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Samferdselsprosjekt
på høygir
Ringeriksbanen/E16 har blitt et foregangsprosjekt når det
gjelder kostnadsstyring og rask gjennomføring. Side 14

Artsdatabanken med IT-løsninger for naturmangfold
Siden 2014 har Norconsult Informasjonssystemer AS vært med å utvikle flere av Artsdatabanken sine IT-løsninger. Side 4

Ny webportal holder orden på Avinors leieinntekter
En ny webportal tilpasset leietakerne rulles ut i disse dager. Side 13

Armering i skyen
Spennende pilotprosjekt med BIM i skyen i samarbeid med Norconsult. Side 20
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Digitalisering og effektivisering
I Norge er det for tiden mange sterke initiativ knyttet til digitalisering både i privat og offentlig sektor. Fra industrien har det
lenge vært snakket om Industri 4.0 og den fjerde industrielle
revolusjon. Politikere og statlige organer har stort fokus på
digitalisering av offentlig sektor. Det brukes mye ressurser på å
utvikle fellesløsninger, digitalisering av tjenester og prosesser,
samt overgang fra analoge til digitale kommunikasjonskanaler.
Byggebransjen har egne digitaliseringsinitiativ. Det snakkes
om VDC, ICE, BIM og papirløs prosjektering og hvordan
byggekostnadene kan reduseres med gode digitale verktøy.
Som leverandør av IT-løsninger og tjenester innen planlegging,
prosjektering, bygging og forvaltning av infrastruktur og eiendom er dette initiativ som påvirker Norconsult Informasjonssystemer i veldig stor grad. Våre kunder innen energisektoren,
kommuner, rådgivere, entreprenører, byggherrer, ingeniører
og andre aktører i teknisk sektor er berørt av digitaliseringsbølgen og har alle stor interesse av de initiativene som pågår.

Som systemleverandør ønsker vi å fremme samhandling,
digitalisering og effektivisering. Løsningene våre skal bidra til
høyere kvalitet i kundenes prosesser og økt grad av samhadling
på tvers av systemer, fagområder og sektorer. Dette vil bidra
til en enklere og mer effektiv hverdag for brukerne av våre
løsninger.
I november arrangeres vårt brukermøte, ISYdagene. Årets ISYdager innledes med interessante foredrag fra sentrale aktører
som gir et bilde av de initiativene og trendene som pågår.
Dette følges opp i fagseksjonene der man får mer detaljerte
eksempler på hvordan løsninger fra NoIS kan bidrar til økt
effektivisering, bedre samhandling og økt digitalisering.
Vi ønsker alle våre kunder velkommen til årets ISYdager for
faglig inspirasjon og påfyll!

Innhold
GIS OG KOMMUNAL FORVALTNING
04 Artsdatabanken med IT-løsninger for naturmangfold
06 ISY WinMap er sentral i kommunereformens
pilotsammenslåing
07 Innovativ løsning for plan- og byggesaksdialog

04
08

10

13

14

08 Jobben har blitt enklere

FDV OG EIENDOMSFORVALTNING
10 Bedre datakvalitet og enklere hverdag hos
Sira-Kvina kraftselskap
12 Kraftselskap i vekst har valgt ISY JobTech

Ola Greiff Johnsen
Administrerende direktør

13 Ny webportal holder orden på Avinors leieinntekter

PROSJEKTSTYRING
14 Samferdselsprosjekt på høygir
16 Reiste Trollpikken uten å kalkulere oppdraget
17 Får skryt for profesjonell prosjektgjennomføring
18 Bedre prosjektstyring i Bærum kommune

BIM OG KONSTRUKSJON
20 Armering i skyen
21 Brobygger mellom BIM og prosessindustri
22 Asplan Viak konstruerer en undervannsrestaurant

Foto: Furumyr/OSL

22
Forside: Foreløpig illustrasjon av Sundvollen stasjon/Bane NOR, NAA

Modell: Asplan Viak

2

ISYnytt 02/17

ISYnytt 02/17

3

Kundemagasin fra Norconsult Informasjonssystemer AS

GIS OG KOMMUNAL FORVALTNING

Artsdatabanken er en nasjonal kunnskapsbank for naturmangfold og
skal forsyne samfunnet med oppdatert og lett tilgjengelig kunnskap
om naturtyper og arter. Siden 2014 har NoIS vært med å utvikle flere
av Artsdatabanken sine IT-løsninger.

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

Naturhistoriske museer, forskningsinstitutter, forvaltningsorganer og frivillige organisasjoner har samlet inn informasjon og
data gjennom mer enn hundre år. Dette
er kunnskap som samfunnet har bruk for,
men som lenge var lite tilgjengelig. For å
øke tilgjengeligheten av kunnskap og data
på naturmangfold ble Artsdatabanken opprettet av myndighetene i 2005. Gjennom
fortsatt innhenting, systematisering og
formidling av kunnskap, benyttes kunnskapen i dag som underlag i for eksempel
utbyggingsprosjekter, arealforvaltning
og andre saker som kan få betydning for
naturmangfoldet i Norge.
Ny teknologi øker nytten
Konsulenter fra NoIS har deltatt i en rekke
utviklingsprosjekt hos Artsdatabanken
og bidratt med utvikling av løsninger
som gjør kunnskapen de forvalter mer
tilgjengelig. Dette har medført spennende
nybrottsarbeid innenfor IT-løsninger.
Utviklingsteam som består av ansatte fra
Artdatabanken, NoIS og andre konsulentselskap har sammen utviklet nettløsningene Artsobservasjoner, Naturtypekart
og Artskart. Artskart skal lanseres i ny og
brukervennlig drakt oktober 2017.
Nettløsningene gjør det mulig å registrere artsobservasjoner, søke etter arter
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og naturtyper og å se funnene i kartløsninger. Man kan også søke på geografiske
områder, fylke eller kommune og få
oversikt over arter og type natur i kartet.
Løsningen er bygget opp slik at dataeierne publiserer sine data fra primærdatabasene gjennom et standardisert format.
Løsningene leser dataene fra hver enkelt
datakilde, og gjør dem tilgjengelige på
kart fra alle datakildene samtidig.
- I alle løsningene har vi klart å samle
innhentede data, og knytte dette opp
mot kartløsninger. Løsningene er enkle
å bruke. Både for de som legger inn nye
data og for de som bruker løsningene
som kunnskapsgrunnlag for beslutninger
som har betydning for naturmangfoldet
i Norge, forteller Nils Valland som er
IT-leder og for tiden konstituert direktør i
Artsdatabanken.
Norconsult og NoIS i nytt prosjekt
Valland kan fortelle at det i høst også
igangsettes et nytt utviklingsarbeid for
å opprette datainfrastruktur for en ny
satsing kalt «økologisk grunnkart». Dette
skal bli en teknisk løsning som inneholder
data om arter, naturtype og miljøvariabler.
Et viktig bidrag i dette er Miljødirektoratets
kartleggingsarbeid etter Artsdatabankens

system kalt Natur i Norge (NiN). NiN er et
system som gir en samlet beskrivelse av
all variasjon i norsk natur, og skal være en
standard og kunnskapsbank for aktører
som jobber med kartlegging, forvaltning
og forskning.
I dette prosjektet bidrar også Norconsult
sin avdeling for energi og miljø. De skal
stå for en stor del av kartleggingsarbeidet
i felt. I kartleggingsarbeidet skal alt, fra de
store landskapene og ned til det minste
livsmiljø, registreres med iPad og en spesialutviklet app.
Tilgjengelighet fører til kunnskap
- Vi jobber kontinuerlig med å forbedre
brukervennlighet og funksjonalitet, forteller Valland.
I september 2017 starter Artsdatabanken
arbeidet med å tilrettelegge løsningen
Artsobservasjoner for mobiltelefoner
og nettbrett. I dette prosjektet deltar to
konsulenter fra NoIS. Løsningen blir dessuten en effektiv løsning for framtidig drift
og videreutvikling. Arbeidet er planlagt å
være ferdig våren 2018.
- Fordi løsningene også blir lett tilgjengelige for alle, bidrar vi til at kunnskapen om
naturmangfoldet både får større plass i

“Fordi løsningene også
blir lett tilgjengelige for
alle, bidrar vi til at
kunnskapen om
naturmangfoldet både
får større plass i den
offentlige debatten,
og i folks bevissthet”

