Et kundemagasin fra Norconsult Informasjonssystemer AS

Utgave nr. 02/14

Ble med brukeren på jobb
Da Cathrine Marstein Engen hos NoIS skulle utvikle appen ISY ProAktiv Mobil Service,
observerte hun en brukers arbeidsprosesser en hel dag. Side 8

Ønsker å revolusjonere byggebransjen med nytt verktøy
ISY Calcus 7 er det eneste verktøyet i verden som kan beregne byggekostnader, LCC og CO2-utslipp samtidig. Side 14

Skanningportal sparer Aker Solutions for offshore-reiser
Innsyn i laserscann via web reduserer behovet for å være tilstede på oljeplattformene. Side 18

Sikrer “kræsj-kontroll” og riktig takhøyde
Stavanger kommune har god erfaring med BIM for tverrfaglig kontroll ved prosjektering av Eiganes skole. Side 20
ISYnytt 02/14

1

Innhold

Med kart og kompass
Kart og kompass har vært et praktisk og i noen tilfeller kritisk
hjelpemiddel ved ferdsel utenfor allfarvei. Med kartet i hånden
kunne kyndige personer ta seg frem i ukjent terreng, og ikke
minst finne veien tilbake. Kartet har også gitt oss opplysninger
om vegetasjon, terrenghøyder, bebyggelse, eiendomsgrenser,
situasjonsplaner og kjøreruter, og har hatt mange viktige
anvendelser langt unna fotturistens behov.
Digitale kart og GPS har i dag i stor grad erstattet tradisjonelle
kart. Dette har gitt stadig nye anvendelser av kart og stedfestet
informasjon. Der det tidligere var lesbarhet og skalerbarhet
som begrenset informasjonsmengden i papirkartet, kan vi i
dag samle og sammenstille enorme mengder med stedfestet
informasjon.
Hva er så stedfestet informasjon? Det aller meste av informasjon som finnes kan vi på en eller annen måte knytte til et
sted, enten direkte eller indirekte via relasjoner. I tillegg ser vi
stadig nye anvendelser av sanntidsinformasjon, gjerne presentert i en kartløsning. Det kan være tråkkemaskinen som lager
nye skispor eller hvor dine venner befinner seg akkurat nå.
Det siste åpner selvsagt en annen problemstilling. Hvor går
grensen for personvern i en verden full av data fra sensorer og
overvåkning? Teknologien setter ingen grenser.

En annen og gledelig trend er at stadig mer offentlig informasjon gjøres tilgjengelig for allmenheten. Både Statens kartverk og
andre offentlige instanser tilbyr sine data for videre bruk. Dette
gjør det mulig for aktører i næringslivet å skape nye og innovative løsninger basert på informasjon som allerede finnes.
For NoIS er bruk av kart og stedfestet informasjon et stort og
raskt voksende forretningsområde. Vi har vært leverandør i GISmarkedet i over 30 år, og besitter en bred og unik kompetanse.
Tradisjonelt har dette markedet vært preget av løsninger for å
registrere og forvalte informasjon. Forvaltning er fortsatt svært
viktig for å opprettholde god datakvalitet, men i dag er det i
tillegg et økt fokus på anvendelse og sammenstilling av informasjon. Dette har gitt en betydelig merverdi for informasjon
som allerede finnes. Mange nye typer tjenester har oppstått, og
eksisterende tjenester har blitt tilført kvalitet og effektivitet. Vi
ønsker å prege denne utviklingen fremover, og har allerede
lansert mange mobile løsninger som kunder og publikum har
tatt godt i mot. En utvikling i nært samspill med markedet og
våre kunder har vært, og vil fortsatt være, vår viktigste målsetting.
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Alawi trives godt med å ha
arbeidsplass på Oslos tak

Feiing og tilsyn
satt i system

Ellen Olsen

Minst en gang hvert fjerde år skal det gjennomføres feiing og
tilsyn med omtrent 120 000 skorsteinsløp og 155 000 boenheter
i Oslo. For å holde orden trengs gode og pålitelige systemer.

Kontakt i NoIS: kjell.sandal@norconsult.com

– Vi bruker ISY ProAktiv Feiing/Tilsyn til
å administrere den myndighetsutøvelse vi er pålagt å utføre i henhold til
de lover og forskrifter vi faller inn under,
sier Ellen Olsen, førstekonsulent i boligseksjonen i brannforebyggende avdeling
innenfor brann- og redningsetaten.
Olsen kan fortelle at Oslo kommune
bruker ISY ProAktiv til gebyrberegning,
planlegging, risikovurdering, kartlegging,
avvikshåndtering og saksoppfølging og
registrering av gjennomførte oppgaver.
– Det stilles i dag store krav til rapportering, materiale og statistikker. I tillegg til
feiing og tilsyn har vi ansvar for andre
oppgaver som for eksempel å gjennomføre etterkontroller og sende bekymringsmeldinger.
Store forventninger til oppgraderingen
Oslo kommune har gått i bresjen for å
utvikle en ny versjon av ISY ProAktiv
Feiing/Tilsyn. Bakgrunnen var at de så
behov for oppgradering av systemet for
å møte de utfordringer og krav den
offentlige forvaltning krever.
– Vi ønsket at hver enkelt bruker skulle
få en klar og tydelig oversikt over egne
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Vi ønsket at hver enkelt
bruker skulle få en klar og
tydelig oversikt over egne
oppgaver og saksoppfølgingen
oppgaver og saksoppfølgingen. I tillegg
er det sannsynlig at feie- og tilsynsintervallene skal endres og utføres etter en
risikovurdering.
Hva er deres forventninger til den nye
versjonen?
– Forventningene er store, og vi ser
at den nye versjonen er tilført mye ny
funksjonalitet som gir oss den fleksibiliteten vi trenger. All funksjonalitet som er
tilført i den nye versjonen gjør det lettere
for våre brukere ved at de kan bruke kun
ett system for innhenting av de opplysninger om objektene de trenger for
saksbehandling.

Ønsker å utvide bruken
Oslo kommune ønsker også å anskaffe
varslingsmodul med SMS via kart, samt
elektroniske løsninger ved bruk av iPad.
– Dette vil lette hverdagen for brukerne
ved at data blir registrert direkte ved
feiing/tilsyn og at rapporten kan sendes
direkte på e-post til publikum.
Oslo har et av landets største feiervesen.
Hvor viktig er solide hjelpemidler for
dere?
– Vi er helt avhengig av et system som
inneholder funksjonalitet som gjør oss i
stand å utføre våre oppgaver, samt til å
møte de utfordringene som kommer. Vi
har per i dag omtrent 30 brukere, men
planen er at vi når den nye versjonen er
innkjørt vil bli rundt 40-45 brukere av ISY
ProAktiv i etaten. I tillegg skal beredskap
og 110-sentralen ha innsyn i den nye
versjonen.

