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Forenkler bærekraftsvurderinger i store
utbyggingsprosjekter
Norconsult og Statens vegvesen har i prosjektet E18 Vestkorridoren integrert CEEQUAL
i samhandlingsløsningen ISY Prosjekt. Side 15

Bruker byggekranen til å lage 3D-modeller og ortofoto av byggeplassen
Ved hjelp av kamera i byggekranen er Betonmast først i Norden med å automatisere daglige modeller av byggeplassen. Side 8

Digitaliseringsbølge skyller over vannkraftbransjen
NTE Energi og fem andre kraftselskap utforsker nye løsninger som gjør at vi får mer energi igjen for hver dråpe vann. Side 12

Hjelper flere å nyttiggjøre stor bæreevne i små stålfibre
ISY Design gjør det enklere å prosjektere med fiberbetong noe som vil spare både tid, kostnader og klimaet. Side 18
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Innhold

Digitalisering av lønnsom bærekraft
FNs bærekraftmål og taksonomien bidrar til at stadig flere
selskaper setter seg ambisiøse bærekraftsambisjoner og rapporterer på hvilke aktiviteter som er miljømessig bærekraftige. I
denne prosessen opplever mange ledere at datamengden for å
ta riktige beslutninger er stor og uoversiktlig, og har behov for
bistand for å ende opp med tiltak som har reell betydning.
Vi i Norconsult Informasjonssystemer (NoIS) ser at gode digitale
løsninger er viktige for at våre kunder skal oppnå sine ambisjoner knyttet til bærekraft. Det skal være like naturlig å beregne
klimagassutslipp og miljøpåvirkning som å kalkulere økonomien
i et prosjekt. For å styrke denne satsingen tok vi over selskapet
Pure Logic pr 30.12.2021 og styrker med det satsingen innen
beslutningsstøtte, digitalisering og bærekraft betydelig.
Pure Logic AS er et selskap med spisskompetanse innen estimerings- og beslutningsteori. Pure Logic har verktøy, metoder
og prosesser som hjelper kundene med å ta lønnsomme og
bærekraftige beslutninger basert på forenkling og prioritering
av store datamengder.

Med Pure Logic på laget styrker vi vår posisjon som ledende
leverandør av programvare og rådgivningstjenester innen digitalisering og bærekraft. Pure Logic har utviklet digitale løsninger
som gjør det enklere for kundene våre å ta kloke og bærekraftige valg i prosjekter og strategiprosesser. Vi i NoIS er glade
for å ha fått Pure Logics dyktige medarbeidere med på laget,
og sammen tilby kundene og samarbeidspartnerne våre unik
kompetanse innen dette feltet.
ISYtalks er en webinarserie som sendes live på YouTube. På
neste ISYtalks (5. mai) er digitalisering & bærekraft tema. Vi
ønsker å inspirere og vise hva som finnes av muligheter til å ta
lønnsomme bærekraftsvalg. Gjennom 6 korte talks viser vi sammen med Norconsult, Pure Logic og Terravera Foundation at
det er mulig. Meld deg på på www.isytalks.no!

Ola Greiff Johnsen
Administrerende direktør
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Forenkler hverdagen med
digitale byggesøknader

“Løsningene i Byggesøknaden gir en heldigital prosess
fra plan til ferdig attest hos offentlig forvaltning, og kan
spare aktører tid, penger og frustrasjon”

Frida Sandbæk i AT arkitektur har
fått en enklere hverdag med
bruk av Byggesøknaden

Byggesøknader var komplekse og arbeidskrevende. For eksempel innebar
det at firmaer som AT arkitektur sendte nabovarsler per brev og måtte holde
orden på store bunker med papir, som ble fylt ut og sendt inn manuelt. Nå
gjøres alt gjennom Byggesøknaden.

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

Hvert år utarbeides det totalt om lag
88.000 byggesøknader i Norge, hvor det
søkes om bygging, bruksendring, rivning
og fradeling av eiendommer. Selv om
antallet søknader er på vei ned, blir søknadene stadig større og mer komplekse.
Hver søknad må gå gjennom en lang
prosess som er avhengig av ulik input fra
forskjellige informasjonskilder.
Mange «showstoppers» i byggesaker
For aktører som skal gå i gang med byggeprosjekter, uansett om de er små eller
store, er det å få eksperthjelp en viktig
nøkkel til suksess. En av de som spesialiserer seg på dette feltet er AT arkitektur,
et tverrfaglig arkitektkontor som tar
utviklingsprosjekter gjennom alle faser
–tidligfase, analyse- og utredningsarbeid,
regulering, detaljprosjektering og ikke
minst eiendomsrådgivning og byggesaksbehandling.
En av tjenestene de merker økt etterspørsel etter, ved siden av byggesaksbehandling og fasilitering av byggesøknader er rådgivningsdelen. Ofte
handler dette om et prosjekts forhold til
plan- og bygningsloven, plangrunnlag og
annet lovverk.
– Vi får mange henvendelser fra klienter
som trenger hjelp til å tolke lovverket
rundt plan- og byggesaker. Det at vi jobber aktivt med rettsanvendelsen gjennom
hele byggeprosessen, er nok noe som
skiller oss ut fra andre arkitektkontorer,
4
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sier Frida Sandbæk, leder for byggesaksrådgivning i AT arkitektur.

plattform, og gjør det enklere og raskere
å sende plan- og byggesøknader.

Sandbæk forklarer at prosjektutvikling er
et komplekst og sammensatt virke. Det
kan være mange potensielle «showstoppers» i et prosjekt, og komplekse juridiske
problemstillinger kan melde seg i tilsynelatende enkle byggeprosjekter. Det er
helt avgjørende å ha kontroll på regelverket i realiseringsfasen når det skal søkes
om byggetillatelser eller brukstillatelser.

– En søknad om byggetillatelse krever
store mengder informasjon. Blant annet
må man sende inn tegninger av tiltaket,
redegjøre for hvilke myndigheter som
berøres, eiendomsforhold, bestemmelser
i reguleringsplaner og konsekvenser
for miljøet rundt. Alle naboer skal også
varsles, forklarer Kjell Sandal, markedssjef
for GIS og kommunal forvaltning i NoIS.

– Med kompetansen som vi kaller for
eiendomsrådgivning inhouse på vårt
arkitektkontor, kan vi jobbe aktivt med
å identifisere plan- og bygningsrettslige
problemstillinger og gjøre kunden kjent
med risikoforholdene så tidlig som mulig
i prosessen. Vi har et bevisst forhold
til risiko og når en har rettskrav på å få
byggetillatelser, forteller Sandbæk.

Utviklingen av en heldigital plattform ga
mange nye fordeler.

