

I den teoretiske delen av kurset fikk
deltakerne blant annet innføring i arbeidsmetoden CRISP-DM, som står for Cross
Industry Standard Process for Data
Mining. Metodikken setter forretningsforståelse og gevinstrealisering i høysetet, og innføringen ga deltakerne
innsikt i hvordan man gjennomfører
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maskinlæringsprosjekter fra A til Å.
– Når maskinlæring nevnes hører man
ofte bare om en bitteliten del av universet,
og kurset var veldig bra fordi det ga oss
innsikt i hele systemet rundt maskinlæring og ulike ting som må være på
plass for at vi skal kunne ta det i bruk,
sier Grønnevet, som selv deltok på
kurset.
Enorm bildebase blir nyttig med
maskinell sladding
Som en del av kurset ønsket Statens
vegvesen å få en introduksjon til maskinlæring og bildedata.

“Sitat”

– Vi sitter på en enorm mengde bilder,
og i noen sammenhenger kan det være
nyttig å finne bilder med en bestemt
type egenskap. Det kan for eksempel
være et spesielt type skilt. Med maskinlæring kan vi få til nettopp dette, sier
Grønnevet.
Det er mange som har bruk for Statens
vegvesen sine bilder, og ved bruk av

Foto: Knut Opheide, Statens vegvesen
ISYnytt 01/21
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PROSJEKTSTYRING
BIM OG
KONSTRUKSJON

Treffsikre modeller for
kompleks geometri
Når de rådgivende ingeniørene i Proled skulle planlegge et administrasjonsbygg
på en kai var det helt avgjørende at bæreevnen var gjennomtestet. FEM-Design
ble løsningen for å håndtere den komplekse geometrien i konstruksjonen.

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

– FEM-Design representerer sikkerhet for
meg. Du føler deg tryggere når det du
har i hodet også stemmer med simuleringene i modellen, sier Andreas Byre i
Proled, det relativt ferske selskapet med
rådgivende ingeniører på Stord.
FEM-Design er programmet som løser

alt fra enkle til kompliserte konstruksjoner,
og analyserer de med stor nøyaktighet.
Man kan utføre statikk, dynamikk, stabilitet, jordskjelvanalyser og dimensjonering
av betong, stål og tre på den komplette
3D-modellen. NoIS er forhandler av
FEM-design i Norge og håndterer all
kundekontakt fra norske kunder.

Ikke grønn på geometri
– Vi bruker FEM-Design fordi det gir oss
mange muligheter til å modellere opp
hva som helst når det kommer til bygg,
geometrien stiller ingen begrensninger
for hva du kan modellere. Enkel påføring
av laster og god oversikt over resultat er
en stor fordel, sier Byre.

Byre har benyttet FEM-Design i flere år i
tidligere jobber, og det var naturlig å ta
med programmet som en del av verktøykassa da Proled skulle etableres.

er FEM-Design et godt og viktig verktøy
for å løse oppgaven. Det hadde ikke
vært mulig å beregne dette for hånd,
konstaterer Byre.

– Det finnes jo flere program for 3Dmodellering som gjør mye av det samme,
men jeg synes FEM-Design er veldig
brukervennlig, og så oppdateres det
kontinuerlig basert på tilbakemeldinger
fra brukere, fortsetter Byre.

Kaiens peler er 25 meter lange og har en
diameter på 813mm som skal rammes
ned i fyllingen. Det er ikke gitt at det er
rett frem å sette disse på plass, for du vet
ikke hvordan grunnen ser ut, og det kan
for eksempel ligge store steiner akkurat
der du vil slå rot.

Selv om Proled er et nyetablert selskap
er ekspertisen de besitter alt annet enn
grønn, med mange tiårs sammenlagt
erfaring fra både entreprenørsiden og
som rådgivende ingeniører. Selskapet
har hatt full fart siden oppstart i fjor, og
jobber med mange forskjellige typer
prosjekter i Sunnhordaland, blant annet
jobber de mye med oppdrettsnæringen.
Store krefter i sving
Proled ble engasjert som rådgivende
ingeniør bygg (RIB) på administrasjonsbygget til oppdrettskonsernet Alsaker
Fjordbruk. Prosjektet har et bruttoareal
på omtrent 4600 kvadratmeter, og er
fundamentert direkte på pæler i sjøen,
20 meter utenfor eksisterende kailinje.
– At administrasjonsbygget skal stå på
ei kai gjør prosjektet utfordrende statisk.
Geometrien er kompleks, og seismiske
laster må først beregnes på kaia før det
blir forankret innover mot land. Når du
har så kompleks geometri i et byggverk,