Han mener at løsningene vil gjøre det
enda enklere for Artsdatabanken å ha
en aktiv og løpende kommunikasjon og
kunnskapstilrettelegging for beslutningstakere, interesseorganisasjoner, media og
andre samfunnsaktører som er opptatt av
naturmangfold.
Spennende prosjekter og prosesser
I juni 2017 var det utlyst fire konkurranser
fra Artsdatabanken og NoIS vant alle fire.
Konsulentene NoIS tilbyr, har en unik
kombinasjon av kompetanse innen
moderne web-teknologi og fagkunnskap
innen geografiske informasjonssystemer
(GIS).
- Dette er kontrakter vi er svært fornøyde
med å vinne, forteller Cathrine Marstein
Engen som er avdelingsleder GIS og
kommunal forvaltning i NoIS.
Hun forteller videre at kontraktene innebærer spennende oppgaver som krever
nybrottsarbeid innenfor flere av NoIS sine
fagområder.
- For oss har det vært viktig å sette sammen
tverrfaglige utviklingsteam i utviklingsarbeid i Artsdatabanken, forklarer Valland.
Utviklingsteamene, som har hatt deltakere
fra både Artsdatabanken, NoIS og andre
konsulentselskaper, har jobbet tett sammen i hele utviklingsperioden i de oppgavene vi har hatt til nå. Her har vi utnyttet
den samlede kompetansen blandt aktørene
og fått til innovasjon og applikasjoner med
høy funksjonalitet og brukervennlighet.
- I motsetning til prosesser der leverandøren utvikler alt og nærmest presenterer
en ferdig løsning på grunnlag av en spesifikasjon, har vi på denne måten fått bedre
løsninger til en lavere totalkostnad. Ikke
minst har vi i denne prosessen fått økt
kompetansen internt og gjort arbeidsoppgavene mer spennende og arbeidsplassen mer attraktivt, avslutter Valland.
- Dette har vært gode anskaffelsesprosesser, og vi er svært fornøyde med
leveransene og den gode faglige kompetansen konsulentene fra NoIS besitter,
avslutter Nils Valland.
Nils Valland

Artsdatabanken med
IT-løsninger for
naturmangfold

den offentlige debatten, og i folks bevissthet, mener Valland.

Gråtrost og rogn.
Foto: Olga Hilmo, lisens CC BY 4.0
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ISY WinMap er sentral i
kommunereformens
pilotsammenslåing

Innovativ løsning for
plan- og byggesaksdialog

Overgangen til 2017 markerte starten på kommunereformen. Flere enn 62 000
innbyggere i kommunene Sandefjord, Andebu og Stokke har nå «flyttet digitalt»
sammen i etableringen av nye Sandefjord kommune.

Bærum kommune er blant de norske kommunene med flest plan- og byggesaker. De
ønsket å gi alle beboerne åpent innsyn, og en brukervennlig webløsning er nå implementert.

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

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

- Dette er en stor og viktig jobb. Ambulansearbeiderne, politi- og brannmenn og alle
som er avhengig av korrekte kart og adresser må være trygge på at alt stemmer,
forteller Odd Axel Graff. Han er leder av
enhet for geodata- og oppmåling i
Sandefjord kommune og har ledet GISprosjektet i kommunesammenslåingen.
- Om det eksisterer flere like vei- og
gatenavn i samme kommune, kan dette
føre til misforståelser som får alvorlige
konsekvenser. For å sikre at nødetatene
og andre kommer raskt ut til riktig adresse, har 63 gater i nye Sandefjord har
fått nye navn. Navnevalgene har vært en
grundig prosess som både har involvert
innbyggerne og politikerne. Resultatet
er at 1 350 grunneiere og festere i nye
Sandefjord kommune har fått nye
adresser som er lette å finne på alle kart,
forteller Graff. I alt ble det gjennomført
685 adresseendringer.
Gode systemer gir trygghet
For å koordinere alle datasystemer og
registre som den nye kommunen skal
bruke, benyttes ISY WinMap. Dette GIS-
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systemet er en komplett løsning for kartforvaltning og geografisk informasjon.
- Systemet er brukervennlig og gir oss
ønsket funksjonalitet. I tillegg har systemet
integrasjonsmuligheter som er helt
nødvendig i en kommune, forteller Per
Erik Larsen, som er ansvarlig for GIS og
kartverk i kommunen.
Opplæring og implementering
- Vi har fått god støtte på både opplæring og implementering. Ikke minst
fungerer løsningen godt og oppleves
som en komplett løsning for kartforvaltning og geografisk informasjon, forteller
Per Erik Larsen.
Kommunens databrukere, som NAV,
enhetsregisteret og folkeregisteret,
hentet ut nødvendig data fra Kartverkets
testmatrikkel i romjulen for å kontrollere
sine systemer. Dette gikk
bra og alle tjenestene var
tilgjengelige for innbyggerne 2. januar, forteller
Larsen.
Fremdeles jobber kommunen med å utvikle
rutiner for å ta i bruk flere
moduler slik at hele
potensialet til
ISY WinMap utnyttes.

- Vi har en god dialog med NoIS, og
både kvaliteten på support på opplæring
gjør oss sikre på at dette kommer på
plass som planlagt, avslutter Larsen.
ISY WinMap er et viktig verktøy
Etableringen av den nye Vestfold-kommunen anses som kommunereformens
pilotsammenslåing. Erfaringene setter
standarden for kommunesammenslåingene i 2018, og vil være en god mal i
det store sammenslåingsåret 2020.
– På mange måter er etableringen av
nye Sandefjord en pilot, forteller Odd
Axel Graff. Så langt er til sammen 90
kommuner enige om å slå seg sammen
til 37 nye kommuner.

Per Erik Larsen og Odd Axel Graff
viser tommel opp for ISY WinMap

I alle kommuner har beboere et behov
for å holde oversikt over hva som planlegges, eller hva som er tenkt bygget i
nabolaget sitt. Bærum kommune fikk
tilbakemeldinger om at mye tid gikk
med på å finne frem til det innbyggerne
var ute etter.
- Tidligere var informasjon om hvor det
planlegges å bygge, hvor langt man har
kommet i planleggingen og hva som
skal bygges, spredd på flere ulike steder,
forteller Roar Askeland, overingeniør
Regulering i Bærum kommune. Dette
var utgangspunktet for å utvikle en
løsning som gjorde det enklere for alle
interesserte å finne svar på det de lurte på.
Innovativ løsning
Den nye løsningen som har samlet kart,
dokumenter og saksgang på ett sted ble
implementert før sommeren.
- Løsningen gir en enkelt oversikt via et kart.
Alt kan gjøres fra egen PC, nettbrett eller
mobil, uten at man trenger å oppsøke eller
kontakte kommunen, forteller Askeland.
Lettere å følge og påvirke byggesaker
- Med så mange byggesaker blir denne
løsningen et viktig hjelpemiddel for både
saksbehandlerne, politikerne og for publikum, mener Askeland. Han kan fortelle
at alle spørsmålene som stilles, nå blir
tilgjengelige for alle.

De vanligste spørsmålene fra beboerne
dreier seg om hvilke byggesaker som er
under behandling i nabolaget, og hvor
langt beboernes byggesaker er kommet i saksbehandlingen. Politikerne er
opptatt av oversiktlig informasjon i saksforberedelser, mens saksbehandlerne i
kommunen har behov for en rask oversikt over sakene når de får henvendelser.
I tillegg til å følge planer, gjør løsningen
det mulig å følge bygge- og delesaker.
Det er dessuten mulig å sende uttalelser
til planene. Uttalelsene blir registrert
automatisk på den aktuelle saken.
- Beboerne kan abonnere på en sak som
man er interessert i, og dermed holde seg
oppdatert og stille spørsmål gjennom
hele prosessen. Resultatet av dette er at
alle involveres i planleggingen, og dermed
også påvirke resultatet, forteller Askeland.
Langt over tusen saker behandles hvert
år, og det er ikke usannsynlig at alle
beboere søker selv eller blir berørt som
nabo en gang i fremtiden. Den nye
løsningen skal dessuten tilby innsyn i
byggesaker fra historisk arkiv, slik at man
kan finne alle sakene som gjelder eiendommer bakover i tid.

- En stor del av saksbehandlernes tid
har vært benyttet til å besvare henvendelser på telefon. Dette har gått ut over
andre arbeidsoppgaver som de nå kan
fokusere mere på. Vanskeligheter med
å få opptatte saksbehandlere i tale, har
også gitt beboere frustrasjoner. Med
denne løsningen slipper alle å vente, og
beboerne kan selv enkelt finne svarene
på de vanligste spørsmålene som stilles,
forteller Askeland.
Askeland mener at den nye løsningen
også vil heve kvaliteten på grunnlaget
for beslutningene i plan- og byggesaker,
og dermed også gi bedre planer.
- Når både ansatte i kommunen,
politikere og beboerne får en så enkel
tilgang til all informasjon, vil eventuelle
feil raskt bli fanget opp, og rettet. Denne
løsningen vil rett og slett gi mange gode
effekter, og vi er
veldig fornøyde
med løsningen,
avslutter Askeland.