Store bunker med byggesøknader
Tidligere ble alle byggesøknader utarbeidet og sendt på papir, noe som blant
annet innebar manuell innsamling av
vedlegg og skjemaer. Prosessene var
store og arbeidskrevende, på toppen av
de allerede høye kravene til nøyaktighet
og etterrettelighet.
For å forenkle søknadsprosessene utviklet NoIS plattformen Byggesøknaden
i samarbeid med Ambita i 2019. Byggesøknaden er en portal som samler hele
byggesøknadsprosessen i én skybasert

– Tidligere har mye av jobben blitt gjort
manuelt og stykkevis. Løsningene i
Byggesøknaden gir en heldigital prosess
fra plan til ferdig attest hos offentlig forvaltning, og kan spare aktører tid, penger
og frustrasjon. I tillegg til å eliminere
tidstyver, begrenser Byggesøknaden
mulighetene for menneskelig svikt i
søknadsprosessen, sier Sandal.
Alt gjennom Altinn
– Frem til for kun et par år siden jobbet
vi for det meste på papir. De siste årene
har vi anskaffet mange nye løsninger
innen «proptech», som gjør arbeidshverdagen vår betraktelig mye enklere.
Byggesøknaden er absolutt en av dem,
sier Sandbæk.
Særlig trekker hun frem nabovarslingen
som betydelig mye lettere.

– Tidligere sendte vi nabovarsel per
brev til alle berørte naboer. Hvis det
var mange tilstøtende eiendommer
til tiltaksmatrikkelen kunne det fort gå
med en hel arbeidsdag til dette. Da er
det klart at vi får en stor besparelse i
tidsbruk ved sende det digitalt gjennom byggesøknaden og Altinn, forklarer
Sandbæk. Tidsbesparelsen gjør at vi
kan bruke denne tiden vår på annen,
mer verdiskapende produksjon eller
rådgivning i stedet for å klistre sammen
konvolutter. Ikke minst vil jeg påpeke at
digital utsendelse av nabovarsel også er
langt mer gunstig for mottakeren som får
en enklere responsløsning og dermed er
også medvirkningsaspektet forbedret.
Sandal forteller at det er mange som til
nå har hatt glede av nabovarslingsfunksjonen.
– Hvis man ser på antall utsendelser vi
til sammen har spart med nabovarsling i

Altinn, begynner det å bli noen tusen kilo
med papir. En annen åpenbar besparelse
er så klart arbeidskraft. For selskaper som
AT arkitektur, som følger byggesøknader
fra A til Å, frigir Byggesøknaden mye
tid de nå kan bruke på bedre kvalitet i
søknader fremfor pakking og distribusjon
av brev.
Det å utvikle nye, digitale løsninger innen eiendomsbransjen har vært høyt
på agendaen hos flere aktører de siste
årene, blant annet fra Kommunal- og
distriktsdepartementet sin side.
– Byggesøknaden ble utviklet etter at
departementet etablerte en digital verktøykasse for utvikling av digitale løsninger,
og det norske fagmiljøet er i stadig
utvikling. Fremskrittene innen plan- og
byggesak har de siste årene vært store,
og er definitivt et område vi skal videreutvikle fremover, avslutter Sandal.
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“Sitat“

“Vi kutter en rekke manuelle oppgaver, og får
samtidig resultater med bedre kvalitet“

Standardisering og nye
digitale tjenester endrer
GIS-hverdagen
Nå innføres både en ny digital infrastruktur for forvaltning og bruk av arealplaner, og en
ny FKB-standard for forvaltning av kartdata. Norconsult informasjonssystemer (NoIS) har
en sentral rolle i all standardisering og innovasjon knyttet til kart- og plandata, og ber
kommunene forberede seg på de nye tjenestene.

Nye digitale løsninger for mottak
og forvaltning av arealplaner skaper
nye muligheter for norske kommuner,
innbyggere og utbyggere. Illustrasjon: KS.

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

– Endringene vil løfte våre løsninger
og styrke tjenestetilbudet – både innen
offentlig forvaltning, men også for innbyggere og næringsliv gjennom mer helhetlige tjenester. Samtidig kommer det til
å kreve mye av kommunene, som nå må
endre rutinene sine på dette området,
sier Tor Olav Almås, produktsjef for GIS
og kommunal forvaltning.
NoIS leverer i dag forvaltningsløsninger
for kommune- og reguleringsplaner,
sammen med plandialogløsninger for
innsyn i arealplaner. Digitalisering av
tjenester for innsending og mottak av
planforslag, ny nasjonal kravspesifikasjon
for ePlansak og Plan SOSI 5.0 gjør at
programvaren må oppdateres.
Øker kvalitet og sparer tid
NoIS moderniserer GIS-løsningen for
forvaltning av plandata, og utvikler nye,
skybaserte tjenester for tilgang til, og oppdatering av, planinformasjon.
– Nå digitaliserer vi oppgaver knyttet
6
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til mottak og kontroll av planforslag,
samtidig som vi automatiserer deler av
saksbehandlingen knyttet til planbehandling og planregister, sier Almås.
Per i dag mottar kommuner planforslag
med plankart sammen med PDFdokumenter. Dette gir mye arbeid i
saksbehandlingen, og flere runder med
avklaringer mot forslagsstiller. Nå kan
kommunene vente seg nye skjemaløsninger og digitalt mottak av planforslag.
Almås forklarer at saksbehandler fremover skal kunne legge planforslag direkte
inn i en forslagsbase, som igjen blir en
del av saksbehandlingsprosessen.
– Alle parter vil spare mye tid ved å ta
i bruk nye tjenester. Vi kutter en rekke
manuelle oppgaver, og får samtidig
resultater med bedre kvalitet. Når alle har
tilgang på samme datagrunnlag og kan
se hva som er gjeldende plan sammen
med planforslag, hindrer vi for eksempel
at informasjon blir lagt inn manuelt i flere

prosesser, sier Almås.
Smidig planprosess
Med nye digitale tjenester blir planprosessen mer smidig, og den gir også
muligheter for at publikum og offentlige
høringsinstanser som statsforvalter,
riksantikvaren og andre som uttaler seg
i planprosessene kan medvirke allerede
ved varsel om planoppstart.
Er det greit at det blir satt opp ny bebyggelse på naboeiendommen? Blir den for
høy? Forhindrer bygget tilgang på sollys?
Hvis alle parter blir hørt tidlig i prosessen,
kan man også ta hensyn til innspillene
deres videre inn i planprosessen.
Almås forteller at dette kan gjøre prosjekter langt mer kostnadseffektive for
utbygger. Ved å kunne vurdere innspill
tidlig i planleggingen, reduseres sjansen
for at planen blir avvist og at de må gjennomføre store deler av planprosessene
på nytt.