Som eksempler trekker Olsen frem
innsyn i matrikkel, kart, samt diverse
søkemuligheter mot blant annet 1881
og Brønnøysundregistrene.
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Med målsetting om økt samarbeid og interaksjon har kommunene
Ålesund, Sula, Haram, Sandøy og Giske besluttet å bruke en felles
webløsning for kart- og plandata.

Kontakt i NoIS: kjell.sandal@norconsult.com

Webløsningen, som er levert av
Norconsult Informasjonssystemer, gir
kommunene bedre mulighet til å
samhandle elektronisk med innbyggerne,
næringslivet og andre offentlige
instanser gjennom enklere tilgang til
informasjon om planlagte utbyggingsområder.

Startet med eKommune
I fjor ble det etablert et formelt IKTsamarbeid mellom flere kommuner på
Sunnmøre i form av eKommune. Målet
med samarbeidet var å gi kommunene
gode, framtidsrettede og kostnadseffektive løsninger, som vil sette dem i
stand til å levere enda bedre tjenester til
innbyggerne i tråd med ”forventningene
om en døgnåpen forvaltning”.

Overingeniør i Ålesund kommune, Knut
Helge Skare, mener IKT-samarbeidet var
startskuddet for samhandling på andre
områder også.
– Bakgrunnen for å inngå et samarbeid
innen kart og oppmålingstjenester var
naturlig. Det første steget innen vårt
fagområde har vært en felles løsning
for kart- og plandata på web. Ålesund

– De fire kommunene var enig om å
samle sine to webkartløsninger, og geografisk sett var det også naturlig at Giske
kommune ble med i samarbeidet.
Spent på hva løsningen vil gi
Webløsningen skal gi tilgang til kart-,
matrikkel- og plandata for saksbehandlere, byggebransjen og innbyggere via
Internett. Tilgang til data skal være både
fra PC, nettbrett og smarttelefoner.

tekniske virksomhetene i kommunen,
sånn som veg, vann og avløp. For
kommunens førstelinjetjeneste, servicetorget, gir også løsningen god tilgang
til å kunne svare publikum på mange
spørsmål.
Skare ser klare fordeler med at løsningen er den samme som Ålesund og de
fire nabokommunene.
– Saksbehandlerne i de ulike kommunene kan faktisk kommunisere rundt
bruken av en felles løsning over kommunegrensene.
Gir det noen fordeler for befolkningen?

– Bruken av elektroniske kartdata blir
mer og mer sentral både for fagfolk og
“mannen i gata”. Det å kunne tilby en
god løsning for oppdaterte kart og relaterte data inkludert et verktøy med enkel
funksjonalitet er derfor nødvendig for
alle kommuner. Løsningen settes i drift
januar neste år, og vi er spent på hva
den vil gi oss, sier Skare.
Hvilke fordeler gir dette for Ålesund
kommune?
– Fordelene med en slik løsning er at
saksbehandlere gis web-basert tilgang til
oppdaterte kart-, matrikkel- og plandata
på ett og samme sted. Slik informasjon
er nødvendig i all plan- og byggesaksbehandling, samt for alle de andre

Vil dra lasset sammen
For fremtiden ser Ålesund for seg
samarbeid også innenfor andre kart- og
oppmålingstjenester.
– Knapphet på ressurser, fagfolk og
kompetanse, samt forestående kommunesammenslåinger, vil fremtvinge
samarbeid, mener overingeniøren.
– Ålesund kommune er en relativt stor
kommune med flere ansatte innenfor de
ulike fagområdene. Kommunen kunne
derfor i og for seg “ha nok med seg
selv” og derved velge å ikke gå inn i slike
samarbeid, men vi ser det likevel som
svært så nyttig å dra lasset sammen med
nabokommunene.

– Ja, publikum vil gjennom nettbaserte
løsninger finne oppdatert kart-, matrikkel- og plandata døgnet rundt. Enkel
tilgang og forbedret funksjonalitet vil gi
publikumsvennlige løsninger.
– Kommunegrenser er for mange i
vår region underordnet, da man ofte
søker informasjon uavhengig av kommune: Man bor i en kommune, jobber
i en annen kommune og har kanskje
eierinteresser i en tredje kommune. At
informasjonen man er ute etter er like
lett tilgjengelig, ensartet og via samme
løsning uavhengig av kommune, vil for
innbyggere være av stor betydning.

Knut Helge Skare

Vil møte forventningene om
døgnåpen forvaltning

og Sula kommuner, og Haram og
Sandøy kommuner har hver for seg hatt
samarbeid om kart og plandata på web
gjennom flere år, sier Skare.

ÅLESUND KOMMUNE

For kommunens førstelinjetjeneste, servicetorget,
gir løsningen god tilgang til
å kunne svare publikum på
mange spørsmål

6

ISYnytt 02/14

Foto: Ålesund kommune

ISYnytt 02/14

7

Kundemagasin fra Norconsult Informasjonssystemer AS

GIS OG KOMMUNAL FORVALTNING

Ble med brukeren på jobb
Kontakt i NoIS: cathrine.marstein.engen@norconsult.com

Da Norconsult Informasjonssystemers
(NoIS) Cathrine Marstein Engen skulle
utvikle ISY ProAktiv Mobil Service ble
hun med Hans Ole Endrerud, en bruker
i målgruppen, en hel dag på jobben.

Hadeland og Ringerike Avfallsselskap
(HRA) har vært pilotkunde under
utviklingen av ISY ProAktiv Mobil Service.
App’en effektiviserer og kvalitetssikrer
arbeidsprosessen for å sette ut nye og
bytte defekte søppeldunker.
– Med dagens løsning er dette en
veldig manuell prosess. Brukeren må
først skrive ut alle arbeidsordrene fra
ISY ProAktiv, deretter må han skrive ut
tilhørende kart. Han kjører så ut for å
gjøre jobben, og fører arbeidet inn i ISY
ProAktiv når han kommer inn igjen, sier
Cathrine Marstein Engen.
NoIS har utviklet en ny app til systemet,
slik at prosessen blir forenklet.
– Brukeren får arbeidslistene tilgjengelig
direkte i app’en, og alle arbeidsordrene
vises i et kart. Etterhvert som ordre
utføres oppdateres ISY ProAktiv direkte.
Dersom brukeren er utenfor dekning vil
ISY ProAktiv oppdateres med en gang
han er innnenfor dekning igjen.
– I app’en får brukeren også en utstyrsliste tilhørende den enkelte arbeidslisten
slik at han enkelt kan plukke med seg de
dunkene han skal sette ut, forklarer hun.
Ble med Hans Ole på jobb
For å få innsikt i hvilket arbeid app’en
skulle brukes til, ble Cathrine med Hans
Ole Endrerud, som jobber med å bytte
ut defekte søppeldunker, med på jobben
en hel dag.