Roar Askeland

Sammenslåingen får store konsekvenser
for alle registre og systemer. Blant annet
må alle kartdatabasene og det nasjonale
eiendomsregisteret; matrikkelen, som
danner grunnlaget for de nye kommunegrensene, endres.

Forventer flere gode effekter
På mange måter blir denne løsningen
en hjelp til selvhjelp både for de kommunalt ansatte og for publikum.
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Jobben har blitt enklere

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

ISY ProAktiv Mobil Slam er feltverktøyet som er skreddersydd for å
håndtere tømming av slam og septik. Innherred Renovasjon IKS tok
verktøyet i bruk 1. januar 2017, og har allerede merket forbedringer.

- Vi har ansvar for å gi innbyggerne effektive
renovasjonstjenester med et høyt servicenivå, forteller Anne-Lise Sæther, driftsassistent hos Innherred Renovasjon IKS.
- Dette innebærer selvfølgelig at vi
også må ta i bruk ny og fremtidsrettet
teknologi for å løse oppgavene på best
mulig måte, forteller hun.
Sæther kan fortelle at selskapet har god
nytte av ISY ProAktiv Mobil Slam, og at
implementering av systemet allerede har
gitt en merkbar effekt.
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Arbeidslisten inneholder informasjon
om anlegget, kundenavn, merknader,
adresse, samt at koordinater for anlegg
og bil visualiseres i kartet. Arbeidslistene
er såpass nøyaktige at de til og med
viser om tømmingen krever rygging. For
brukerne er det kun å velge arbeidsliste,
og starte kjøringen.
Enkelt brukergrensesnitt utviklet i
samarbeid med brukerne
For å sikre brukervennligheten til ISY
ProAktiv Mobil Slam, har Innherred
Renovasjon vært én av to kunder som
har vært med i utviklingen av løsningen.
- Dette har gitt oss mulighet til å være
med på å gi systemet en faglig forankring
og høy brukervennlighet, forteller Sæther.

- På kort tid har Innherred Renovasjon
effektivisert arbeidet. Systemet gjør det
enklere å finne frem til tankene som
skal tømmes, og det gir oss mulighet
til å planlegge rutene enda bedre enn
tidligere. Blant annet har innføringen av
ISY ProAktiv Mobil Slam gjort det mulig
å koordinere to ulike typer tankbiler på
de samme rutene. Ved å kunne tilpasse
type tankbil til de ulike typene av septiktanker som skal tømmes sparer vi mye tid.
Enkelte avvik, som tank ikke funnet, blir
meddelt per tekstmelding, forklarer hun.

Systemet er lett å bruke. Det har enkle
menyer og fargekoder på stoppepunktene. Fargene viser tankens volum og
kan forenkle planleggingen av kjøringen.
Brukerne har også mulighet til å knytte
bilder til avvikene, slik at de slipper å
bruke lang tid på denne type rapportering.

De alvorlige avvikene blir informert om
i form av brev. Sæther kan fortelle at
husholdningene ved flere anledninger
har meldt tilbake om en merkbar høyere
servicegrad.

Veldig fornøyd
Innherred Renovasjon IKS har erfart at
ISY ProAktiv Mobil Slam har gjort det
mye enklere å planlegge rutene, finne
frem til de rette adressene og dette har
ført til at tømmingene har gått raskere.
Brukerne har meldt tilbake at de benytter færre «trykk» og synes dermed at
løsningen har forenklet arbeidsdagen.

Hvordan fungerer systemet?
ISY ProAktiv Mobil Slam installeres på en
iPad på samme måte som man laster
ned en app. Det eneste som kreves for å
ta systemet i bruk er iPad, SIM-kort og et
telefonabonnement.

Driftsingeniørene på sporavdelingen,
Christer Børve og Arild Djukastein,
utfører pakking av sporveksel 82 på
Slettebakken

sikrer sjåførene i felt nøyaktig samme informasjon som de som sitter på kontoret.

ISY ProAktiv Mobil Slam bruker iPadens
GPS til å vise hvor slamtankene ligger i
kartet, samt til å vise avstanden til de ulike
anleggene. I kartet blir bilens posisjon
oppdatert fortløpende mens den kjører.
Løsningen er sømløst integrert med
kontorapplikasjonen ISY ProAktiv som

- Under implementeringen av systemet,
hadde vi én dag med opplæring. Dette
i kombinasjon med noen justeringer
underveis viste seg å være tilstrekkelig,
forteller Sæther.

“Vi har ansvar for å gi
innbyggerne effektive
renovasjonstjenester
med et høyt servicenivå”

- Uten at vi har gjort noen analyser, er
det helt klart at vi både sparer tid, får
færre frustrerte sjåfører som ikke finner
frem, og ikke minst får flere fornøyde
kunder, forteller Sæther.

Anne-Lise Sæther

Innherred Renovasjon IKS er et interkommunalt selskap som eies av 10
kommuner, med hovedkontor på Verdal
i Nord-Trøndelag. Selskapet forvalter eierkommunenes ansvar for husholdningsavfall, og har også innsamling av slam i
8 av kommunene.

Hun har ingen problemer med å anbefale ISY ProAktiv Mobil Slam til andre
virksomheter i samme bransje.
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Kontakt i Norconsult Informasjonssystemer AS (NoIS): ottar.brekke@norconsult.com

Bedre datakvalitet
og enklere hverdag hos
Sira-Kvina kraftselskap
I samarbeid med Sira-Kvina kraftselskap (Sira-Kvina) har NoIS utviklet en håndholdt
løsning for lagerstyring; ISY JobTech Lager. Løsningen har både forbedret datakvalitet
på lagertransaksjoner i vedlikeholdssystemet hos Sira-Kvina og forenklet arbeidshverdagen for lageransvarlig.

ISY JobTech Lager er basert på ISY JobTech som er en løsning for forvaltning,
drift og vedlikehold av tekniske anlegg.
ISY JobTech har hatt funksjonalitet for
lagerstyring siden 90-tallet.
- Den store nyheten er at vi nå også
tilbyr funksjonalitet for lagerstyring via
håndholdt løsning med hjelp av QRkoder. Vi har gjennomført et forprosjekt
med kravsporing i samarbeid med
Sira-Kvina. Etter leveranseprosjektet har
løsningen nå vært testet hos Sira-Kvina
med et godt resultat, forteller Ottar
Brekke i NoIS.
Ligger i forkant av utviklingen
- Sira-Kvina har mange data-applikasjoner for produksjonsstyring, drift og
vedlikehold av sine anlegg. Den databaserte driftssentralen ble tatt i bruk i
1976. Dette var en av de første i landet og
vi har hele tiden vært opptatt av å ligge
i forkant av utviklingen. ISY JobTech har
vi vært brukere av fra da løsningen kom
på markedet, forteller Odd-Terje Helle,
som er systemansvarlig for ISY JobTech i
kraftselskapet.
- Grunnet til at vi gikk i gang med utviklingen av den app-baserte løsningen
var todelt. Sira-Kvina ønsket både å
utvikle en løsning for å forenkle arbeidshverdagen for lageransvarlig, samt å
finne en løsning som forbedret datakvalitet på lagertransaksjoner i vedlikeholdssystemet, forteller Helle
Tre-delt effektiviseringsprosjekt
Implementeringen av ISY JobTech Lager

er i realiteten steg to i et effektiviseringsprosjekt for å jobbe mer hensiktsmessig.

Registrerte lagertransaksjoner overføres
til ISY JobTech-databasen når man er
tilbake i dekningsområdet.

- Vi har både sett på hvordan vi kan
utnytte ny teknologi og hvordan vi kan
finne nye og mer hensiktsmessig måter
å gjøre arbeidsoppgavene på, forteller
Helle.

Sparer mye tid
Lageransvarlig Geir Inge Sandsmark i
kraft-selskapet kan fortelle at han umiddelbart har merket store forbedringer.

Det første steget var implementeringen
av ISY Time integrert med ISY JobTech.
ISY Time er NoIS’ løsning for time- og
fraværsregistrering, inkludert elektronisk
attestasjon og godkjenning av timelister.
Andre steg i effektiviseringsprosjektet
er implementering av ISY JobTech
Lager. Det tredje steget vil bli å ta i bruk
ISY JobTech Go som er en håndholdt
løsning for utførende vedlikeholdspersonell.