“FEM-Design representerer
sikkerhet for meg. Du føler
deg tryggere når det du har
i hodet også stemmer med
simuleringene i modellen”
– Kaien er jo selve bæresystemet
som bygget skal stå på, og bygget må
naturligvis treffe denne bærekonstruksjonen på rett sted. Kompleksiteten gjør
at vi har flere modeller – både for kaien,
for bygget og en felles modell, fortsetter
Byre.
Tett på utviklingen
NoIS har vært forhandler av FEM-Design
i 25 år, og Christian Hervold har jobbet
med programmet i 20 av dem. Han peker
på at brukere av FEM-Design i Norge har
stor innflytelse på utviklingen av programmet. Produktet utvikles av Strusoft

i Ungarn, og NoIS har tett kontakt med
leverandør og er jevnlig i kontakt met
utviklere for å gi kundene det de ønsker.
– Våre kunder i Norge utgjør en tredel
av alle som bruker FEM-Design, og de
har derfor stor innflytelse på hvordan
programmet utvikler seg. Det kommer
en ny versjon av programmet hvert år,
og de gjør i tillegg jevnlige mindre oppdateringer i løpet av året, sier Hervold.
Hvert år inviteres det til en samling i
Budapest der den nye versjonen av
programmet lanseres, og brukere får
innføring i nye tillegg og funksjoner.
Andreas Byre i Proled har deltatt på
samlingen tre ganger.
– Det er ålreit å være på samlingene
fordi man treffer de som utvikler og
programmerer, og en kan komme med
tilbakemeldinger på ting de kan utvikle
seg på for å få enda bedre funksjonalitet.
På ønskelisten til Byre står nå en forbedring av dokumentasjonsmodulen, og en
skybasert serverløsning. For øvrig er han
fornøyd med samarbeidet med NoIS.
– Jeg synes samarbeidet med NoIS
fungerer veldig bra. Har vi problemer
får vi kjapp tilbakemelding og respons.
Det er også litt av grunnen til at vi har
valgt FEM-Design, fordi de har folk i
Norge som driver med vedlikehold og
kundeoppfølging, avslutter Byre.

Andreas Byre

Bildetekst
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FIRMASTOFF

Gjør prosjektering av støttemurer
og fundament til en lek

- Jeg har stor tro på verdien
av å dele erfaringer

ISY Design er programmet som presist og detaljert løser de enkle prosjekteringsoppgavene. Detaljert visualisering i løsningen gir bedre forståelse av både
modellen og resultatene. Nå er en ny modul for geoteknikk med tre
deler lansert; støttemurer, søylefundament og stripefundament.

Ola Greiff Johnsen, administrerende direktør i NoIS, har i år lansert selskapets eget
TED Talk-konsept, ISYtalks, for å spre kunnskap om digitaliseringens muligheter. Tre
bransjer har foreløpig vært på agendaen; bygg, samferdsel og energi.

Kontakt i Norconsult Informasjonssystemer AS (NoIS): sverre.eide.holst@norconsult.com

Kontakt i Norconsult Informasjonssystemer AS (NoIS): merethe.wold.sagen@norconsult.com

– Dette er et rimelig og enkelt verktøy
som alle konstruksjonsingeniører bør ha
i sin verktøykasse. Veldig mange vil ha
nytte av dette, fra enkeltmannsforetak, til
entreprenører og ikke minst de rådgivende
ingeniørselskapene, sier Sverre Eide
Holst som er prosjektleder for utviklingsteamet på ISY Design.
ISY Design er et verktøy som dimensjonerer konstruksjonsdetaljer i betong, stål
og tre i henhold til gjeldende standarder.
Løsningen visualiserer både inndata og
resultater og gjør dermed beregningsjobben enklere og mer forståelig.
– Programmet bidrar til både effektivisering og bærekraft ved at du får raskere og

mer presise beregninger og ikke minst
optimalisert materialbruk, fortsetter Holst.
Et verktøy å støtte seg på
Dimensjonering av støttemurer inngår i
de fleste bygg- og anleggsprosjekter for
vei, bruer, jernbane og bygg.
– Geoteknikk-modulen kommer kanskje
til å brukes aller mest til prosjektering
av støttemurer, for det prosjekteres så
mange av dem hver eneste dag. Dimensjonering av støttemurer er en kompleks
problemstilling som involverer både kontroll av jord, stabilitet og betongdimensjonering. Den nye modulen vil gjøre
denne jobben veldig effektiv, sier Holst.