Erstatter 7000 brev med ett tastetrykk
I tillegg til kontroll av planforslag og
forenkling av saksbehandlingsprosessen,
gir den digitale satsingen også nye tjenester for varsling av innbyggere.
Den nye, digitale varslingstjenesten når
ut til alle berørte parter innenfor planområdet, i tillegg til nasjonale og regionale
høringsinstanser som Norges vassdragsog energidirektorat, statsforvalterne, og
elektrisitetsverkene.
– I stedet for å sende brev, sender vi nå
ut ett digitalt varsel gjennom Altinn,
akkurat som når du mottar selvangivelsen din, sier Almås
Han forteller at de har eksempler på
arealplaner der det kan være snakk om å
nå mange tusen interessenter:
– Med ny E18 gjennom Sandvika sendte
vi varsler til over 7000 parter. Selve
utsendingen gikk på 10 minutter og
foregikk med noen få tastetrykk. Det er

veldig mye mer miljøvennlig, tidseffektivt
og billigere enn å skrive ut og postlegge
7000 brev med alle vedlegg.
– En mer standardisert planbehandling
og digitalisering vil kunne gi store effektiviseringsgevinster. Vi følger utviklingen
og vil tilby verktøy som utnytter nye
standarder og rammeverk. Dette skaper
en mer effektiv offentlig sektor, forklarer
Almås.
Ny FKB-standard
FKB, Felles Kartdatabase, er en koordinert
tjeneste for datafangst, ajourhold og forvaltning av de mest detaljerte grunnkartene i Norge. For å møte nye brukerbehov og modernisere det teknologiske
rammeverket, foregår det nå en helhetlig
gjennomgang av produktspesifikasjoner
for FKB. Håndtering av data i 3D er et
konkret behov som nå skal forbedres.
NoIS tilbyr programvaren ISY WinMap for
forvaltning og oppdatering av FKB mot
en sentral database hos Kartverket.

– En ny standardiseringsprosess gir nye
datamodeller for alle datasettene og er
en svært omfattende oppdatering. NoIS
har vært en aktiv deltaker i standardiseringsarbeidet i ulike arbeidsgrupper sammen med Kartverket. Vi har blant annet
fått gjennomslag for heleid geometri for
de fleste objekttyper, sier Almås.
NoIS har satt i gang arbeidet med oppdatering av ISY WinMap for å møte de
nye kravene i sine produkter. For brukerne betyr dette at både nye programversjoner og oppdaterte databaseskjema blir
tilgjengelig i løpet av 2022.
– For oss er det viktig at kommunene
også forbereder seg på oppgraderinger
som kommer som følge av den nye FKBstandarden. Vi i NoIS ønsker å bidra til at
overgangen blir så smidig som mulig, og
vil informere alle våre brukere om hva
som kreves for å lykkes med overgangen,
avslutter Tor Olav Almås.
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Bruker byggekranen til å
lage 3D-modeller og ortofoto
av byggeplassen

Som de første i Norden, er Betonmast og Norconsult Informasjonssystemer (NoIS)
i gang med et banebrytende prosjekt. Ved hjelp av kameraer i byggekranen kan de
automatisk generere daglige 3D-modeller og ortofoto av byggeplassen.

Kontakt i Norconsult Informasjonssystemer AS (NoIS): gustav.fiskum@norconsult.com

– Dette er et stort fremskritt i arbeidet
med å digitalisere byggeplasser over hele
landet, sier Gustav Fiskum, rådgiver i NoIS.
Løsningen NoIS og Betonmast har tatt
i bruk, er basert på dataprogrammet
Pix4D og automatiske kameraer plassert
i armen på byggekrana. Hver dag leverer
kameraene nye bilder til dataprogrammet, som lager detaljerte 3D-modeller av
byggeplassen. Modellene gjør det mulig
å se hvordan byggeplassen har forandret
seg fra dag til dag, og ta nøyaktige mål i
tre dimensjoner.
Verdifull trygghet
3D-modellene gjør det også enkelt å
sjekke byggeplassen opp mot den opprinnelige byggetegningen og vurdere om
det finnes avvik som må rettes opp i.

“Vi har alle et ansvar for
å jobbe for mer effektive
byggeplasser i et ressurs- og
bærekraftsperspektiv”

– En av fordelene med disse 3Dmodellene er allsidigheten – det hjelper
Betonmast med daglig oppfølging og
til å bruke volummål ved et tastetrykk.
For hver gang krana roterer får vi data
til å monitorere, sammenligne og følge
utviklingen til et prosjekt tett, uavhengig
av hvor vi befinner oss. Her er det kun
kreativiteten som setter grenser for bruksområdene, sier Fiskum.
Magnus Bjørndal Jacobsen er innovasjonssjef i Betonmast, og forteller at de
så langt har fått mye verdi fra bruken av
løsningen.
– Modellene gjør at vi kan følge historikken i byggeprosjektet på Hov ungdomsskole, og fungerer også som et dokumentasjonsgrunnlag dersom det skulle
oppstå tvister i senere tid. Det gir oss en
enorm verdi å ha kontroll på de eventuelle avvikene, i tillegg til at det er en stor
trygghet i å kunne gå «tilbake i tid» og få
en fullverdig modell fra et gitt tidspunkt,
forklarer Jacobsen.

Magnus Bjørndal Jacobsen i Betonmast
har fått mye verdi fra bruken av Pix4D og
kamera i byggekrana på Hov ungdomsskole
8
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Skybasert tjeneste
3D-modellene som genereres har centi-

meternøyaktighet, og grunnlaget kommer fra kameraer festet til kranarmen.
Kameraene har innebygde bevegelsessensorer, og tar nye bilder når de registrerer at kranen beveger seg.
Bildene som blir tatt av kameraene
lastes automatisk opp og blir prosessert i
skyløsningen til Pix4D – et program som
brukes blant annet innen samferdsel,
bygg, anlegg og landbruk. Det er NoIS
som forhandler programmet i Norge,
og kundebasen inkluderer alt fra store
selskaper til enkeltpersonsforetak.

Videre påpeker Jacobsen fordelen med
at resultatene er skybaserte, og kan
benyttes alle steder man har internettdekning.
– Bygg- og anleggsbransjen er ikke kjent
for å være fremoverlent og innovative
innen digitalisering, og de var nok ikke
godt nok forberedt da hjemmekontor ble
en del av hverdagen for snart to år siden.
Heldigvis gjør de skybaserte modellene
det slik at vi like gjerne kan jobbe hjemmefra, og dette tar oss flere steg i riktig
retning.

– Vanligvis brukes bildematchingsapplikasjoner som Pix4D i sammenheng
med droner, og dette er første gang vi
monterer kameraene i en byggekran.
Dette gjør at Betonmast slipper å betale
droneoperatører for å fly droner over
byggeplassen hver dag, i tillegg til at data
senere må prosesseres og katalogiseres. I
tillegg har flyvetillatelsene for droner blitt
betydelig strengere de siste årene, noe
som gjør fastmonterte kameraer til en
stor fordel, forteller Fiskum.