- Løsningen fungerer meget godt og vi
har merket at både mottak og uttak av
varer gjøres mye raskere. Som et eksempel bruker vi nå fem minutter på en
arbeidsoppgave som tidligere kunne ta en
halv time. Dette blir til sammen mange
timers besparelse som jeg kan benytte
på andre arbeidsoppgaver, forteller han.
Bruk av løsningen gir også alltid oppdaterte måltall og statistikk i ISY JobTech.
Kraftselskapet har nå øyeblikkelig tilgang
til nøyaktig informasjon om alle lagertransaksjoner. Dette gir bedre grunnlag
for innkjøp og andre beslutninger relatert
til vedlikeholdssystemet. Anmodninger
og innkjøpsordre kan genereres direkte i
ISY JobTech, og bestillingsforslag hentes
ut basert på saldo og registrerte minimumskrav til beholdning. Ressursbehov
kan også meldes til andre forretningssystemer via et integrasjonsgrensesnitt.

Alle data tilgjengelig
Løsningen som er utviklet håndterer
både mottak og uttak av artikler fra lager
via en iPad-app. Artiklene identifiseres
ved hjelp av strek- eller QR-koder ved
å benytte kameraet på iPaden. Artikkeletiketter skrives ut fra ISY JobTech og
artikkeluttak kan knyttes mot arbeidsordre i ISY JobTech for fordeling av
kostnader.
Samlet gir dette lageransvarlig direkte
tilgang til alle data og funksjoner som er
aktuelt for lagerstyring. Løsningen synkroniseres mot ISY JobTech-databasen
via ISY JobTech Tjenesteserver. Lagerlokasjoner, artikkelregister og arbeidsordre lagres lokalt i appen. Dette gjør
det mulig å benytte løsningen offline.

- Samlet sett er dette veldig gode grunnlag for videre optimalisering av lagerholdet vårt, avslutter Sandsmark.

“Vi bruker nå fem minutter på
en arbeidsoppgave som
tidligere kunne ta en halv time”
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Odd Terje Helle

Utskifting av vibrasjonsdempere på 3 faser av 2.700 meter
langt fjordspenn over Kobbefjorden, Grønland. Dempere ble
montert på hver side og midt på fjordspennet via linjevogn.

Geir Inge Sandsmark

Sira-Kvina kraftselskap
Sira-Kvina kraftselskap produserer
fornybar energi i syv vannkraftverk.
Årsproduksjonen er på vel 6300
GWh, noe som tilsvarer omtrent 5
prosent av Norges kraftproduksjon.
Kraftselskapet har sitt hovedkontor
og driftssentral på Tonstad i Sirdal
kommune.
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FDV OG EIENDOMSFORVALTNING

Bekk og Strøm AS er
en norsk kraftprodusent med
22 vannkraftverk. For å styre og dokumentere
vedlikeholdet av kraftverkene har selskapet valgt ISY JobTech.

Foto: Avinor Oslo lufthavn/Espen Solli

Kraftselskap i vekst
har valgt ISY JobTech

Ny webportal holder
orden på Avinors
leieinntekter

Avinor er Norges største arealutleier, og setter
høye krav til faktureringsløsning. En ny webportal
tilpasset leietakerne rulles ut i disse dager.
Kontakt i Norconsult Informasjonssystemer AS (NoIS): endre.norstebo.lykke@norconsult.com

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

Bekk og Strøm har 22 kraftverk i drift
og leverer ren og fornybar energi til
husstander over hele landet. Selskapet
ble etablert i 2006 med seks kraftverk.
Strategien med å satse på leveranse av
kortreist og miljøvennlig energi har vist
seg gunstig, og selskapet har i perioden
fra 2014 til 2016 økt fra seks til 22 kraftverk.

arbeidsomfanget som kreves.

Krevende bransje med små marginer
Bekk og Strøm har spesialisert seg på småkraft, og har dermed en slank organisasjon
med få personer ansatt per kraftverk.

Forenklet planlegging og rapportering
Bruk av ISY JobTech gjør det mulig å
koordinere, og dermed effektivisere de
myndighetspålagte vedlikeholdsoppgavene ved alle kraftverkene. Dessuten
gjør løsningen det enklere å budsjettere,
samt planlegge hva oppgavene krever
av arbeidsomfang fra år til år.

- Vi har opparbeidet oss god erfaring i å
samarbeide med grunneiere og med førstelinjesupport, forteller Fred Martin Hansen,
chief compliance officer i Bekk og Strøm.
Han mener selskapet har funnet en driftsmodell som fungerer godt. Miljøvennlige
og konkurransedyktige leveranser krever
imidlertid stort fokus på vedlikehold, og
styring av kraftverkene.
ISY JobTech gir bedre styring
Småkraftbransjen er krevende, og forutsetter effektiv drift med et stort fokus på
utnyttelse alle mulige stordriftsfordeler.
Dette er årsaken til at selskapet har implementert ISY JobTech. Systemet gir
Bekk og Strøm mulighet til å bygge en
komplett oversikt over kraftverkenes
vedlikeholdsoppgaver, og dermed nødvendig dokumentasjon for å planlegge
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- For Bekk og Strøm innebærer dette
at vi får en bedre oversikt enn tidligere.
Dette gir oss mulighet til å utføre arbeidet
mer effektivt, noe vi er helt avhengige av
for å kunne levere kraften til konkurransedyktige priser, forteller Hansen.

- Det er et viktig poeng for oss at all
dokumentasjon og historikk på alle
komponenter lagres på ett sted. Dette
gjør det også enklere å rapportere til
myndighetene, forklarer Hansen.
Brukervennlig løsning
ISY JobTech er svært brukervennlig og
brukerne har direkte tilgang til alle funksjoner som er aktuelle for å utføre vedlikeholdsarbeidet. Konseptet “Min Side” i
kombinasjon med ISY JobTech Go for
iPad sikrer at de som foretar vedlikeholdet
kan utføre dette uansett hvor de befinner
seg. Bruk av veivisere gjør dessuten
registreringen av nye oppgaver og feilsituasjoner forutsigbar og lettvint.

Full utrulling 2. halvår 2017
Etter planen skal ISY JobTech benyttes
i vedlikeholdet av alle kraftverkene
selskapet drifter. Utført vedlikehold og
avdekkede feil skal dokumenteres via
håndholdt løsning, ISY JobTech Go for
iPad. Alle data; teknisk informasjon og
varsler lagres via ISY Cloud. Dette er en
egen hostingtjeneste som tilbys av NoIS.
- Som en mindre aktør er dette en tjeneste vi har stor tro på, forteller Hansen.
- ISY JobTech har et godt rykte og flere
kraftverk vi har overtatt har allerede benyttet dette systemet. En full utrulling vil
forenkle det viktige vedlikeholdsarbeidet.
Det er også en stor fordel for oss at all
dataen hostes av leverandøren via ISY
Cloud, avslutter Hansen
Spennende avtale for NoIS
Ottar Brekke, som er oppdragsleder hos
NoIS, har vært hovedansvarlig for opplæring og annen konsulentbistand i
implementeringen av ISY JobTech, og
forteller at dette er en spennende leveranse, og at systemet er som skreddersydd
for en kraftprodusent som Bekk og Strøm.
Systemet har også flere moduler som kan
implementeres ved behov. Brekke er derfor trygg på at ISY JobTech vil vise seg å
bli en verdifull løsning for Bekk og Strøm.