I den nye modulen for geoteknikk vil
man også kunne gjøre beregninger for
søylefundament og stripefundament.
Det kontrolleres at fundamentet har tilstrekkelig evne til å motstå kreftene som
blir påført og dimensjoneres i henhold til
både Eurokodene og Statens Vegvesens
håndbok V220. Alle modulene i ISY
Design har også automatisert beregning
av de geotekniske lastene.
Tilgjengelighet og kompetanse på
kjøpet
Holst trekker frem at det er ikke bare
programmet du får med ISY Design. Han
har selv jobbet med ISY Design siden
2007, men historikken til programmet
går tilbake til 70-tallet. Holst er også
norsk deltager i stålkomiteen i CEN
(den europeiske standardiseringsorganisasjonen som blant annet utarbeider
Eurocodene). Det er med andre ord
mye kompetanse i NoIS som kommer
kundene til gode.
– Vi brenner for det vi jobber med, og
faget er vår drivkraft. Vår kompetanse gir
verdi til kundene. For mange er det viktig
at de har et sted å ringe til når de støter
på utfordringer- og vi er alltid tilgjengelig
for kundene våre, avslutter Holst.

ISYtalks er en digital konferanse som
sendes direkte på YouTube. Sendingen
varer i halvannen time og inneholder
seks korte og engasjerende presentasjoner på rundt 10 minutter. Hver sending
fokuserer på digitalisering i én bransje
og i 2021 har NoIS fokusert på bygge-,
samferdsel- og energibransjen.
- Gjennom ISYtalks skal vi vise frem de
store fordelene ved digitalisering. Jeg har
stor tro på verdien av å dele erfaringer,
og vi tilrettelegger for nettopp dette ved
å dele av vår kunnskap og vise eksempler på bedrifter som har kommet langt
innen sin bransje, sier Greiff Johnsen.
Kunnskapsdeling kan åpne digitaliseringsporten for flere
Gjennom flere tiår har NoIS vært ITleverandør innen flere ulike bransjer.
Sammen med morselskapet Norconsult
har de deltatt i mange av landets største
prosjekter og fått både verdifull kompetanse og god innsikt i hvilke digitaliseringsløft som er foretatt.
- Målet vårt er at deltakerne skal få
inspirasjon til å sette i gang prosjekter
på egen arbeidsplass. Og jeg håper vi
samtidig får synliggjort at vi står parate til
hjelpe bedrifter med å sette sine digitale
ambisjoner ut i livet, fortsetter Greiff
Johnsen.

varierte og spenner rundt temaer som
blant annet maskinlæring, VR, digital
kommunikasjon med innbyggere, 3Dbeskrivelser, tegningsløse prosjekter,
digitalisering av bærekraft, hvordan jobbe
smartere med BIM og digital prosjektgjennomføring.

Bildetekst

Suksessopskrift på digitale arrangement
Det har vært stor interesse for og gode
tilbakemeldinger på formatet ISYtalks.
Mange har fulgt livesendingene, men
enda flere har sett opptak av sendingene
som ligger åpent tilgjengelig på NoIS sin
YouTube-kanal.
NoIS ønsker å fortsetter og spre kunnskap om digitaliseringsmuligheter. Neste
år kommer det flere arrangementer med
tidsaktuelle tema.
– Vi skal være med på å drive utviklingen på digitalisering, og jeg mener det
er helt avgjørende for bedrifter ta i bruk
ny teknologi. Digitalisering handler om
bedre prosesser, økt produktivitet og
samhandling. Fra vårt perspektiv er det
også viktig å fokusere på digitalisering
av en verdikjede, man blir best om man
digitaliserer sammen. I tillegg handler
dette om at bransjen må være attraktiv
for nye generasjoner av ingeniører og
da er bruk av nye teknologier og digitale
verktøy viktig, avslutter Greiff Johnsen.