Ansatt en egen NysgjerrigPer
Som en av Norges største entreprenører,
er Betonmast langt fremme i det å satse
på innovasjon.

Ved hjelp av innmålte ankerpunkter på
byggeplassen prosesseres bildene sammen til en avansert 3D-modell og ortofoto, hvor det er mulig å gjøre nøyaktige
geometriske målinger som lengde, areal
og volum. Bildene lastes autonomt opp
i en skytjeneste, og over natten prosesserer programmet en ferdig georeferert
3D-modell og ortofoto som kan tas i
bruk umiddelbart.

Det var også NysgjerrigPer som introduserte Betonmast for NoIS og programmet Pix4D.

Byggeplassen kommer til hjemmekontoret
– Et av kravene før vi tok i bruk Pix4D var
at det skulle være enkelt. Etter kort tid
viste det seg at programmet var intuitivt
i bruk og like lett å bruke for alle som
jobber i prosjektet. Både ingeniørene,
anleggsleder, prosjektleder og daglig
leder kan raskt og enkelt dele med de
andre gjennom en URL-link i nettleseren,
forteller Jacobsen.

– Vi har tatt ganske mange grep for å
være oppdatert på det siste av digitale
løsninger. I tillegg til et felles innovasjonsforum for hele konsernet, har vi ansatt en
egen NysgjerrigPer som har som oppgave å lete i markedet etter nye digitale
muligheter, sier Jacobsen.

Lederen i Betonmast forteller også om
gode erfaringer fra prosjektet, og håper
at deres rolle som førstemann ut kan
engasjere til innovasjon.
– Det er alltid noen som må ta det første
skrittet, og vi håper vi kan være med
å tråkke opp veien for andre. Som alle
andre bransjer må også byggebransjen
jobbe sammen om fremtidens utfordringer, og vi har alle et ansvar for å
jobbe for mer effektive byggeplasser
i et ressurs- og bærekraftsperspektiv,
forklarer Jacobsen.
– Vi skal i hvert fall gjøre vårt for å endre
ryktet byggebransjen har om at vi ikke er
innovative, avslutter han.
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Tar i bruk alt-i-ett-løsning
for eiendomsforvaltning
i skyen
Innlandet fylkeskommune forvalter en eiendomsmasse på
mer enn 400.000 kvadratmeter, hvor de er avhengige av
å samkjøre alt av renhold, drift og vedlikehold. Nå skal de
effektivisere forvaltningen med en alt-i-ett-løsning.

Byafossen kraftverk utnytter et fall
på 8 meter i Byaelva ved utløpet av
Reinsvatnet i Steinkjer kommune.

Bjørn Helge Johansen

selv at vi sparer mye tid på å kunne gjøre
dette med et par tastetrykk, sier Johansen.
Eiendomsforvaltningens himmelfart
I tillegg til å levere et helhetlig system for
eiendomsforvaltningen, var det et krav
fra Innlandet fylkeskommune at systemet skulle håndteres i et skymiljø. NoIS
fikk også i oppgave å sørge for at det
nye systemet kan integreres mot andre
programmer som fylkeskommunen
bruker i dag.
– Det er et komplekst forretningssystem
som nå skal opp i skyen, og vi legger
ned mye innsats i å konvertere de nye
modulene til et skymiljø. På dette området har det vært særlig inspirerende å
jobbe med Innlandet fylkeskommune,
for her har de utfordret oss på upløyd
mark, forteller Lykke.

“Vi skal gjøre de investeringene som gir best
effektivitet og flest muligheter for fremtiden,
og da er det naturlig for oss å velge
skybaserte løsninger “

Etter sammenslåingen har Innlandet
hatt flere runder med migrering til nye
systemer, og i disse prosessene har
fylkeskommunen en filosofi om å bruke
skytjenester der de kan.
– Vi skal gjøre de investeringene som gir
best effektivitet og flest muligheter for
fremtiden, og da er det naturlig for oss å
velge skybaserte løsninger. Det går med
mye tid og innsats når vi gjennomfører
denne typen nybrottsarbeid, men vi
vet at det kommer til å lønne seg
på sikt, avslutter Johansen.

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

Som en stor, fylkeskommunal eiendomsforvalter er Innlandet fylkeskommune
lovpålagt å ha et system som håndterer
driften av den 400.000 kvadratmeter
store eiendomsmassen. Sammenslåingen
av Oppland og Hedmark ga fylkeskommunen anledning til å tenke nytt.
– Da vi skulle slå sammen systemene til
Hedmark og Oppland hadde vi mulighet
til å ta et skritt tilbake og se for oss
hvordan vi hadde gjort det hvis vi skulle
startet med blanke ark. Vi hadde tre systemer, som vi gjerne skulle kombinert inn
i ett, sier Bjørn Helge Johansen, fagansvarlig for seksjonen drift og vedlikehold i Innlandet fylkeskommune.
Nå har de satset på å ta i bruk en alt-iett-løsning som inkluderer renhold, prosjektstyring og FDV (forvaltning, drift og
vedlikehold). Etter at de utlyste oppdraget i 2021, ble det klart at det var NoIS
som skulle levere det nye systemet.
– Innlandet fylkeskommune ønsket et
10 ISYnytt 01/22

helhetlig system, og gjennom løsningen
ISY Eiendom hadde vi allerede de fleste
av byggeklossene de trengte. Nå er vi i
full gang med å sy sammen de forskjellige modulene til en videreutviklet versjon
av ISY Eiendom. I prosessen samarbeider
vi tett med Innlandet fylkeskommune for
å ivareta de ansattes behov og ønsker
i det nye systemet, forteller Endre
Nørstebø Lykke, produkteier for ISY Eiendom i NoIS.

renholdet. Systemet kan også brukes
av leietakerne: Hvis noen oppdager en
lekkasje kan de melde det inn sak på
dette, slik at de som jobber med drift og
vedlikehold kan følge det opp, forteller
Lykke.

Rapportering og budsjettering med et
tastetrykk
Det nye systemet skal gi Innlandet
fylkeskommune et helhetlig bilde av
eiendomsmassen – hva som må gjøres,
hva som har blitt gjort, og hvor mye som
brukes av tid og ressurser.

– Renhold er en av våre største utgiftsposter i eiendomsdriften. Derfor er det
viktig at vi har god kontroll over hvordan
ressursene brukes, forklarer Johansen.

– I det nye systemet kan Innlandet
fylkeskommune samle det de trenger for
å være gode eiendomsforvaltere. Blant
annet oversikt på leietakere, ha oversikt
over periodiske aktiviteter som brannkontroller, følge opp avvik og koordinere

– Det er flere stordriftsfordeler ved å ha
et helhetlig bilde av eiendomsmassen,
snarere enn å se den stykkevis og delt.
Vi har også et ansvar for å dokumentere
alt som har blitt gjort i bygningene. Med
totalt 400.000 kvadratmeter sier det seg

Renholdspersonellet kan også forholde
seg til detaljerte etasje- og renholds-planer, og kan kvittere ut rommene underveis
i arbeidet med en iPad.