Cathrine er genuint
opptatt av hvor viktig
det er å observere
brukerne og deres
arbeidsprosesser
under utvikling av
IT-løsninger.
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– Jeg var med Hans Ole og fikk sett
hvordan han gjorde jobben sin,
både inne på kontoret og ute i feltet.
Gjennom å være med på denne måten
får jeg en helt annen innsikt enn det
jeg ville fått gjennom for eksempel en
samtale, sier hun.
Hans Ole Endrerud, HRA

– Det er viktig å bli kjent med brukerne,

Vi som jobber med dette
er spesialister på å kartlegge prosesser og finne
ut hvordan vi best lager
løsninger som støtter
brukernes behov
og å få dem til å forstå at de har store
muligheter til å påvirke hvordan
løsningene våre blir.
Da Cathrine var med Hans Ole rundt
hadde det allerede blitt laget en pilotversjon av løsningen som de testet
sammen.
– Underveis observerte jeg både det
som fungerte bra, og det som kunne bli
bedre. Hans Ole fikk også komme med
innspill i forhold til ting han kunne tenke
seg å endre.
Det er essensielt å kjenne
arbeidsprosessen til brukerne
Cathrine brukte informasjonen hun
tilegnet seg om brukeren til å endre
brukergrensesnittet slik at det ble bedre
tilpasset den virkelige arbeidsprosessen.
– Vi så for eksempel at vi trengte å
synliggjøre sammenhengen mellom
kartet og arbeidslisten, slik at brukeren
ved ett blikk klarer å se hvilken ordre
som er hvor i kartet.
– I tillegg utrykte Hans Ole et behov
for å kunne bestemme rekkefølgen
ordrene skulle utføres i. Det er mange
faktorer som spiller inn her, og sjåføren
vil bruke sin kunnskap til å bestemme
dette. Begge disse endringene ble
implementert umiddelbart etter besøket.

brukere i utviklingen av nye produkter.
Hun har fått positive tilbakemeldinger
fra Hans Ole på at han fikk mulighet til å
påvirke hvordan app’en ble.
- Vi ser virkelig nytten av app’en ved
at Hans Ole sin arbeidshverdag har
blitt mer effektiv. Han slipper mye
papirarbeid og manuelle prosesser.

Er dette en metode som bør anvendes
mer?
– Som leverandør av arbeidsstøttesystemer er det helt essensielt at vi
kjenner arbeidsprosessene til brukerne
våre slik at vi kan lage løsninger som
støtter opp under disse. Den beste
måten å gjøre dette på er å dra ut til
reelle brukere og observere dem mens
de utfører jobben sin. Dette gjelder både
om jobben foregår på kontoret eller i
felt.
– Vi som jobber med dette er spesialister
på å kartlegge prosesser og finne ut
hvordan vi best lager løsninger som
støtter brukernes behov, sier Cathrine.
Hun forklarer at NoIS også gjennomfører brukertester, som går ut på at
man lager konkrete oppgaver som et
sett brukere skal gjennomføre mens de
observeres.
– På denne måten får vi sjekket om
brukerne faktisk skjønner hva de
skal gjøre og vi får se om vi treffer
behovene. Når vi gjør dette underveis i
utviklingsprosessen klarer vi å justere oss
inn i forhold til brukernes behov tidlig.
– Ved å bruke denne metodikken i større
grad er jeg sikker på at vi vil gi kundene
våre god brukeropplevelser.

Inger Toril Ulnes Borgli hos HRA synes
det er spennende at NoIS involverer
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Tjenesteutvikling
for BarentsWatch

Ved hjelp av ISY JobTechs
analysemodul kan
vedlikeholdssystemet
benyttes til å gjennomføre
nødvendige ROS-analyser.

Norconsult Informasjonssystemer AS (NoIS) har inngått
rammeavtale om tjenesteutvikling med BarentsWatch.

Utførte arbeidsordre dokumenterer innførte tiltak for avdekket
risiko og gjør det mulig å følge
opp status på virksomhetens
forbedringsarbeid.

Kontakt i NoIS: ola.greiff.johnsen@norconsult.com

BarentsWatch har som hovedmål å
samle, utvikle og dele kunnskap om hav
og kyst. Arbeidet med å fremme samhandling og effektivisering av forvaltningen knyttet til hav og kyst ekspanderer.
- Avtalen gir BarentsWatch utvidet
kapasitet for teknisk utvikling og implementering av prosjekter som vi og partnerne jobber med, sier daglig leder Geir
Schulstad i BarentsWatch om formålet
med anskaffelsen, og legger til:

Produkteier Alf M. Sollund (t.v.) sammen med
utviklingsteamet fra NoIS

- Med dette har vi fått tilgang på et
faglig sterkt team med mye erfaring fra
utvikling av kartløsninger på web. Norconsult sitt team ble utover en fordelaktig pris valgt på bakgrunn av faglige
kvalifikasjoner, teamets sammensetning
og et godt utført case.
Kjerneområder
Administrerende direktør i NoIS, Bård
Hernes, ser fram til å komme i gang
med denne jobben.