Presentasjonene på ISYtalks har vært
18
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Ti fylkeskommuner
digitaliserer veiforvaltningen

Ann-Kristin Rehder

Kundemagasin fra Norconsult Informasjonssystemer AS

“Vi i fylkeskommunene ønsket oss en digital løsning
som kunne bidra til at drift og vedlikehold av det
store veinettet vårt kan planlegges og styres på en
mer moderne og effektiv måte enn tidligere”

Ti fylkeskommuner har gått til anskaffelse av tottalløsning for drift og
vedlikehold av landets fylkesveier. Løsningen skal bidra til optimal bruk
av veibudsjettene og minst mulig ulemper for trafikantene.

Kontakt i Norconsult Informasjonssystemer AS (NoIS): cathrine.marstein.engen@norconsult.com

I juni 2020 lyste ti fylkeskommuner ut
anbud på et nytt veiforvaltningssystem.
Anbudet ble vunnet av NoIS sammen med
sitt svenske datterselskap Norconsult
Astando, og samtlige fylkeskommuner
har benyttet seg av opsjonen til å kjøpe
systemet.
- Vi i fylkeskommunene ønsket oss en
digital løsning som kunne bidra til at drift
og vedlikehold av det store veinettet
vårt kan planlegges og styres på en mer
moderne og effektiv måte enn tidligere.
NoIS ble valgt fordi de representerer
både noe kjent og noe nytt. De bygger
på løsninger vi kjenner og de har erfaring
og kompetanse fra den norske veibransjen, samtidig tar de med seg nye og
framtidsrettede løsninger inn i prosjektet,
sier Ann-Kristin Rehder, rådgiver samferdsel i Innlandet fylkeskommune.
Systemet gir effektivt veivedlikehold ved
å støtte arbeid med planlegging, gjennomføring og kontroll av veirelaterte
aktiviteter som dekkeplanlegging, drift
og vedlikehold av broer, tuneller eller
belysningsarbeid.
– Vi er stolte av at fylkeskommunene
valgte oss, og vi vil videreutvikle produktet slik at fylkeskommunene alltid har et
moderne og brukervennlig system som
løser de komplekse oppgavene dette
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handler om, sier Kjell Sandal, markedssjef
for GIS og kommunal forvaltning i NoIS.
Velger den beste løsningen basert på
ulike scenarier
– Kartet er en fantastisk informasjonsbærer og viser tydelig hvor det er
planlagt aktiviteter slik at man enkelt kan
koordinere arbeid mellom ulike fagområder. Tanken er at ulike fag skal kunne
koordinere arbeidene sine slik at tuneller,
veier eller broer stenges så sjelden og så
kort tid som mulig. Denne muligheten
finnes ikke i dag, sier Sandal.
Systemet vil hjelpe fylkeskommunene
å ta frem scenarier som gjør det mulig
å velge den beste løsningen gitt tilgjengelig budsjett ved å vurdere dem
opp mot hverandre. Systemet gjør det
også mulig å samarbeide på tvers av
organisasjonen ved at alle fagområders
planlagte tiltak og status visualiseres i et
felles kartbilde.
Kan demme opp det store etterslepet
på vedlikehold
Det er et stort etterslep på vedlikehold av
veier i Norge, og store investeringer står
i praksis og råtner på rot. Det kommer
tydelig frem i RIFs State of the Nation
2021.

holds- og utbedringsetterslep på hele det
fylkeskommunale veinettet i landet og
målet med anskaffelsen er å få et system
som bidrar til å samordne fagområder, se
utbedring, vedlikehold og drift i sammenheng og hjelpe oss til å planlegge og ta
de riktige valgene slik at budsjettene våre
blir brukt på best mulig måte – at det blir
mest mulig penger ute på veien – og
at ulempene for trafikantene blir minst
mulig, sier Rehder.
– Det er denne typen oppdrag vi søker
etter og kan bidra best på. Vi vil rose fylkeskommunene for en svært fremoverlent bestilling som vil drive dette feltet
videre. Systemet er relevant for alle som
jobber med veiforvaltning, fra byggherre
til entreprenør, og ambisjonen er å lage
en løsning som skal bidra til smartere og
mer lønnsom forvaltning av vei. Det er
fremdeles mye å gå på når det gjelder
digitalisering av samferdsel, og særlig
innen veiforvaltning ser vi at det er rom
for å hente enorme gevinster, sier Ola
Greiff Johnsen, direktør i NoIS.
Rehder har tro på at fylkeskommunene
vil få en framtidsrettet digital løsning som
vil bidra til å gjøre fylkeskommunene til
enda bedre og profesjonelle veieiere og
ser frem til at løsningen skal tas i bruk i
2022.
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SYSTEMUTVIKLING OG RÅDGIVNING
FIRMASTOFF

Forvaltningsoppdrag baner
vei for videre vekst
Norconsult Informasjonssystemer (NoIS) rigger for videre
vekst. Tre områder blir avgjørende i den kommende treårsperioden og selskapet henter ny kompetanse for nå målene.