Det finnes også andre fordeler med å se
hele eiendomsmassen under ett.

Lillehammer v.g.s. avd. Nord har nylig tatt i bruk et nybygg for
tømrerfag med kort avstand mellom praksislokale og klasserommene.
ISYnytt 01/22
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I et marked med stadig økende etterspørsel etter fornybar energi, er det
viktig å utnytte dagens ressurser godt. Gjennom et digitaliseringsprosjekt
skal NTE Energi og fem andre kraftselskap utforske nye løsninger som
gjør at vi får mer energi igjen for hver dråpe vann.

Digitaliseringsbølge skyller
over vannkraftbransjen

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

Rundt 90 prosent av all kraften som produseres i Norge er vannkraft, og vi har hatt
flere epoker med storstilt vannkraftubygging over hele landet. Mange av dagens
vannkraftverk har derfor vært i drift lenge,
og etter hvert som tiden går øker både
slitasjen på kraftverkene og sannsynligheten for at komponenter svikter.
Ettersom vi ser stadig større etterspørsel
etter fornybar energi, er det viktig å drifte
vannkraftverkene mest mulig effektivt,
slik at minst mulig energi går til spille. En
stor del av dette arbeidet innebærer å
sørge for at komponentene i kraftverkene
holder lenger, og å overvåke hvordan
behovet for vedlikehold utvikler seg.

“Hvis kraftselskapene har
gode nok data
og systemer til
å predikere når
feil inntreffer,
kan dette ha en
enorm verdi”

Erik Digerud

Are Kjetil Nordgård

En konservativ bransje i endring
For å bedre tilstands- og risikoovervåkningen av vannkraftverk har NoIS satt i
gang et samarbeidsprosjekt med
Norconsult Renewables og seks kraftselskaper. Ett av kraftselskapene som
er med i prosjektet er NTE Energi, som
produserer fornybar energi tilsvarende
behovet til 500 000 mennesker.

12
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– Vannkraftbransjen har lenge vært
ganske konservativ. Til sammen forvalter
vi verdier til mange milliarder, og det
ligger i ryggmargsrefleksen vår å vurdere
nye tiltak både én, to og tre ganger før
vi bestemmer oss for noe, sier Are Kjetil
Nordgård, fagansvarlig ved avdeling kraftanlegg i NTE Energi.
– Samtidig har vi de siste årene i større
og større grad blitt opptatte av å utforske
hvordan digitale løsninger kan bedre
måten vi drifter vannkraftverkene på. Med
dette prosjektet ønsker vi å få øke kunnskapen vår om tilstands- og risikoovervåkning, noe som er alfa og omega for å
kunne kjøre kraftverkene optimalt.
– For kraftselskap er dette noe av det
dyreste de gjør
Samarbeidsprosjektet er organisert som
et forprosjekt under NoIS sitt system ISY
JobTech, et vedlikeholdssystem for bed-

rifter med store anlegg som vil forbedre
oppetid, tilgjengelighet og sikkerhet.
Nå samarbeider flere av kraftselskapene
som allerede bruker systemet om å
utvikle neste generasjons tilstands- og
risikoovervåkning for vannkraftanlegg.
– Vedlikehold blir viktigere og viktigere
jo eldre vannkraftverkene er. Mange av
vannkraftverkene i Norge nærmer seg
nå teknisk levetid, hvor det er tid for å
skifte slitte deler. Å bytte ut større enkeltkomponenter medfører som regel at
kraftverket må tas ut av produksjon over
en lengre periode, og for kraftselskap er
dette noe av det dyreste de gjør. Da kan
det være av stor verdi å heller forlenge
levetiden på eksisterende komponenter,
fremfor å skifte de ut, sier Ottar Brekke,
fagekspert i NoIS.
Videre påpeker Brekke viktigheten av god
og systematisk datainnsamling.
– Vi har et særlig fokus på de manuelle
tilstandskontrollene. Ettersom disse gjennomføres av mennesker, har det alltid
vært skjønnsvurderinger inn i bildet. Det
gjør sammenligningsgrunnlaget og arbeidet vanskeligere. Ved å standardisere
disse mest mulig, kan vi sørge for at
systemet vi utvikler blir enda bedre.
Digitalisering bidrar til økt bærekraft
Forprosjektet under ISY JobTech er langt
fra det eneste digitaliseringsinitiativet
i vannkraftbransjen. SmartKraft er et
digitaliseringsprosjekt hvor flere kraftselskap og tjenesteleverandører har gått
sammen, og blant aktørene finner man
både Norconsult Renewables og NoIS.
Prosjektet er støttet av ENOVA, og målet
er å teste ut nye, digitale verktøy for prediktivt vedlikehold og driftsoptimalisering
av vannkraftverk.
– Målet er å øke eller opprettholde
produksjonen på eksisterende kraftverk.
Gjennom SmartKraft skal vi utvikle systemer som setter produsentene i stand til
å treffe bedre beslutninger knyttet til drift
og vedlikehold, slik at utetid reduseres

og større reinvesteringer kan skyves
på, forteller Erik Digerud, fagspesialist i
Norconsult.
Ved hjelp av sensorer, informasjonssystemer, datavitenskap og solid fagkunnskap
hjelper Norconsult og NoIS kraftselskapene med å utnytte kapasiteten bedre.
– Hvis kraftselskapene har gode nok data
og systemer til å predikere når feil inntreffer, kan dette ha en enorm verdi. Det
betyr at de kan planlegge for vedlikehold
akkurat i tide, før feilene inntreffer, og
dermed unngå uplanlagt utetid. Derfor
skal vi samle inn store mengder historiske
data som vi tror sier noe om hvorfor en
feil har inntruffet, fortsetter Digerud.
Han forklarer at de tekniske løsningene
som utvikles i dag er viktige for både
forbrukeren, og den økonomiske og
miljømessige bærekraften.
– Alle tiltak som bidrar til å opprettholde
produksjon av strøm er positivt for forbrukeren, og selv en marginal forbedring
i effektivitet kan gi stort utslag. Ikke bare
økonomisk, men og i et bærekraftig
perspektiv. Derfor har vi mye å hente på
å digitalisere og effektivisere vannkraftverkene våre.
Rigger seg for evigheten
Arbeidet med innsamling av data er tidkrevende, men Nordgård forteller at NTE
Energi har en lang tidshorisont når de
rigger vedlikeholdsarbeidet for fremtiden.
– Vannkraftverkene har lang levetid, og vi
vedlikeholder dem for evigheten. Vi som
drifter dem i dag er kun innom en kort
periode, før det kommer nye generasjoner som skal ta vare på anleggene
videre. Vi har stor respekt for oppgaven,
og da er det også vårt ansvar å fremskaffe god nok data og informasjon for
fremtidig drift.