- Dette prosjektet innebærer leveranse
av tjenester innen et av våre kjerneområder, web-baserte kartløsninger. Vi har
i tillegg spesialkompetanse på kartløsninger for maritim sektor, og prosjektet
for BarentsWatch gir oss mulighet til
å bygge videre på den kompetansen
vi har opparbeidet til glede for både
BarentsWatch og eksisterende kunder,
forklarer han.
- Som leverandør gir dette oss en god
forutsigbarhet og muligheter til å vokse
videre. Konkurranseformen, der tilbudsprosessen ble avsluttet med et praktisk
case, var ny for oss. Det er utrolig tilfredsstillende å vinne konkurransen der
vårt team ble evaluert over 5 dager.
Smidig arbeidsmetodikk
Utviklingsteamet fra NoIS vil jobbe tett
med eksisterende forvaltningsteam hos
Bouvet for direkte leveranse i BarentsWatch kildekode. Kontrakten har en
øvre ramme på 25 mill. kr. pr. år og en
varighet på inntil 4 år.
Anskaffelsen skal gi BarentsWatch
tilgang til ressurser for utvikling av
tjenester og funksjonalitet i henhold til
smidig arbeidsmetodikk. Behovene og
løsningene skal komme frem i dialog
med brukerne og prioriteres av teamet
og produkteier som oppnevnes av
BarentsWatch for det enkelte utviklingsprosjekt. Særlig viktige arbeidsområder
vil være kartløsninger for å fremstille
sammensatte data fra forvaltningen og
understøtte forvaltningen av hav- og
kystområdene på tvers av etatene.
Les mer om BarentsWatch på barentswatch.no
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ROS-analyser i ISY JobTech
Mange av våre ISY JobTech-kunder forvalter deler av samfunnets
aller viktigste infrastrukturer, og dette forplikter.

Kontakt i NoIS: ottar.brekke@norconsult.com

Gjennom ulike forskrifter settes det
krav om å arbeide systematisk med
tiltak for å forebygge og håndtere ekstraordinære hendelser som kan skade
eller hindre infrastrukturen å levere som
forutsatt.
Et viktig element i denne sammenhengen er bruk av risiko- og sårbarhetsanalyser (ROS-analyser) for å identifisere
en virksomhets risikopotensial samt de
tiltak som effektivt bidrar til å begrense
risiko.
Ved hjelp av ISY JobTechs analysemodul
kan vedlikeholdssystemet benyttes til å
gjennomføre nødvendige ROS-analyser.
Under gjennomføring av analysene
gjøres grunnlagsdata lett tilgjengelig ved

at man kan slå direkte opp i eksempelvis
feilhistorikk, dokumenter, tegninger og
tidligere innførte tiltak tilknyttet analyseobjektet. Forslag til risikoreduserende
tiltak registreres i tilknytning til analysene
og disse følges videre i systemet frem
til tiltakene besluttes gjennomført og gir
opphav til arbeidsordre.
Forebyggende sikkerhet
Utførte arbeidsordre dokumenterer
innførte tiltak for avdekket risiko og
gjør det mulig å følge opp status på
virksomhetens forbedringsarbeid. ROSanalysene er også et viktig utgangspunkt
for etablering og vedlikehold av
virksomhetens beredskapsplaner.
I samarbeid med NTE Energi, Sira-Kvina

kraftselskap og SKS Produksjon har
NoIS det siste året jobbet aktivt med å
videreutvikle ISY JobTechs modul for
ROS-analyser. I dette arbeidet har ny
forskrift om forebyggende sikkerhet og
beredskap i energiforsyningen (beredskapsforskriften) med tilhørende veileder
stått sentralt. Det ble lagt vekt på at
ROS-modulen skal støtte opp om de
krav som er definert i forskriften, samtidig som modulen skal være enkel i bruk
både ved gjennomføring og oppfølging
av analysene.
ROS-modulen er nå klar for leveranse
og vi ønsker både nye og eksisterende
kunder velkommen til å dokumentere
sitt analyse- og forbedringsarbeid direkte
i ISY JobTech.
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5%

Sira-Kvina kraftselskap fokuserer på kontinuerlig videreutvikling
og effektivisering, og da er valget av riktige systemverktøy viktig.
Vi tok en prat med “superbruker” Odd Terje Helle i Sira-Kvina.

Ved sine syv vannkraftverk på Sør-Vestlandet står
Kraftselskapet Sira-Kvina for omtrent 5 % av
Norges samlede kraftproduksjon. Det fyller oss
med en viss ærbødighet.

Odd Terje Helle

Kontinuerlig og spennende
utvikling i Sira-Kvina

Kontakt i NoIS: ottar.brekke@norconsult.com

– Vi er midt i en spennende fase der
mye skjer, og det at vi kan være med på
å utvikle systemet slik at det fungerer
enda bedre for oss, er svært gunstig, og
sikrer at vi får det slik vi ønsker, forteller
Odd Terje.
Samler alt i ett system
– ISY JobTech ble til ut ifra et vedlikeholdsperspektiv. Man ser jobber,
tilstandsrapporter og alt av vedlikehold.
All slik informasjon går via systemet og
gir oss grunnlag for detaljerte analyser.
Sira-Kvina kraftselskap dokumenterer
og vedlikeholder analyser for risiko og
sårbarhet (ROS) og pålitelighetsbasert
vedlikehold (RCM) i JobTech.
– Tidligere har JobTech vært mest brukt
av fagledere og planleggere hos oss,
men nå er vi i gang med en prosess
med videreutvikling – og introdusering
av nye integrasjonsmoduler – slik at
alle blir nødt til å ta systemet i bruk.
Noe vi mener blir veldig viktig for oss i
fremtiden.
– Vi ser stadig nye måter å forbedre oss
på, og da er det nødvendig å ha en åpen
og tett kommunikasjonsprosess, slik
som vi har med NoIS.
– Når det for eksempel gjelder
timeføring, har dette tidligere måttet
dobbeltføres, men nå innfører vi en ny
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integrasjon i systemet som vil bety at
alle fører timer direkte i JobTech. Vi får
da økt trygghet for at timene er riktige,
og sparer tid gjennom kun å føre timer
ett sted, forklarer Odd Terje.
Selskapet er også svært fornøyde med
økonomimodulen i systemet, som de
selv mener har bedre totalfunksjoner
enn andre økonomisystemer de er kjent
med.
I det daglige innebærer bruken av
ISY JobTech at kontering av inngående
faktura håndteres av brukere som
kjenner anlegget. Dermed synliggjøres
komplette kostnader helt konkret og i
detalj.
– Det er enkelt å hente ut informasjon
om hvor pengene går, sier Odd Terje.
Vi kan analysere hvor stor del av
kostnadene som går til feilutbedring,
planlagt vedlikehold og lignende, siden
informasjonen ligger samlet og er svært
tydelig.
Fra papir til digitalt og håndholdt
Som i mange andre selskaper har
fortiden vært preget av papirprosesser
og manuell arkivering hos Sira-Kvina.
Det er med glede at de nå skal
implementere et DMS (Document
Management System) med fullverdig
digitalt arkiv, slik at alt vil bli samlet og

søkbart. Et viktig aspekt i så måte er
at DMS er tett integrert med JobTech.
Integrasjonen gjør det mulig å knytte
dokumenter mot anleggsstrukturen,
samt at oppslag mot DMS kan gjøres
direkte fra brukergrensesnittet i
ISY JobTech.
Det er flere andre løft som også er
planlagt, og Odd Terje forteller at
det kanskje største vil komme innen
en omlegging av de periodiske
arbeidsordrespesifikasjonene.
Arbeidsbeskrivelsen i disse har tidligere
vært i tekstformat, men Sira-Kvina
beveger seg nå mot større bruk av
tilstandsparametre.
– Dette er et veldig stort arbeid som vi
vil starte på så snart vi finner tid, sier han
med et smil.
– Vi har også planer om å ta i bruk
den håndholdte funksjonen på iPad,
slik at vi kan ta bilder lokalt og gjøre
oppdateringer mens vi er ute på jobben.
Det er altså spennende tider på SørVestlandet – og i tett samarbeid med
NoIS vil nok energien og fremdriften
fortsette å holdes høy også fremover.