Avinor har ansvar for 45 statlige flyplasser
i Norge. Oslo lufthavn er den klart største,
og står for mer enn halvparten av flytrafikken i Norge, og drøyt 70 prosent av all
utlandstrafikk.
Store leieinntekter
Avinors hovedinntektskilder er, foruten avgifter fra flyselskapene, inntekter fra utleie
av areal til butikkdrift, taxfree-salg, servering
og andre servicetilbud til passasjerene.
Avinor har også inntekter fra utleie av areal
til lufthavnhoteller og parkeringsanlegg.
- Det mange ikke vet, er at Avinor er faktisk
er Norges største arealutleier, forteller
Roar Ødegaard, som er systemeier for
ISY Eiendom i Avinor. Avinor har årlige
utleieinntekter på rundt fem milliarder
kroner. Dette setter store krav til både
eiendomsforvaltningen, og til leieavtalene
med kunder som driver forretningsvirksomhet på lufthavnene.
Avinor har vært bruker av NoIS sin desktopløsning ISY Eiendom, men er på mange
måter en atypisk bruker av løsningen.
- Vi benytter ISY Eiendom for å forvalte
leiekontraktene våre. Systemet bygger på
ISY Eiendom Leie med noen modifikasjoner i forhold til standardløsningen. Det
samme systemet har vært i bruk på Oslo
Lufthavn (OSL) på Gardermoen siden
2009, forteller Martin Vedeler, prosjektleder hos Avinor.
Det var i sin tid en stor jobb å kvalitetssikre
og importere etasjeplantegninger for luft-

havnene for å etablere systemet. Terminalbygg er spesielle med store åpne rom
som kan inneholde strukturer som i seg
selv kunne vært egne bygninger. Dette
ga geometriske utfordringer som «rom
- i rom» og «øyer». Dette var imidlertid
problemstillinger som ble overvunnet,
og på den måten forbedret ISY Eiendom.
Komplisert fakturering
Det er ikke bare antall leietakere, og
størrelsen på hva som skal faktureres
som setter store krav til systemene som
benyttes. En del av kontraktene med
leietakerne er en kombinasjon av fastleie
og leie basert på kundenes omsetning.
- Dette innebærer at leien varierer, og
hver faktura må baseres på innrapporterte
omsetningstall for hver periode. Når flere
kunder dessuten leier plass på flere lufthavner, og ønsker fellesfakturaer, setter
dette ytterligere krav, forteller Vedeler.
Nyutviklet webportal en suksess
Den opprinnelige løsningen for innrapportering av omsetning i ISY Eiendom
dekket ikke fullt ut Avinors behov. Det
ble derfor igangsatt et utviklingsprosjekt
for å utvikle en løsning som skulle løse
alle utfordringene rundt innrapportering
om omsetning for en så stor og krevende
kunde som Avinor.
I disse dager rulles det ut en ny webportal
der kundene selv legger inn alle omsetningsopplysninger som danner grunnlag
for faktureringen. Løsningen er en tilleggsapplikasjon til ISY Eiendom fra NoIS.

- Vi vurderte ulike løsninger for å finne
et system som fungerte optimalt på alle
web-browsere og som hadde et enkelt
brukergrensesnitt, forteller Vedeler.
Han berømmer spesielt NoIS sine interaksjonsdesignere med løsningen som er
utviklet. Den nye webportalen er basert
på responsive design, der applikasjonen
kan kjøres på ulike typer enheter og nettlesere og responderer på skjermstørrelse
og orientering. Avinor er fornøyd med
den tekniske løsningen, men det er
det enkle og intuitive brukergrensesnittet som gjør systemet så godt. Ved å
kombinere informasjon om fastleie og
omsetningsbasert leie sammen med de
grafiske mulighetene som ligger inne
i systemet, håper Avinor at løsningen
også skal gi bedre visuelle presentasjoner for optimal utnytting av arealene.
- Vi arbeider kontinuerlig med å forbedre
kundeopplevelsen, og har som mål
å ha Europas beste lufthavner. Dette
innebærer at antall serveringsfasiliteter,
og mulighet for handel stadig utvides på
våre lufthavner. Et godt og brukervennlig system som leietakerne enkelt kan
rapportere på, er helt essensielt i denne
utviklingen, forteller Vedeler.
Den nye webportalen er nå rullet ut til
rundt 100 eksterne brukere og har blitt
godt mottatt. Vedeler har derfor tro på at
dette systemet vil forenkle hverdagen, og
gi både Avinor og leietakerne muligheter
til å hente ut rasjonaliseringsgevinster.
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portere underveis i prosjektet. ISY Prosjekt
Plan ga oss mulighet til å fange opp avvik
i forhold til planlagt fremdrift på et tidlig
tidspunkt. Dette er helt kritisk i et så stort
prosjekt som dette.
Riseth fremhever også muligheten for å
definere egne begreper/felter på både
prosjekt- og ressursnivå, så vel som på
aktivitetsnivå og aktivitetsdetaljnivå. Dette
var helt nødvendig i dette prosjektet,
understreker Riseth.
Han vil også nevne muligheten for å
etablere og analysere kritiske aktiviteter,
avhengigheter og milepæler på ulike
nivåer. Dessuten at systemet inneholder
en rekke hensiktsmessige standardrapporter.

Samferdselsprosjekt
på høygir

- Totalt ga ISY Prosjekt Plan rask tilgang
til styringsinformasjon og rapportene
ga god oversikt over hele eller deler av
prosjektet, forteller Riseth.
Han er sikker på at teamet har produsert
og fått frem planer i et volum og på et
nivå som overgår sammenlignbare prosjekter. NAA ferdigstilte detaljplanene i
april, og leverer reguleringsplangrunnlaget
høsten 2017. Alt i henhold til avtalt tid.

Norconsult AS, Asplan Viak AS og Dr. Ing. A. Aas-Jakobsen AS signerte i juni 2016
rådgivningskontrakten for prosjektet Ringeriksbanen og E16. Når prosjektet overleveres etter 14 måneder, vil dette stå igjen som et foregangsprosjekt med tanke på
kostnadsstyring og rask gjennomføring – mye takket være ISY Prosjekt Plan.

- Med dette har vi vist at det er mulig å
kjøre raske prosesser, og samtidig holde
kontroll og høy kvalitet, forteller Riseth.
Et viktig prosjekt for NoIS
- ISY Prosjekt Plan er laget for å sikre
effektiv styring av denne type leveranseprosjekter, forteller Torger Kjeldstad i
NoIS. Systemet er etablert i markedet
og er en velprøvd løsning for prosjektstyring. Som produkteier er han svært
fornøyd med at verktøyet ble valgt, og
at det har stått til forventningene i dette
prosjektet.
- Vi er trygge på at verktøyet er brukervennlig og enkelt, men det var spesielt
tilfredsstillende å se at ISY Prosjekt Plan
var fleksibelt nok til å bli tilpasset forretningsmetodikken i et prosjekt av denne
størrelsen, forteller Kjeldstad.
Tilbakemeldingen på ISY Prosjekt Plan
NoIS har fulgt opp prosjekteringsteamet
og brukerne har vært fornøyde. Thomas
Haneborg, som har jobbet på prosjektet
som rådgiver. vil blant annet fremheve
det enkle brukergrensesnittet.
- ISY Prosjekt Plan har lav brukerterskel,

noe som er viktig i et prosjekt hvor
fokuset må være på selve prosjektet og
ikke på timeregistrering og rapportering.
Redigering, kopiering og lim inn funksjonaliteten oppfattes som like god som
i f.eks. Microsoft Excel. Data kan derfor
enkelt kopieres mellom ISY Prosjekt Plan
og Microsoft Office produkter, forteller
han.
Spesialtilpasninger
Avhengig av integrasjonsnivå kan man
overføre brukere, prosjekter, aktiviteter,
timeføring, påløpt og andre økonomiske
nøkkeltall mellom ulike systemer.
ISY Prosjekt Plan var godt integrert i
Norconsult sine systemer, men krevde
tilpasninger for enkelt å hente inn data
fra de to andre rådgiverne. Ved å benytte
etablerte web-services lot det seg gjøre
å integrere ISY Prosjekt Plan mot
importerte data fra de to andre
selskapenes økonomisystemer.
- Dette fikk vi god hjelp av NoIS på,
forteller Riseth. Han er fornøyd med
all support for å få på plass et importsystem som gjorde det enkelt å samle
alt under ett.