ISYnytt 01/22
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Strømlinjeformer organisasjonen
ved hjelp av økonomiløsning

Forenkler bærekraftsvurderinger i
store utbyggingsprosjekter

Da REITAN slo sammen Login Eiendom og NHP til det nye eiendomsselskapet
RELOG, hadde de behov for et system som kunne få de to organisasjonene
til å fungere effektivt sammen. Med implementering av ISY Prosjekt Økonomi
har de fått både felles økonomiløsning og felles arbeidsmetodikk.

Norconsult har i samarbeid med Statens vegvesen effektivisert arbeidet
med CEEQUAL vesentlig i prosjektet E18 Vestkorridoren. Dette er gjort
ved å integrere bærekraftssertifiseringen i prosjektgjennomføringen
via ISY Prosjekt.

Kontakt i Norconsult Informasjonssystemer AS (NoIS): kjersti.risberg.haugland@norconsult.com

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

- Valget falt på ISY Prosjekt Økonomi
fordi det var oversiktlig, intuitivt og lett
å jobbe i, sier eiendomsdirektør Bjørnar
Høyland.
RELOG eier lagerbygg, industribygg og
næringsparker over hele landet og
signerer nye byggekontrakter jevnlig. Da
REITAN foretok sammenslåingen i fjor,
fikk de samlet 78 industrieiendommer og
en tomtebank på fem millioner kvadratmeter under samme tak.
- Login Eiendom satt med mye ferdigutviklet eiendom, og NHP på en stor tomtebank. Når vi nå er slått sammen er vi
rigget for videre vekst, med en cashflow
fra en forholdsvis stor eiendomsportefølje samt en stor utviklingsbank i form
av tomter, sier RELOGs eiendomsdirektør
Bjørnar Høyland.
Sammenslåingen betyr også at selskapet
nå skal få 28 økonomer, ingeniører og
driftspersonell som tidligere har jobbet i
hver sin organisasjon til å jobbe effektivt
sammen. Opprettelsen av det nye selskapet ble en gylden anledning til å
etablere et prosjektoppfølgingssystem for
hele organisasjonen.
- Vi hadde et ønske om å kunne rapportere alle prosjektene i samme mal og
strømlinjeforme organisasjonen ved at
alle kjenner og bruker det samme systemet, sier Høyland.
Dypdykk etter anbefaling
Det var erfaringene fra søsterselskapet
14
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Norsk Kylling som gjorde at valget falt på
nettopp ISY Prosjekt Økonomi.

styringsløsning til private aktører i eiendomsbransjen.

- De hadde veldig gode erfaringer, så vi
gjorde et dypdykk og fant at ISY Prosjekt
Økonomi var et oversiktlig og intuitivt
system som det var lett å jobbe i, sier
Høyland.

- RELOG AS er en betydelig privat aktør
innen eiendomsutvikling som nå tar i
bruk ISY Prosjekt Økonomi som et viktig
kontraktstyringsverktøy, sier Haugland.
Haugland sier implementeringen har
vært en givende prosess.

RELOG har til enhver tid mellom ti
og tjue pågående prosjekter, fra små
ombygginger til renovering og nybygg.
Prosjekter som i størrelse spenner fra to
millioner kroner til over 500 millioner
kroner.
- Byggeprosjekter har
komplekse prosesser der
man må ha full kontroll
på prosjektøkonomien.
Hvor mye har man betalt
ut? Hvilke endringer er
bestemt? Hvilke krav foreligger fra entreprenørene?
Dette er dessuten en
konfliktfull bransje der
det ofte er motstridende
interesser. Man inngår en
kontrakt, men så skjer det
endringer og det oppstår
uforutsette ting. Da er det
viktig å ha full kontroll, sier
Høyland.
For seniorrådgiver Kjersti
Risberg Haugland i NoIS
er det fint å få bekreftet at
ISY Prosjekt Økonomi gir
en merverdi som økonomi-

Prosjektet E18 Vestkorridoren i Viken
fylke strekker seg fra Ramstadsletta i
Bærum kommune til Nesbru i Asker, og
skal fornye E18 på strekningen. Prosjektet
har satt seg ambisiøse bærekraftsmål,
konkretisert gjennom en prosjektspesifikk
handlingsplan for bærekraft og en ambisjon om å oppnå «Excellent» i henhold til
CEEQUAL-sertifiseringen.

- RELOG har klart å implementere arbeidsmetodikken i ISY Prosjekt Økonomi i
egen organisasjon i løpet av kort tid. De
har vært fremoverlent fra første stund,
noe som er viktig for optimal bruk av
løsningen, sier Haugland.

CEEQUAL er et verktøy for å fremme
bærekraft og kvalitet i alle typer anleggsprosjekter. CEEQUAL benytter evidensbaserte vurderingskriterier og ekstern
verifisering for å gi et resultat som kan
offentliggjøres og brukes for å måle
bærekraft i et prosjekt.

Norsk Kylling AS tok i bruk nytt fabrikkbygg på
Furumoen Næringspark i Orkanger i 2021

ISY Prosjekt er en løsning for prosjektgjennomføring som ivaretar mange
prosjekt- og oppdragsoppgaver i ett og
samme system.

seringen i løsningen, sier oppdragsleder
Bent Ramsfjell i Norconsult.
CEEQUAL består av opp til 249 spørsmål
som poenggis ut ifra måloppnåelse.
Det er krav til dokumentasjon som skal
fremlegges en ekstern revisor, en såkalt
Verifier, for å sikre kvaliteten.
- Å integrere CEEQUAL i ISY Prosjekt gir
oss en mer effektiv måte å arbeide på og
sikrer at mulighetene for å oppnå mer
bærekraftige løsninger blir både identifisert og jobbet med i alle fag i hele
prosjektteamet på tvers av organisasjoner,
sier Ramsfjell.
Den enkelte ansvarlige har fått en effektiv
måte å knytte måloppnåelse innen
bærekraft til sine arbeidsoppgaver, finne
informasjon og dokumentere hva som er

gjort. ISY Prosjekt brukes av alle aktører.
I tillegg til en forenkling for den enkelte
deltager og leder i prosjektet, blir også
arbeidet for prosjektets Assessor mer
oversiktlig. Assessor kan følge opp
personer enklere, holde informasjonen
på én plattform og ta ut statusrapporter
raskt. Prosjektledelsen vil også kunne se
status i innsynsløsningens dashboard
på måloppnåelse iht. CEEQUAL og til
og med gå inn i de enkelte punkter om
ønskelig, for å se hva som gjøres.
- Å ha CEEQUAL i ISY Prosjekt effektiviserer mitt arbeid betraktelig som prosjektets CEEQUAL Assessor, sier Sylvia
Piamonte Samuelsen i Norconsult.
llustrasjonen viser CO2 fotavtrykk
pr. meter for aktuelle veitype