Foto: Svartevannsdammen
(Sira-Kvina Kraftselskap)
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Ønsker å revolusjonere
byggebransjen med
nytt verktøy
Bygganalyse har sammen med Norconsult Informasjonssystemer
(NoIS) vært med på å utvikle ISY Calcus 7, et verktøy hvor både
byggekostnader, livssykluskostnader (LCC) og CO2-utslipp kan
beregnes samtidig.

Kontakt i NoIS: geir.johansen@norconsult.com

– Den store fordelen med ISY Calcus
i prosjekt er muligheten til å gjøre “de
tre kalkylene” parallelt, og kun beregne
mengder én gang. Dette sikrer at det
faktisk er det samme bygget det regnes
på i de tre kalkylene, med de samme
forutsetningene, sier Jostein Solberg,
sivilingeniør i Bygganalyse.
– Når man jobber med en felles
analysemodell blir det også enklere å
balansere hvordan man optimaliserer
byggekostnad, LCC og karbonavtrykk
uten tidkrevende koordineringsrunder.
BIM-koblingen har også to åpenbare
fordeler: Det er raskere å beregne
mengdene i prosjekt, og det er enklere å
kommunisere kalkylene med oppdragsgiver, sier han.
Vil ha verdens beste verktøy
NoIS og Bygganalyse har hatt et tett
samarbeid om kontinuerlig utvikling av
ISY Calcus siden 2000. Solberg sier at
målet med utviklingen hele tiden har
vært å skape en komplett analyse-
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modell for økonomi og miljø. Lanseringen av ISY Calcus 7 med LCC-modulen
er en av de største milepelene i programmets utvikling.
– Vi i Bygganalyse har flere mål med å
samarbeide med NoIS om ISY Calcus.
Først og fremst vil vi ha verdens beste
verktøy til kjernevirksomheten vår,
byggøkonomisk rådgiving. Tilbakemeldingene vi får når vi viser frem ISY Calcus 7 i utlandet tyder på at dette er noe
vi har klart, sier han.

ISY Calcus er et verktøy
hvor idéer om geometri
og materialvalg i et
prosjekt prøves ut nokså
raskt.
– Vi har også en betydelig faglig gevinst
av å jobbe med verktøy- og metodeutvikling. Både de store dypdykkene vi
gjør når vi er med på utvikling av nye
moduler, og at vedlikeholdet av eksisterende innhold må skje på en profesjonell måte.

Gir mer miljøvennlige bygg
Solberg sier Bygganalyse merker en
betydelig interesse for LCC fra den profesjonelle delen av bransjen, og håper
tiden er inne for langsiktig økonomisk
bærekraftige prosjekter.

Foto: Kirkenes Sykehus (Momentum Arkitekter)

ISY Calcus 7 er et godt pedagogisk verktøy om det brukes riktig, og kan brukes
til å identifisere de store utslippskildene,
og de beste kandidatene til en kuttliste
både for miljø og økonomi, mener
Solberg.

nøkkelen til å bygge miljøvennlig er å
bygge arealeffektivt, akkurat på samme
måte som om man vil bygge lønnsomt.

Tror du den nye metoden vil føre til
enda mer miljøvennlige bygg på sikt?

Kan du navngi noen prosjekter hos dere
der ISY Calcus kommer til anvendelse?

– Klarer man å holde fokuset på å jobbe
med de store utslippskildene kan man
gjøre en forskjell som faktisk betyr noe.
Klarer man å identifisere de rimelige, og
kanskje til og med lønnsomme miljøtiltakene, har man kommet godt på vei
mot et reelt miljøtiltak som faktisk blir
gjennomført.

– I Bygganalyse bruker vi ISY Calcus i
alle våre kalkyler for investeringskostnad, LCC og karbonavtrykk, totalt rundt
300-350 oppdrag i år. Eksempelvis har
vi kalkulert sykehusene i Tønsberg og
Kirkenes det siste året med ISY Calcus.
I den andre enden av skalaen gjør vi
mange småoppdrag som å se på ombyggingskostnader i næringsbygg ved
bytte av leietaker.

– Både karbonavtrykk, LCC, og investeringskostnad er tett koblet mot areal.
Det er ikke en helt lineær sammenheng,
men de følger hverandre godt. Mye av

Kan lede byggebransjen i ny retning
På spørsmålet om ISY Calcus 7 kan

lede byggebransjen i en mer innovativ
retning, svarer Solberg at innovasjon
handler om å få nye ideer, for så å prøve
dem ut.
– Noen ideer er gode, andre er mindre
gode. ISY Calcus er et verktøy hvor ideer
om geometri og materialvalg i et prosjekt kan prøves ut nokså raskt.
Solberg trekker også frem at dersom ISY
Calcus kan bidra til at løsningsvalg blir
tatt på grunnlag av godt dokumenterte
kalkyler for investeringskostnad, LCC og
karbonavtrykk, kan man oftere ende opp
med å velge riktig løsning.
– Særlig dette med å prøve ut forskjellig hovedgeometri og forskjellig miks
av funksjoner i et bygg i svært tidlig

fase er noe jeg vil trekke frem verdien
av. Konseptvalg legger ofte svært store
føringer for prosjektets lønnsomhet og
miljøprofil. Å bytte gulvbelegg i et par
rom utgjør knapt en dråpe i havet, selv
om slike detaljer ofte får ufortjent mye
oppmerksomhet.