“Totalt ga ISY Prosjekt Plan rask tilgang til styringsinformasjon og rapportene ga god oversikt over
hele eller deler av prosjektet”
Om prosjektet

Kontakt i Norconsult Informasjonssystemer AS (NoIS): torger.kjelstad@norconsult.com

Rådgivningsoppdraget for jernbane- og
veiprosjektet Ringeriksbanen og E16
Skaret-Hønefoss er blant de største rådgivningsoppdragene innen samferdsel
som har vært utlyst i Norge. Oppdraget
gikk ut på å levere detalj- og reguleringsplanen på mindre enn 14 måneder, og
inkluderer også opsjon på neste planfase
med byggeplan. Prosjektet gjennomføres som et fellesprosjekt mellom Bane
NOR og Statens vegvesen.
Satsingsprosjekt i fast-track
Myndighetene har satt seg som mål
å gjennomføre samferdselsprosjekter
raskere, og Fellesprosjektet ble utpekt til
et satsingsprosjekt. Erfaringene fra dette
prosjektet skulle danne “best practice”
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for fremtidige komplekse utbyggingsprosjekter.
- Dette var en spennende oppgave på
flere måter, forteller assisterende oppdragsleder, Hans Martin Riseth. Vi måtte
organisere prosjektet slik at rådgiverne
fra de ulike selskapene kunne jobbe tett
og effektivt sammen for å sikre gode
leveranser. Dessuten måtte vi ha timeregistreringssystemer som sikret god
prosjektoppfølging, og som ga gode
rapporteringsmuligheter underveis.
Hvordan styre et slikt prosjekt?
Total prosjektkostnad for hele utbyggingsprosjektet er i tidligere utredninger
anslått til ca. 26 milliarder kroner. Også

Thomas Haneborg (t.v.) og Hans Martin Riseth i Norconsult mener
funksjonaliteten i ISY Prosjekt Plan har vært helt nødvendig i prosjektet

rådgiveroppdraget er såpass stort at
små avvik i fremdriften ville få store
konsekvenser for både økonomien og
for sluttdatoen. For sikre seg mot dette,
etablerte de tre rådgivningselskapene et
eget aksjeselskap, NAA AS, og opprettet
et felles prosjektkontor. Målet har vært
å viske ut grensene mellom selskapene,
og fremstå som ett samlet team.
- For å styre fremdrift og økonomien
valgte vi dessuten å benytte ISY Prosjekt
Plan fra NoIS, forteller Hans Martin Riseth.
I tillegg til å være assisterende oppdragsleder fikk han rollen som daglig leder i
NAA AS. Han forteller at ISY Prosjekt Plan
har vært helt nødvendig for å sammenstille registrerte timer, kostnader og rap-

Ringeriksbanen og E16 er et fellesprosjekt mellom Bane NOR og
Statens vegvesen. Prosjektet
er anslått å koste 26 milliarder
(2014-kroner), og vil redusere reisetiden med tog mellom Oslo og
Hønefoss med nesten en time.
Jernbane og vei har felles trasé
på store deler av strekningen.
Prosjektet omfatter 40 km med
ny jernbanetrasé for dobbeltsporet jernbane fra Sandvika til
Hønefoss over Sundvollen, og
25 km firefelts motorvei mellom
Skaret og Hønefoss. Inkludert
er bl.a. en 23 km lang jernbanetunnel, ny jernbanestasjon på
Sundvollen og i Hønefoss og
lange bruer over Kroksund og
Mælingen.
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Reiste Trollpikken uten å
kalkulere oppdraget

Får skryt for profesjonell
prosjektgjennomføring

Bertelsen & Garpestad AS (B&G) bruker vanligvis kalkulasjonsløsningen
ISY ByggOffice i alle sine oppdrag, men da dugnads-prosjektet «Gjenreisning
av Trollpikken» skulle gjennomføres, valgte de bevisst å ikke kalkulere.

For tre år siden tok Elektro-Kontakten AS (EK) i bruk
kalkulasjonsløsningen ISY ByggOffice. Erfaringen er at
løsningen fungerer svært godt i en håndverksbedrift
og har gitt EK enda flere fornøyde kunder.

Kontakt i Norconsult Informasjonssystemer AS (NoIS): torstein.fjelldal@norconsult.com

Trollpikken er en fallosformet steinformasjon mellom Kjervall og Veshovda i
Eigersund kommune i Rogaland. Lokale
turistbedrifter har lenge håpet at den
skal ha potensial til å bli en attraksjon på
høyde med Preikestolen og Trolltunga.
Lite visste de hva som skulle skje sommeren 2017.
Da turgåere oppdaget at landemerket
var ødelagt 24. juni 2017, og det viste seg
at Trollpikken var brukket med hensikt,
vakte saken stor oppmerksomhet. Det
ble funnet borehull i steinen og hendelsen
skapte sinne lokalt og interesse langt
utenfor regionen.
Massiv mediedekning
Fordi den ca. 12 tonn tunge falne steinfallosen lå i én uskadet del på bakken

nesten rett under «basen», bestemte
lokale ildsjeler seg for at fallosen skulle
opp å stå igjen. Det ble igangsatt kronerulling for å gjenreise den, og godt hjulpet
av kreative ordspill førte saken til massiv
mediedekning. Stavanger Aftenblad
omtalte saken som “Mer og mindre
potent snakk om den kastrerte Trollpikken”, TV2 fortalte at “Trollpikken skal opp
å stå igjen” og at “Entreprenør vil gi en
hjelpende hånd”, mens NRK.no skrev
“Vil gjenreise Trollpikken, men det kan
svi på pungen”. Markedsføringseksperter
har uttalt at markedsføringen «Dalanes
stolthet» har fått, kan være verdt titalls
millioner.
Operasjon Trollpikken
En av de lokale ildsjelene som engasjerte
seg i saken, var Sverre Garpestad som er
styreleder i det lokale entreprenørselskapet B&G. Selskapet ble stiftet i 1959,
bygger vei for det offentlige over hele
Norge, og er eksperter innen boring og
sprenging.
Etter å ha fått ja fra grunneierne til å
gjennomføre gjenreisningen av steinformasjonen, fikk selskapet med seg Aker
Solutions på laget. B&G boret tre hull
gjennom steinen som det ble tredd jernstenger gjennom. Disse skulle plasseres
i tilsvarende hull som ble boret i fjellet,
før lim og sement skulle sørge for at alt
holdt seg på plass.
Det ble festet stropper rundt steinen, og
ved hjelp av en 10 m høy og 2,2 tonn tung
steinbukk i stål som ble sveiset å verftet
til Aker Solutions i Egersund, ble den
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over sju meter høye fallosen møysommelig heist på plass ved hjelp av taljer
og muskelkraft. Med steinen på plass
ble det boret videre inn i basen, og tre 4
meter lange jernstenger ble ført gjennom fallosen og inn i fjellet. Bruddflaten
ble så forsterket med herdende epoxy.
Reisningen ble direkteoverført
Selve gjenreisningen ble livestreamet i
en rekke medier og det var mange som
også fulgte gjenreisingen på stedet,
deriblant reiselivsdirektør i regionen,
Elisabeth Saupstad, som var imponert
over arbeidet som er gjort.
– Det er imponerende å se at de nå
klarer å løfte den opp. Dugnadsånden
er fantastisk. Vi hadde aldri fått til dette
uten de lokale kreftene. De har jobbet
døgnet rundt, sa hun til NRK.
Dugnadsoppdrag
Sveinung Klippen, som er kalkulatør i
B&G, bestemte seg tidlig for å gjøre et
unntak i kalkulasjonsrutinene når
selskapet tok på seg gjenreisingsjobben.
- Vi bruker ISY ByggOffice i kalkulasjon
av alle våre oppdrag, forteller ham. Vi er
særdeles fornøyd med løsningen, og er
sikre på at vi også kunne fått god bruk
av løsningen i et så spesielt oppdrag
som dette. Allikevel gjorde vi et bevisst
unntak. Rett og slett fordi vi ikke ønsket
å vite hva arbeidet ville kostet. Dette var
en dugnad som vi gjerne bidro til.
- Trollpikken skulle gjenreises for enhver
pris, ler Klippen.

Kontakt i Norconsult Informasjonssystemer AS (NoIS): stig.solem@norconsult.com

EK er en totaleverandør innen elektro- og
svakstrømtjenester som fokuserer på å
være en trygg og kostnadseffektiv samarbeidspartner. Kundene til EK strekker
seg fra små og store entreprenører, til
eiendomsbesittere, sameier og butikkkjeder. Selskapet har stor variasjon i størrelsen på oppdragene, og kan planlegge
og gjennomføre alle typer elektriske
installasjoner.

Bedre prosjektgjennomføring
- Verktøyet hjelper oss til å bli enda mer
presise i alt vi gjør, forteller Frang Riise.

- Vår visjon er å fremstå som en
kvalitetsbevisst bedrift med høyt servicenivå, yrkesstolthet, effektivitet og engasjement som alltid leverer til avtalt tid og
pris, forteller daglig leder Lars Frang Riise
i EK. Det siste punktet var grunnen til at
de gikk til innkjøp av ISY ByggOffice.

- ISY ByggOffice gjør det mulig å
kalkulere mye mer detaljert enn andre
løsninger på markedet. Dette gir oss full
kontroll på alle priser og kostnader før
prosjektet starter, forteller Frang Riise.