Kontakt i Norconsult Informasjonssystemer AS (NoIS): ola.greiff.johnsen@norconsult.com

I august 2021 vant NoIS den største kontrakten i selskapets historie da anbudskonkurransen om et nytt veiforvaltningssystem ble lyst ut av ti fylkeskommuner.
Dette blir et av de viktigste satsningsområdene for NoIS fremover.
– Veiforvaltning blir den viktigste oppgaven vår i den kommende perioden.
Norconsult, vårt morselskap, har Norges
ledende rådgivermiljø innen samferdsel
og vi er en sterk IT-organisasjon. Sammen møter vi markedets behov med
verdifull kompetanse og lang erfaring fra
bransjen, sier Ola Greiff Johnsen,
administrerende direktør i NoIS.
Videre forteller Greiff Johnsen om ytterligere to satsningsområder fremover.
NoIS er en markedsledende leverandør
av programvareløsninger innen blant
annet bygg og anlegg i Norge og nå skal
selskapet også utvide denne virksomheten i Sverige. I tillegg skal NoIS i
enda større grad utnytte mulighetene i
skjæringspunktet mellom IT-rådgivning
og tradisjonell rådgivning. De kommende
årene er målet å oppnå 50 prosent
organisk vekst.
– En stor fordel er at vi kjenner mange
bransjer godt. Vi har gode og fremtidsrettende løsninger som fyller markedets
behov. Samtidig ansetter vi også nye
medarbeidere i sentrale roller i selskapet
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for å møte kundenes behov i enda større
grad, sier Greiff Johnsen.
Styrker bærekraftssatsningen
På veien mot målene som er satt har NoIS
utpekt Frode Tørresdal som bærekraftsansvarlig i selskapet. Tørresdal er i dag
utviklingssjef og fortsetter i denne rollen
samtidig som han nå har ansvaret for å
løfte bærekraftsarbeidet i NoIS.
– FNs klimarapport som kom i august slo
fast at vi har store utfordringer foran oss.
Som firma har ikke NoIS store utslipp, men
vi har stor påvirkningskraft på de prosjektene vi er involvert i, forteller Tørresdal.
Tørresdal har over 20 års erfaring i NoIS,
og er hovedansvarlig når NoIS skal gi
tilbud på bærekraftige løsninger. Han
representerer også NoIS sitt bærekraftsarbeid inn mot konsernledelsen, og
har jobbet mye med digitalisering av
bærekraftssertifiseringer.
– Noe av det viktigste vi gjør før et utbyggingsprosjekt settes i gang er å gjøre
et godt grunnarbeid. Det kan brukes veldig mange penger på tiltak med minimal
miljøgevinst, samtidig som det finnes
rimelige tiltak der gevinsten er stor. Det
handler om å ha nok gode data, involvere de riktige ressursene og finne de
beste løsningene tidlig i prosjektene, og
dette arbeidet synes jeg er svært interes-

“Fremover skal vi jobbe med
å se løsningene kundene
våre kanskje ikke vet
at de trenger”
sant, forklarer Tørresdal.
Skal finne nye løsninger
Marion Emilsen hentes til NoIS som forretningsutvikler. Hun inngår i ledergruppen og skal sørge for at NoIS får gjennomføringskraft i nye satsningsområder.
– Jeg ser frem til å jobbe strukturert og
konkret med mulighetene som ligger i
NoIS. Fremover skal vi jobbe med å se
løsningene kundene våre kanskje ikke
vet at de trenger, forteller Emilsen.
Emilsen har erfaring fra Norconsults
avdeling for innovasjonsledelse, og
med denne ansettelsen henter NoIS ny
kompetanse og erfaring som selskapet
tidligere ikke har hatt.
– Vi skal forløse nye forretningsområder
og det er noe jeg gleder meg til å bidra
med. På den måten blir vi enda mer
relevant for kundene våre, avslutter
Emilsen.
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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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