Jostein Solberg

ISY Calcus 7 ble lansert i september,
og er foreløpig det eneste i verden av
sitt slag.
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Norwegian Property
vil ha full oversikt

ISY ByggOffice Dashboard
for prosjektporteføljer

NPRO har behov for kontinuerlig økonomisk oppfølging av sine
prosjekter, og har vært på jakt etter et prosjektstyringsverktøy
som kan gi den oversikten de trenger.
Kontakt i NoIS: hans-jacob.strandgaard@norconsult.com

Et fullt integrert system
– Det er viktig for oss at systemet er fullt
integrert og at vi kan hente ut rapporter
og historikk. Det er også viktig at det er
lett tilgjengelig og forståelig for
prosjektlederne slik at dette blir et verktøy som også de har god nytte av sier

ISY ByggOffice Dashboard er en webbasert løsning som presenterer porteføljer av
prosjekter med henblikk på å overvåke økonomien i prosjektene.

Cathrine. Hun viser til at ISY er et fullt
integrert verktøy som de forventer vil gi
dem den oversikten de trenger, både
løpende og til rapporteringsformål.
NPRO er i disse
dager i full gang
med restaureringen av Aker
brygge, og de
planlegger i første
omgang å ta i
bruk ISY-systemet
fra nyttår på et
av de resterende
prosjektene der.

Kontakt i NoIS: thorstein.fjelldal@norconsult.com
Cathrine Hansli, NPRO

– Vi er kjent med at Norconsult har brukt
tid på å utvikle systemet ISY Prosjekt
Økonomi for byggherrer som har prosjekter av samme størrelse som våre. Det
finnes ikke mange alternativer å velge
mellom og ISY ble derfor et naturlig valg
for oss, forteller økonomisjef for utvikling
i NPRO, Cathrine Hansli.

HR prosjekt velger ISY Prosjekt Økonomi

ISY ByggOffice Dashboard er en
sideapplikasjon til ISY ByggOffice
som er vår løsning innen kalkulasjon
og produksjonsoppfølging for
byggebransjen.
De typiske brukerne vil være ledere og
mellomledere som har et overordnet
prosjektansvar og som nødvendigvis
ikke er bruker av ISY ByggOffice.
Løsningen nyttiggjør seg prosjektdata
fra ISY ByggOffice og presenterer
nøkkeltall for prosjektene, noe som gir

brukeren en intuitiv og rask oversikt over
«helsetilstanden» for byggeprosjektene.
Dette gir en leder mulighet til å stille
de riktige spørsmålene i forhold til
utviklingen i prosjektene for porteføljen.
Noen av rapportene har drilldownfunksjonalitet (få innsikt i underliggende
tall) slik at det er mulig å gå i dybden på
prosjektene.

leveres er styrt mot porteføljene.
I første omgang følger det med to
rapporter hvor én av rapportene har
drilldown og stolpediagram i visningen.
Den andre rapporten presenterer
økonomiske data tilnærmet likt det vi ser
i «Økonomisk analyse» i ISY ByggOffice.

Hver enkelt bruker kan opprette sine
egne porteføljer, og rapportene som

HR Prosjekt AS har lenge jaktet et intuitivt og helhetlig prosjektstyringsverktøy og valgte
ISY Prosjekt Økonomi etter en grundig vurdering av ulike verktøy i markedet.
Kontakt i NoIS: hans-jacob.strandgaard@norconsult.com

HR Prosjekt er i 2013 ett av svært få
selskap som har Gaselle-tittel tre år på
rad, og en av bransjens absolutt mest
kompetente bedrifter innen prosjektadministrasjon.
«Det er ekstra gøy at kompetente
miljøer som HR Prosjekt anskaffer vår
programvare. Det gir oss trygghet for at
løsningen gir våre kunder avkastning på
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investeringen. ISY Prosjekt Økonomi har
med dette fått nok en viktig markedsaktør på kundelisten, og vi gleder oss til
samarbeidet fremover» sier salgsansvarlig på seksjon Prosjektstyring.
Hans-Jacob Strandgaard.
Ønske om å standardisere prosjektstyringen
– Et selskap som gjennomfører så
mange prosjekter som vi gjør vil kunne
ta ut en ganske betydelig gevinst ved
å standardisere prosjektstyringen, noe
som vi mener ISY Prosjekt Økonomi kan
hjelpe oss med, sier Rustand.
– Vi har nærmere 1000 pågående
prosjekter, og vi kommer til å ta i bruk
verktøyet øyeblikkelig på oppstartende
prosjekter. Eksisterende prosjekter vil få

ISY implementert over tid, og vår målsetning er at alt er i samme system til
1. mars neste år.
HR Prosjekt forventer at ISY Prosjekt
Økonomi vil være med og skape en
gevinst i form av bedre kontroll,
mindre feil, mer standardisert gjennomføring av prosjektstyringen,
samt færre timer
brukt til plotting
av data – og
ambisjonen er at
dette skal bidra til
bedre effektivitet
i prosjektene.

Fokus på resultatavvik kan være gode
indikatorer på utviklingen i prosjektene.
På dette Dashboardet har vi valgt å sette
fokus på resultatavvik i forhold til
opprinnelig mot dagens budsjett, budsjett
mot sluttprognose og budsjett mot
virkelig produsert. Grønne piler indikerer
en positiv utvikling på resultatavviket og
røde piler en negativ utvikling.
Helge Rustad, HR Prosjekt

– Vi er ute etter et verktøy som er
intuitivt og enkelt i bruk, samtidig som
det skal dekke våre krav til oppfølging av
kostnader og endringer fra et byggherreperspektiv. Til dette behovet er det
helt klart ISY Prosjekt Økonomi som
kommer best ut, forklarer adm. dir. i HR
Prosjekt, Helge Rustand.

Det samme tallmaterialet presenterer
vi som stolpediagram hvor vi kan følge
både inntektsutvikling, kostnadsutvikling
og resultat for de ulike stadiene.

ISYnytt 02/14
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Skanningportal sparer
Aker Solutions for
offshore-reiser
Aker Solutions har i flere år benyttet portalen basert på Leica TruView,
en løsning som gir innsyn i laserskann via web.