Den beste løsningen
ISY ByggOffice er et sentralt prosjektverktøy for flere hundre entreprenører,
boligprodusenter og byggmestere i
Norge. Løsningen kan enkelt tilpasses
behovet til både de aller største riksentreprenørene og til små og mellomstore håndverksbedrifter.
EK vurderte flere løsninger, men
ISY ByggOffice viste seg som det klart
beste alternativet for virksomheten.
Etter en tid med innlegging av priser og
erfaringstall, samt en god opplæringsprosess i samarbeid med NoIS, har EK
implementert ISY ByggOffice i alle
prosjekter som er større enn fem millioner kroner.

EK benytter løsningen fra A til Å i alle
sine store prosjekter. Løsningen benyttes
til å utforme pristilbudene, og vinner
selskapet et anbud, gjør løsningen det
enkelt å følge opp prosjektet mot forventet kvalitet, pris og tid.

Kalkylen som lå til grunn for tilbudet gir
selskapet det de trenger for å utarbeide
produksjonsplaner og bestillinger.
Enkelt system for endringer
Løsningen gjør det dessuten mulig
å spore og føre kontroll på avvik og
endringer i forhold til kalkyle og budsjett
gjennom hele prosjektet. Dette gjør det
enklere å holde en tett økonomioppfølging, og gir bedre mulighet for å stille
en pålitelig sluttprognose for prosjektet.
- Det at vi kan lage endringsvarsler gir
oss mulighet til å finne inntjent verdi,
planlegge ressurser underveis, samt å ha
løpende kontroll på prosjektet ovenfor
oppdragsgiver og underentreprenører.
Avregningen blir også et godt grunnlag
for fakturering, og gir oss anledning til
å produsere målebrev når byggherren

krever dette. Den gode muligheten for
å lage endringsmeldinger gjør dessuten
at faktureringsgrunnlaget blir presist
og uten overraskelser. Det er også en
ekstra fordel at flere av de store entreprenørene benytter denne løsningen,
sier Frang Riise.
Mer profesjonelle og motiverte
- Løsningen gjør det også enkelt å se
resultatene av innsatsen som blir gjort
av de som arbeider i prosjektet. Brukervennligheten er satt i fokus, og innføringen av systemet har blitt oppfattet som
positivt og gitt et godt driv for alle i
selskapet. Full sporbarhet i kostnads- og
inntektsutviklingen på både ressurser,
underentreprenører og timer, gjør dessuten arbeidet mye mer spennende,
mener Frang Riise.
- Vi merker et økt kostnadsfokus i alle
innkjøpene og at brukerne blir mer opptatt av tidseffektivisering. Dette er ikke
noe som er påtvunget, men det er en
svært positiv tilleggseffekt av å ta i bruk
et så presist verktøy, forteller han.
- Selv om vi har investert tid i opplæring
og innlegging av priser og erfaringstall,
har vi merket store forbedringer og mye
bespart tid totalt sett. Vi har dessuten
også fått mange positive tilbakemeldinger
fra kundene og skryt for oversiktlige
planer og profesjonell prosjektgjennomføring, avslutter en fornøyd Frang Riise.
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PROSJEKTSTYRING

Bedre prosjektstyring i
Bærum kommune

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

ISY Prosjekt Økonomi er en webbasert
løsning som gir økonomisk kontroll og
styring av både enkeltprosjekter og en
prosjektportefølje. Bærum kommune
implementerte prosjektstyringsverktøyet
i 2015.

Støtte for ulike økonomiske modeller
Fordi løsningen er såpass fleksibel støtter den ulike økonomiske modeller. Det
er enkelt å bygge opp budsjett og en
oppfølgingsstruktur som er tilpasset
ulike virksomheter.

- Denne høsten ser vi blant annet på
muligheten for overføring av godkjent
budsjett direkte fra økonomissystemet til
ISY Prosjekt Økonomi, samt overføring
av prognose tilbake til økonomisystemet,
forteller han.

Utgangspunktet for å anskaffe et nytt
prosjektstyringsverktøy var å finne en
løsning som ga bedre styring av økonomien, samt å finne en mer enhetlig måte
å gjøre dette på. Dette ble såpass vellykket, at de høsten 2016 også implementerte porteføljemodulen.

- I Bærum kommune har vi integrert
ISY Prosjekt Økonomi med ISY Time.
Dette har gjort faktureringsjobben halvautomatisert. Løsningen gir oss enda
flere muligheter, men det krever at vi
organiserer oss litt annerledes internt.
Vi ser allerede på muligheten til å knytte
ISY Prosjekt Økonomi enda mer sømløst
opp mot kommunens egne systemer,
sier Forbord.

Det som også er viktig, er at løsningen
hjelper Bærum kommune i arbeidet
med å kontinuerlig forbedre måten å
arbeide på.

ISY Prosjekt Økonomi er egnet til ulike
arbeidsmetoder og kan benyttes overordnet eller til svært detaljert oppfølging
av både store og mindre prosjekter. Løsningen kan konfigureres til å passe de
fleste kunders forretningsmodell. Målet
er å få større kontroll på både kostnader
og fremdrift underveis og dermed bedre
forutsigbarhet på sluttkostnaden for et
prosjekt eller en portefølje av prosjekter.
- Vi har en solid kundeportefølje for
ISY Prosjekt Økonomi. Tidligere har
bl.a. andre store kommuner som Oslo,
Trondheim, Bergen, Kristiansand og
Lillehammer tatt i bruk løsningen. Dette
gir kundene sikkerhet og har selvfølgelig
også gitt Bærum kommune tilgang
til en levende applikasjon, og en aktiv
brukergruppe som har sammenlignbare
arbeidsoppgaver, forteller Geir Scott
Janssen som er avdelingsleder Prosjektstyring i NoIS.
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God oppfølging fra NoIS
ISY Prosjekt Økonomi har et intuitivt
brukergrensesnitt som gjør det enkelt
å bruke. Men for å sikre en god implementering, har Bærum kommune
utnyttet kursmulighetene i NoIS, samt
fulgt brukerne tett med opplæring.

“Vi har integrert ISY Prosjekt
Økonomi med ISY Time”

- Det har vært viktig å få brukerne til å
forstå arbeidsmetoden som systemet
legger opp til. Vi har imidlertid vært
svært fornøyde med oppfølgingen og
har oppnådd det vi ønsket, forteller
Forbord.
Umiddelbare effekter
Bærum kommune har oppnådd mye
etter å ha tatt i bruk løsningen.
- Nå har prosjektlederne bedre mulighet
til å følge opp ulike delprosjekter og
tidligere enn før se mulige avvik og
dermed sette inn tiltak for å unngå
kostnadsoverskridelser eller forsinkelser
i fremdriften, forteller Forbord.
Kommunen ser nå på muligheten til å
utvide bruken til å gjelde flere prosjektstyringsoppgaver.

Rykkin skole. Foto: Anne Marte Lind

Han er svært fornøyd, og gir programmet gode skussmål.

Han forteller også at de planlegger å
implementere løsningen i alle avdelingene i kommunen som arbeider med
investeringsprosjekter.

- Tidligere har de ulike enhetene operert
med flere forskjellige prosjekt- og
rapporteringsmodeller. Vi ser at
ISY Prosjekt Økonomi kan hjelpe oss til
å finne frem til en felles mal som alle
følger. Dette er en oppgave vi arbeider
kontinuerlig med og som ISY Prosjekt
Økonomi i høy grad bidrar til, avslutter
Forbord.

Jørn Forbord

- Vi var såpass fornøyde med erfaringene
fra å bruke ISY Prosjekt Økonomi på
enkeltprosjekter at vi utvidet bruken til
å også å gjelde alle prosjektene vi har
innenfor Eiendom. Dette har gitt oss en
mye bedre styring av alle prosjektene,
forteller Jørn Forbord som er avdelingsleder Byggherre, Bolig og Sykehjem i
Bærum kommune.

Implementering av ISY Prosjekt Økonomi har gitt
bedre kostnadskontroll og prosjektstyring i Bærum
kommune og kommunen ser nå på muligheten for
å utvide bruken til både flere arbeidsoppgaver og
i flere avdelinger.

ISY Time
ISY Time er en webbasert timeføringsløsning som kan integreres
mot økonomisystemer og andre
ISY-produkter som f.eks.; ISY
JobTech, ISY Eiendom, ISY Prosjekt
Økonomi. ISY Time tilpasses den
enkelte organisasjons behov i fht
interne prosesser.
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BIM OG KONSTRUKSJON

Oseberg C. Foto: Statoil

Armering i skyen
NoIS har en rekke løsninger innenfor modellering,
analyse og design av konstruksjoner. I samarbeid
med Norconsult startes nå et pilotprosjekt med å
vise 3D- modeller i en nettleser og å gi alle
involverte tilgang til status på armeringsjern.