Gjør det enklere
Det er mange overordnede krav i
CEEQUAL som må svares ut og
dokumenteres innenfor flere fag
der både Norconsult og Statens
vegvesen er involvert. Norconsult innså raskt at arbeidet med
CEEQUAL måtte integreres i det
daglige arbeidet og på en plattform
som kunne deles av forskjellige
aktører.
- Samhandlingsløsningen ISY Prosjekt gjør denne jobben enkelt, raskt,
intuitivt og samler alt på ett sted. Vi
har nå integrert alle punkter i sertifiISYnytt 01/22
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Hans Petter Erlandsen

PROSJEKTSTYRING

“Særlig i de større prosjektene våre har
det vært tidsbesparende å innhente
tilbud gjennom ISY ByggOffice”

Bedre kalkyler på leveranser
til prosessindustrien
Kontakt i Norconsult Informasjonssystemer AS (NoIS): andreas.myrhaug@norconsult.com

Som totalleverandør for industribransjen tar Veltec Industrials Services AS
(Veltec) i bruk nye, digitale løsninger for å bedre kvalitet, pris og tidsbruk på
sine prosjekter. Ved å implementere kalkyleløsningen ISY ByggOffice, har
selskapet fått både økt kontroll på økonomien, og bedre samarbeid internt.
Som bonus gir løsningen redusert tidsbruk på utsendelse av tilbud.

Veltec er et anerkjent serviceselskap som
spesialiserer seg på tekniske fagområder.
Selskapet tilbyr tjenester til prosessindustrien, som raffinerier, kjemisk industri,
kraftverk og annen energiproduksjon. I
den norske delen av virksomheten teller
de drøye 150 ansatte.
De seneste årene har Veltec i økende
grad satset på fornybar og grønn
teknologi, og selskapet har ansatt
personer med kompetanse og erfaring
innen elektro, mekanikk og automasjon.
Ettersom selskapet har vokst, har det blitt
stadig viktigere å ha bedre kostnads- og
inntektsoversikt, kalkulasjon og produksjonsoppfølging.

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

– Det er mye som skjer på digitaliseringsfronten i bygge- og anleggsbransjen. Vi
begynte derfor å se etter løsninger som
kunne hjelpe oss med å se at prosjektene
våre blir styrt mot forventet kvalitet, pris
og tid. Samtidig var det viktig for oss at
løsningen også skulle gjøre det enklere
for medarbeiderne våre å samarbeide
om prosjektene, sier Hans Petter Erlandsen, tilbudsleder i Veltec.
Enkel samhandling
ISY ByggOffice er en komplett løsning
innen kalkulasjon og produksjonsoppfølging. Løsningen er i dag et sentralt
verktøy hos både store og små entreprenører i ulike bransjer.
– Entreprenørene har behov for å
kalkulere prosjektene både for å sikre
effektiv og lønnsom drift, og for å vinne
nye prosjekter. Da er det avgjørende å ha
kontroll på jobben som skal utføres, sier
Myrhaug, salgskonsulent i NoIS.
ISY ByggOffice har for mange vært veien
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bort fra kalkulering i Excel, og overgangen gir flere fordeler enn bedre kvalitet
på kalkylen.
– Før ISY ByggOffice ble introdusert hos
oss var det Excel det gikk i. ISY ByggOffice er imidlertid mye mer intuitivt, og
gjør det lettere å samarbeide på tvers
av teamet, forklarer Erlandsen, før han
fortsetter:
– Vi har benyttet ISY ByggOffice siden
høsten 2020 og vi har vært veldig
fornøyde med det. Det har styrket smidigheten og kvaliteten på flere områder og
har blant annet redusert tidsbruken på
tilbud vi sender.
Myrhaug mener det er krevende å få den
røde tråden i Excel når det jobbes med
store prosjekter.
– Det gir ingen synergieffekter, noe
Veltec nå har opplevd å få med innføringen av ISY ByggOffice. De har vunnet
mye på digitaliseringsløftet, sier Myrhaug.
Fyller 60 år
Veltec holder til i Austrheim kommune i
Vestland, og har blant annet Equinor på
kundelisten. Selskapets historie startet
tilbake i 1962, da under navnet Brandtun
Elektro, og Veltec fyller således 60 år i
år. Det tyske familieeide konsernet Plant
Systems & Services eier Veltec, som
omsatte for i overkant av 600 millioner
kroner i 2019, før omsetningen har falt
noe tilbake gjennom pandemien.
– Som et stort selskap er vi avhengige
av å finne de smarteste løsningene for
å drive effektivt. Vi er alltid åpne for ny
teknologi, og nettopp det er ISY ByggOffice et godt eksempel på. Vi er i ferd
med å implementere det på flere pro-

sjekter i hele den norske avdelingen, sier
Erlandsen i Veltec.
Med ISY ByggOffice kan i tillegg entreprenørene sende forespørsler til underentreprenører som kan gi tilbud på tjenester man ikke tilbyr selv. Alle mottatte
tilbud sammenstilles så i programmet.
– Dette gir full kontroll på tilbudene
og gir et godt beslutningsgrunnlag for
valg av leverandør. Prisene overføres til
kalkylen og følges opp økonomisk videre
i prosjektet, sier Myrhaug.
– Satsingsområde for NoIS
Funksjonen for å få tilbud fra underentreprenører benyttes også av Veltec.
I hovedsak benytter de ISY ByggOffice
som et kalkyleverktøy.
– Særlig i de større prosjektene våre
har det vært tidsbesparende å innhente
tilbud gjennom ISY ByggOffice. Det er
også nyttig med kalkylene som viser
beregningene våre og hva som ligger til
grunn for dette, sier Erlandsen.
ISY ByggOffice er en etablert løsning
som har vært i markedet helt siden 1985,
men er fortsatt en viktig løsning og et
satsingsområde for NoIS. De jobber
kontinuerlig med å forbedre løsningen
i tråd med kundenes behov og er glade
for langvarige kunderelasjoner.
– Løsninger for kalkyle og produksjonsoppfølging er kjernesystemer hos
entreprenørene, og det er derfor naturlig
at ISY ByggOffice er blitt en svært viktig
løsning for våre kunder. Det pågår stor
utvikling både i markedet og med løsningene og vi gleder oss til å jobbe videre
innen dette området, avslutter Myrhaug.
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Kundemagasin fra Norconsult Informasjonssystemer AS

BIM OG KONSTRUKSJON

ISY Design løser både enkle og komplekse prosjekteringsoppgaver. Nå gir
programmet brukerne tilgang til en løsning som viser effekten av stålfiberarmering ved dimensjonering av betongkonstruksjoner. Denne fremgangsmåten
har et stort potensial for både kostnadsbesparing og klimagassreduksjon.