Kontakt i NoIS: ole.magne.kvindesland@norconsult.com

Ingeniører bruker verktøyet til å blant
annet gjøre research, måle opp, og forberede vedlikehold som skal gjøres på
oljeplattformene. En portal som benytter
Leica TruView er utviklet av Norconsult
Informasjonssystemer (NoIS), og ble tatt
i bruk av Aker Solutions i 2011.
– Våre erfaringer med en portal-løsning
for å publisere våre skanningresultater
er udelt positive. Med kun et passord får
våre egne ansatte og våre kunder rask
tilgang til skanningresultat uansett hvor
man måtte befinne seg i verden. Det eneste som trengs er Internett-forbindelse,
sier Georg Gaard, leder for skanningavdelingen i Aker Solutions.
Sparer tid og penger
Gaard medgir at det er en stor fordel
at de som ikke reiser offshore, eller har
besøkt en ”site” man jobber med, likevel
kan få god kjennskap til området gjennom å gå inn i Truview og se resultatet selv.
– At resultatet er så lett tilgjengelig gjør
at mange slipper å reise offshore, og vi
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sparer dermed ineffektiv reisetid, kostnader, og i tillegg dyrebare sengeplasser
for oljeselskapene, sier han.
– På et av våre prosjekter hvor skanning brukes hyppig og vi har dekket
det meste av plattformene, har noen
disipliner redusert sine reiser med opptil
80 prosent. Det betyr kanskje at vår
disiplin må ta en tur eller to ekstra, men
det er mulig å spare betydelige reiser
samlet sett.
Gaard sier han personlig mener at man
fortsatt bør reise ut, men at tiden kan
anvendes til andre ting enn å måle opp
områder.
– Man kan heller bruke tiden til å
diskutere gode løsninger med blant
annet plattformledelsen. Man trenger da
kanskje 1 dag offshore i stedet for 3. Alt
som trenger å måles eller fotograferes
tar vi oss av.
– Jeg pleier å si at dersom vi er to
stykker som reiser ut og skanner, kan
vi levere resultater til alle disipliner. I
områder der det skjer mye ombygging,
vil en jo måtte se på skanning som
ferskvare. Det betyr at for å jobbe med
oppdaterte TruViews, bør en skanne på
ny slik at navnet TruView lever opp til

navnet sitt og nettopp presenterer områder slik de i virkeligheten ser ut.
Ønsker noen endringer
Portalløsningen har ikke blitt endret
nevneverdig siden den ble tatt i bruk i
2011, og fungerer i utgangspunktet slik
som Aker hadde håpet på.
– Selv om den fungerer på en tilfredsstillende måte er det et par ting vi ønsker
å få utviklet. Vi ønsker blant annet å
kunne se plattformene i snitt, og velge
ønsket dekksnivå. Kanskje dette med å
laste opp, eller ned tunge punktskyer
kan forenkles?, foreslår han.
I tillegg peker Gaard på at georeferering
kan og bør forenkles, og at portalen
kan bli brukt som et fotoarkiv hvor ingeniørene som har vært på befaring kan
legge inn egne bilder.
– Da vil det bli enkelt for andre å finne
ut hvor det er tatt bilder og hente disse
frem. I tillegg kunne det ha vært nyttig
med en liten video med brukertips som
kunne hjulpet nye brukere i gang.

prioritere hva som er viktigst.
Gaard opplyser at jevnlig kontakt med
Ole Magne Kvindesland i NoIS gjør at
Aker Solutions får raske tilbakemeldinger
på hva som enkelt lar seg gjøre, og hva
som er mer komplisert og kostbart.
– Slik kan vi sammen jobbe oss frem og
ende med riktige prioriteringer i forhold
til kost og nytte.

Georg Gaard

Et TruView er et sett med bilder som
produseres fra en laserpunktsky og
settes sammen til et 360 graders panoramabilde. I tillegg til å snu seg rundt og
zoome i panoramabildet kan man måle
avstander og legge inn kommentarer.

– Vi er ganske kreative i skanninggruppa
vår og boksen med ønsker er ganske
stor, men alt koster og vi må alltid
fokusere på å holde kostnader nede og
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- fremdrift - har også vært diskutert med
tanke på byggeperioden og informasjon
til brukere.

Sikrer ”kræsj-kontroll”
og riktig takhøyde
Stavanger Kommune har valgt Bjørn Gisle Hodneland i NoIS til en rolle som
BIM-koordinator ved prosjekteringen av Eiganes skole. Vi har tatt en prat med
Therese Øvernes i kommunen for å høre om erfaringene de har gjort seg så langt.

Kontakt i NoIS: bjorn.gisle.hodneland@norconsult.com

Kan du fortelle noe om hvilke forventninger dere har hatt til hvordan BIMprosjektering vil fungere for dere?
– Jeg skrev masteroppgaven min om
BIM/4D i 2007, og har vært med på å

få inn BIM i prosjekteringen generelt i
Stavanger kommune, forteller Therese.
– Vi har brukt BIM i noen prosjekter
før, men det er vel kun ett annet stort
prosjekt hvor vi har satt sammen alle

fag-BIMene før hvert prosjekteringsmøte
og brukt som underlag i møtene. I Eiganes-prosjektet ønsket vi å bruke BIM for
«kræsj-kontroll», tverrfaglig kontroll og
illustrasjon opp mot brukerne. Muligheten med å bruke den 4. dimensjonen

Oppdager kræsj mellom fagene tidlig
Hvordan har BIM-metodikken hjulpet
dette prosjektet?
– Den har vært veldig bra med tanke på
å oppdage kræsj mellom de ulike fagmodellene. Det har vært med på tidlig å
påvirke etasjehøydene i bygget. Det er
planlagt en god del større overlys som
går over flere etasjer, og dette har vært
utfordrende med tanke på plassering og
størrelse.
– Det at vi kunne bruke modellen med
hulldekker og ventilasjonskanaler sammen med arkitektmodellen gjorde at
vi tidlig kunne finne beste størrelse og
plassering for overlysene, og modellere
ventilasjonskanalene og hulldekkeutformingen i henhold til det, beskriver
Therese engasjert.
Hun forteller videre at andre erfaringer inkluderer å bruke modellen til
å plassere overvåkningskameraer, slik
at mest mulig av fasadene er dekket i
kameraene, samt å simulere dagslys/

sollys for å finne ut hvilke vinduer som
trenger solskjerming og ikke. Modellen
har også hjulpet med å skape illustrasjoner tilpasset brukerne - som opplever
det er enklere å forstå planløsninger i en
modell enn på en 2D-tegning.
Er det andre erfaringer dere har gjort
dere i denne prosessen?
– Jeg tror det er viktig at BIM-koordinatoren kan bygg og prosjektering, og
i tillegg har god erfaring fra å håndtere
systemet. Bjørn Gisle i NoIS har vært en
god ressurs inn i prosjektet i så måte.
Han har hatt kontroll på hva som er
viktig å ta opp i de ulike fasene av prosjekteringen, og har tilpasset rapportene
etter dette.
– Andre detaljer jeg ser har vært viktige
i prosessen, er å ha en BIM-manual selv
om det har vært en nokså enkel BIMbruk og manual i dette prosjektet, og
ikke minst å tidlig bli enige om 0-punktet. Det er også lurt å ta inn alle fag
allerede i forprosjekt-fasen, selv om det
ikke er prosjektert mye av for eksempel
av RIE og RIV. Da sikrer man at alle fag
tidlig får forståelse for bygget, og det er
enklere for arkitekt å få med de andre

Therese Øvernes

Kundemagasin fra Norconsult Informasjonssystemer AS

fagene i diskusjoner rundt gode løsninger, forklarer Therese.
Avslutningsvis formidler hun at det
hadde vært spennende å kunne delta
i et prosjekt der man går enda lenger
i BIM-bruken - og også kanskje tar ut
mengder/beskrivelse.