– I Dr.techn. Olav Olsen har vi lang
erfaring med å prosjektere betong med
fiberarmering. Vi benytter i stor grad
egenutviklede regneark for å hensynta
effekten av fiberbetong, mens det for en
uavhengig kontrollør kan være vanskelig
å etterprøve våre vurderinger hvis de ikke
har tilsvarende verktøy for beregning.
Mangel på beregningsverktøy har nok
medført at rådgivere har kviet seg for å
prosjektere med fiberbetong, sier Sandbakk.
Han håper ny teknologi kan bidra til økt
bruk av fiberbetong fremover:

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

– Hvis bruk av ISY Design gjør at flere
Betong er verdens mest anvendte
byggemateriale, og utgjør en betydelig
bestanddel av byggene vi omgir oss med
til daglig. NoIS har gjennom programmet ISY Design utviklet et stort utvalg av
moduler for dimensjonering av betongkonstruksjoner. Målet er å forenkle
beregning, visualisering og forståelse av
byggkonstruksjoner i prosjekteringsfasen.
Betong som brukes i konstruksjoner er
oftest armert med stangarmering.
Armeringen gjør at betongen kan ta opp
strekkrefter, bøyemomenter og skjærkrefter. Tilstrekkelig mengde armering
må inkluderes for å imøtekomme bestemmelser om tillatte rissvidder, det vil
si grad av oppsprekking, i betongen. For
å forbedre betongen, spesielt til fordel
for begrensning av riss og opptak av
skjærkrefter, ser man klart den gunstige
effekten av å tilsette korte stålfibre. Dette
kalles armert fiberbetong.
Bruk av armert fiberbetong er ikke bare i
stand til å forbedre betongen, men kan
også kutte kostnader. Like viktig er det
at det benyttes materialer og en prosess
som setter et lettere klimaavtrykk enn
tradisjonell stangarmering.

Muliggjør prosjektering med fiberbetong
Den nyeste løsningen i ISY Design gjør
det mulig å beregne kapasiteten til
betong som inneholder fiberarmering
i henhold til veilederen NB38, som er
utgitt av Norsk Betongforening.
– Med armert fiberbetong kan en andel
av den tradisjonelle stangarmeringen
erstattes med stålfiber. En ser, basert på
forsøk, at stålfiber er spesielt gunstig for
å redusere riss, samt opptak av skjærkrefter. Bruk av stålfiber i betong fører til
besparelser både i tid og kostnader sett
opp mot konstruksjoner der kun stangarmering benyttes. Dette gjør det til et
populært valg for mange entreprenører,
forteller Tor Kristian Sandaker ved Byggog anleggsdivisjonen i Norconsult.
I tillegg til å kunne erstatte en del av den
tradisjonelle armeringen, kan bruk av
fiberbetong også føre til besparelser i
jernbindingen – en tidkrevende prosess
hvor armeringsjernene, som skal støpes
inn i betongen, må bindes opp i forkant.
Det sparer byggherre og entreprenør for
mye tid, noe som er verdifullt for konstruksjonsbransjen.
Videre trekker Sandaker frem ISY Design
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som et nyttig verktøy for den som
prosjekterer betongkonstruksjoner, der
alle modulene er utviklet for å ivareta
bestemmelsene i standardene.
– Av sikkerhetshensyn er bygg- og
anleggsbransjen strengt regulert, og det
stilles svært høye krav til alt man gjør.
Ved å benytte ISY Design kan man være
sikker på at beregningene i prosjekteringsfasen blir presise og korrekte iht.
gjeldende bestemmelser.

Sindre Sandbakk

Regionleder Sindre Sandbakk fra
Dr.techn. Olav Olsen AS er prosjektleder
for forskningsprosjektet FiberCon. For
at bruk av fiberbetong skal spare både
kostnader og klima, samt føre til bedre
arbeidsvilkår, sier han at det er viktig med
løsninger som gjør det lettere å prosjektere fiberarmerte betongkonstruksjoner.

rådgivere er i stand til å prosjektere med
fiberbetong opplever vi dette som utelukkende positivt for en samlet betongnæring.
– En etterspurt løsning
Sverre Eide Holst er fagspesialist i NoIS,
og leder teamet som utvikler funksjonen
i ISY Design for beregning av fiberarmert
betong i bærende konstruksjoner. Han
sier seg enig i at dette er en løsning som
ønskes velkommen av næringen.
– Løsningen for fiberbetong har vært
svært etterspurt, og vi har brukt mye tid
og krefter på å utvikle et godt produkt til
kundene våre. Beregning av fiberbetong
er nå integrert i de fleste moduler i ISY
Design sin populære betongpakke.

Tor Kristian Sandaker

Hjelper flere å nyttiggjøre
stor bæreevne i små stålfibre

til nå har vært tilgjengelige for rådgivere
nesten utelukkende er laget for stangarmering.

Holst er klar på hvem som kan få bruk for
ISY Design sin nye løsning:
– Dette kan brukes av alle som jobber
med konstruksjonsberegninger – enten
man er rådgiver, byggherre, entreprenør
eller ingeniør. Vi legger stor vekt på at
programmet skal være intuitivt å bruke,
uansett hvilken rolle man har.

“Bruk av stålfiber i betong
fører til besparelser både i tid
og kostnader sett opp mot
konstruksjoner der kun stangarmering benyttes”

Lovende for både klima og lommeboken
De som jobber aller mest i landet med
bruk av fiberarmerte betongkonstruksjoner, er deltakerne i forskningsprosjektet
FiberCon. Her deltar tretten aktører fra
betongnæringen, forskningsinstitusjoner
og akademia og studerer bruk av fiberarmert betong i bærende konstruksjoner.
Samarbeidspartnerne tror økt bruk av
fiberarmering kan spare næringen for
en halv milliard kroner innen 2030 og
redusere klimautslippene med hele 35
prosent.
I dag er all sprøytebetong i tunneler og
fjellsikring fiberarmert, mens andelen i
bygg er forsvinnende liten. Da hjelper
det ikke at beregningsverktøyene som
ISYnytt 01/22
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Få med deg ISYtalks som arrangeres 5. mai med tema knyttet til
digitalisering & bærekraft. Gjennom 6 korte talks viser vi hvordan
du kan ta bærekraftige valg i dine prosjekter og hvordan du kan
finne de mest lønnsomme alternativene.

Tema:
Dato:
Klokken:
Pris:
Hvor:
Agenda:

Digitalisering & bærekraft
Torsdag 5. mai
09.00-10.30
Gratis
Livesending på YouTube
www.isytalks.no

“Digitalisering er nøkkelen til å oppnå god bærekraft
i prosjektene. Ofte handler det om å ta de riktige
valgene basert på store datamengder, og da er
gode digitale verktøy avgjørende.”
Adm.dir. Ola Greiff Johnsen,
Norconsult Informasjonssystemer AS
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