BIM-modellen har også
hjulpet med å skape
illustrasjoner tilpasset
brukerne.
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Foto: Eiganes skole (Ola Roald Arkitekter)
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I byggefasen ble vannstanden holdt
nede ved hjelp av pumper, for å forhindre at kjelleretasjen skulle begynne å flyte. Entreprenøren ba oss om å regne ut
2-3 byggetilstander, for å vite hvor høyt
de kunne slippe vannstanden. Alle analysene ble kjørt ikke-lineært, fordi oppleggene mot fjell ikke var dimensjonert
til å kunne ta strekkrefter. Først etter at 6.
etasje ble etablert hadde konstruksjonen
nok egenvekt, og pumpene kunne slås
av. En annen analyse for byggefasen
ble gjort for heissjaktene, som ble utført
som glidestøp og ferdigstilt før all annen
vertikalbæring, forklarer Zieritz.
Møtte en rekke utfordringer
Zieritz og hans team benyttet blant
annet Norconsult Informasjonssystems
program FEM-Design for å utføre beregningene for global stabilitet, inkludert
jordskjelv. FEM-Design er et avansert
elementmetodeverktøy for modellering,
analyse og design av konstruksjoner.
Statikk, dynamikk, stabilitet, jordskjelvanalyser og dimensjonering av betong,
stål og tre kan utføres på den komplette

3D modellen. I tillegg ble all armering
tegnet med ISY CAD Rebar.
Møtte dere på noen utfordringer underveis?
– Vi fikk en del utfordringer når arkitekten skiftet DAK-systemet underveis, og
det ble gjort endringer på geometrien
i samme operasjon. Samtidig skulle
entreprenøren begynne med fundamentene, og glidestøpe heissjakten.
Endringene ble såpass omfattende at vi
valgte å modellere beregningsmodellen
helt fra skrætsj, noe som tok ca. en uke.
Overføring mellom vårt DAK-system til
FEM-design via ifc var heller ikke helt
problemfritt. Når det er sagt fikk vi et
veldig godt samarbeid med de andre
rådgivere og entreprenøren, og vi klarte
å levere våre tegninger i henhold til
leveranseplan.

jobbe sammen med de andre aktørene.
Mottakelsen har også vært fantastisk
flott, det er en av de fineste nye bygninger vi har i Bergen.

Andreas Zieritz

Kundemagasin fra Norconsult Informasjonssystemer AS

Hvordan var prosjektet å jobbe med?
– Jeg syns det var et veldig interessant
prosjekt, det har vært veldig morsomt å

NODE løste utfordringene
for Bergens største hotell

16.-17. oktober
arrangeres brukerkonferanse for
FEM-Design

FEM-Design ble brukt da sivilingeniørene i NODE skulle utføre byggtekniske
analyser til Scandic Ørnen hotell i Bergen.

NoIS er forhandler av programmet FEM-Design, som brukes av rundt 120 ulike konsulentkontorer i Norge. For første gang arrangeres det i år brukerkonferanse (FEM-Design KCT 2014)
for programmet i hjembyen Budapest, Ungarn.
Kontakt i NoIS: christian.hervold@norconsult.com

Kontakt i NoIS: christian.hervold@norconsult.com

Scandic Ørnen er med sine 368 rom
fordelt på 18 000 m2 det største hotellet
i Bergen. Hotellet sto i fjor høst ferdig
etter halvannet års produksjon. ISY Nytt
tok en prat med Andreas Zieritz fra
NODE, som hadde ansvar for byggteknisk prosjektering under byggingen
av hotellet.
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Hvilke utfordringer sto dere overfor ved
bygging av Hotell Ørnen?
– Det som er spesielt med bygget er at
kjelleren ligger to etasjer under havnivå
på det som tidligere var et kaiområde.
Byggegropen ble spuntet for å holde
vannet ute, og deretter sprengt ut.

Hotellbygget er punktvis fundamentert
på fjell under hovedsøylene, og stripevis
fundamentert på fjell under deler av
ytter- og innervegger. Fundamentplaten
ligger på en sprengsteins¬fylling. Alle
konstruksjoner under gatenivå er dimensjonert for å være vanntette.

– Tanken bak brukerkonferansen er å
skape tettere bånd mellom brukere og
programmerere, forteller StruSoft, selskapet som lager FEM-Design.
StruSoft har vært en ledende ingeniørprogramvareleverandør i byggebransjen
i over 30 år, og i dag har de over 10.000
brukere i mer enn 20 land. Selskapet ønsker å fortsette å forbedre sine produkter

og tilby kundene best mulig tjenester,
hvilket er grunnen til at de arrangerer
brukerkonferansen for nøkkelkunder i
Budapest. Hensikten er å koble de viktigste kundene til FEM-Design sine sentrale
utviklere og kunne diskutere krav og
høre feedback direkte.
– Dette vil gi oss en sjanse til å utvikle et
enda bedre FEM-Design-program som

møter kundens daglige behov, forklarer
StruSoft i invitasjonen til konferansen.
Så langt er rundt 10 selskaper fra Norge
påmeldt til konferansen, og disse
inkluderer DBC AS, Rambøll, AS Betong,
AE Consult, Dimensjon Rådgivning AS
og Norconsult AS. Totalt blir det ca 35
deltakere fordelt på 20 ulike firmaer fra
Norge, Sverige og Danmark.
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GIS OG KOMMUNAL
FORVALTNING

FORVALTNING DRIFT
OG VEDLIKEHOLD

ANBUD, KALKYLE OG
PROSJEKTSTYRING

BIM OG
KONSTRUKSJON

På isy.no finner du flere artikler.
Følg oss på:

Norconsult Informasjonssystemer AS
Vestfjordgt. 4, 1338 Sandvika
Tel. 67 57 15 00 - e-post: post@nois.no