Brobygger
mellom BIM
og prosessindustri

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

Hele prosjektet er basert på BIM som en
skytjeneste. BIM er digitale 3D-modeller
hvor informasjon om hver enkelt bygningsdel er tilknyttet objektet. Bransjen
er allerede klar over fordelene med BIM,
men ved å samle all informasjon i skyen,
vil sanntidsinformasjonen gjøre at alle
kan arbeide enda mer effektivt - uten
misforståelser og dermed kostbare feil.
Ny teknologi
- I dette pilotprosjektet ønsker vi å gi
tilgang til 3D- modellene og status på
armeringsjernene til alle involverte i
prosjektet som rådgiver, entreprenør
og stålleverandør. Vi mener dette kan
gjøres mer hensiktsmessig ved å utvikle
en webløsning som gjør det enkelt å
dele informasjon under hele byggeprosessen, forteller Tore Johansson i
Norconsult. Han er bygningsingeniør og
har i de siste årene spesialisert seg på
3D-armering med BIM i Norconsult sin
IT-avdeling.
Pilotprosjektet er et samarbeid mellom
Norconsult og NoIS, og er basert på Autodesk Forge. Forge er et samlebegrep
for Autodesk sine skybaserte utviklingsverktøy og gir blant annet mulighet for å
vise 3D modeller i en nettleser.
- Autodesk leder an i en rivende utvikling
der stadig mer funksjonalitet flyttes ut i
skyen. Vi har stor tro på denne teknologien
og ønsker å utforske mulighetene dette
gir, forteller Frode Tørresdal, som er
utviklingssjef i avdeling BIM og konstruksjon i NoIS.
- Selv om modellen er flyttet ut i skyen
blir den fortsatt modellert på desktop. Vi
har derfor koblet webløsningen sam-
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men med 3D-modellen på desktop slik
at den som sitter og modellerer hele
tiden også har tilgang til status på alle
armeringsjern. Status kan for eksempel
være «Godkjent», «Bestilt», «Levert»,
«Montert» eller «Bygget», og settes av
ulike aktører i de ulike fasene, fortsetter han.
Nå skal løsningen testes i et reelt prosjekt og vil etter hvert bli en standardløsning. Løsningen kan benyttes i alle nyere
nettlesere og fungerer på PC, nettbrett
og mobiltelefon.
Økt samhandling gir bedre resultat
Ved at alle som jobber med betong og
armering i et byggeprosjekt får tilgang
til modellen og kan se betongen og
3D-armeringen, samt mulighet for å se
og sette status på armeringen, vil dette
øke samhandlingen og gjøre det mulig å
jobbe smartere.
- Ved å gjøre det på denne måten vil
det fjerne behovet for tradisjonelle
tegninger og bøyelister. Dette reduserer
både byggetiden og -kostnader. I tillegg
vil det hindre feil og øke involveringen
mellom alle partene i et slikt prosjekt,
forteller Johansson og Tørresdal.
Autodesk-konferanse i Las Vegas
Piloten har vist seg såpass vellykket at
NoIS og Norconsult vil presentere dette
på Autodesk University i Las Vegas i høst.
- Konferansen er i november, og vi
kommer til å presentere løsningen
sammen med Autodesk i det gigantiske
messeområdet. Konferansen har over
10.000 deltagere og dette er en løsning
som vi er sikre på at mange vil være
interessert i, avslutter Tørresdal.

Prosessindustri og bygg/infrastruktur har ulike 3D-verktøy og krav til innhold i sine
3D-modeller. ISY Plant overfører 3D-data og egenskaper mellom de ulike verktøyene, slik at alle kan jobbe med de verktøyene de vanligvis benytter.

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

I prosessindustrien benyttes Plant designverktøy, hvor man i stor grad plasserer
ut ferdige utstyrsenheter og bygger
rørsystemer ved å velge komponenter
fra kataloger. Bygg/infrastruktur er mer
skreddersøm (ingen bygg er like) og
verktøyene er tilpasset dette.

Det vil derfor være en fordel for en
leverandør å kunne benytte de verktøy
de vanligvis bruker, fremfor å måtte
bruke oppdragsgivers standardverktøy.
Datakonvertering med ISY Plant vil derfor som regel være rimeligere og raskere
enn å innføre et nytt verktøy.

Det er mange berøringspunkter mellom
disse industriene. Et prosessanlegg skal
f.eks. normalt stå inne i en bygning. Ved
oppdelte spesialiserte kontrakter er det
derfor ofte behov for at de ulike bidragsyterne skal se hverandres 3D-data for
å kunne jobbe mest mulig effektivt og
unngå feil.

ISY Plant-produktene kan kjøpes eller leies,
men NoIS opplever i økende grad å bli
engasjert inn i prosjekter for å utføre
datakonverteringen, enten regelmessig
gjennom et prosjekt eller ved prosjektavslutning. Verktøyene er konfigurerbare
slik at sluttresultatet blir i henhold til
kundens spesifikasjon.

Byggherren stiller ofte krav om at en samlet
modell skal leveres på ett bestemt format
når prosjektet er fullført. I norsk olje/gassindustri er dette ofte AVEVA PDMS.

Forespørsel om konvertering kommer
ofte først til leverandørene av 3D-systemer, og NoIS har samarbeid med internasjonale aktører som AVEVA, Autodesk,
Bentley og Intergraph, og til dels deres
partnere.

ISY Plant fra NoIS er en samling av
verktøy for å kunne overføre 3D-data og
egenskaper mellom ulike 3D-verktøy.
Produktene har et internasjonalt marked
siden utfordringene er stort sett de
samme overalt.
Innføring av nye 3D-verktøy medfører
betydelige kostnader til opplæring,
administrasjon og programvarelisenser.

- Vi opplever størst etterspørsel etter
2-veis konvertering mellom Revit og
PDMS, sier Audun Opdal, produkteier for
ISY Plant i NoIS.
- Det har blitt vanlig å engasjere ingenørfirma fra bygg/anlegg som underleverandører til å prosjektere bygg/fundament-

deler i forbindelse med prosessanlegg,
og disse bruker ofte Revit eller Tekla.
Selve prosessanlegget modelleres ofte
i PDMS og dermed blir det behov for
konvertering begge veier, slik at alle aktører kan se hverandres data. Vi hjelper
til med å sette opp konverteringsrutiner
hos kunden, eller utfører konvertering
hos oss, inkluderte kvalitetssikring/sjekk.
I tillegg til konvertering mellom Revit og
PDMS har vi flere prosjekter hvor vi konverterer katalog/spesifikasjon mellom
PDMS og AutoCAD Plant 3D, avslutter
Opdal.
Eksempler på konveringsprosjekter
som NoIS har utført:
- Boligkvarterer til oljeplattformer modellert
i Revit/Inventor - konvertert til PDMS
- Diverse ombyggingsprosjekter innen
olje/gass, Revit til/fra PDMS
- Utvidelser/tilbygg til landanlegg olje/gass
- Prosessanlegg for håndtering av bio-avfall
- Navisworks modell (borerigg) til Inventor
- Modeller av «skids» fra Inventor og
MicroStation til PDMS
Forøvrig benyttes ISY Plant i prosjektering
og bygging av all slags prosessanlegg og
forskjellige typer kraftverk og raffinerier i
inn- og utland.
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Modell Asplan Viak

Kundemagasin fra Norconsult Informasjonssystemer AS

Momentplott, modell FEM-Design 3D Structure

Asplan Viak konstruerer en
undervannsrestaurant
Situasjonsmodell Revit, med terreng og middelvannstand

Asplan Viak har lenge benyttet elementverktøyet FEM-Design. Nå benyttes
programvaren i et helt spesielt prosjekt. Som første av sitt slag i Europa,
skal det bygges en undervannsrestaurant på Båly i Lindesnes.
Modell bærekonstruksjon med innfestningsstag, Revit

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

Restauranten er formgitt i forhold til
havets krefter og kommer til å fremstå
som en rektangulær klippeformasjon som
står opp av sjøen litt øst for Lindesnes
havhotell. Bygningen får adkomst via en
bro, og restauranten skal ligge på fem
meters dyp. Bygningen har tre etasjer,
der underetasjen i sin helhet ligger
under vann, og mesaninetasjen ligger
delvis under vann.
- Dette er ikke det største prosjektet vi
har hatt i selskapet, men garantert et av
de mest spesielle. Det fins noe lignende
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i Dubai og på Maldivene, men dette er
helt klart ingen dagligdags prosjekteringsoppgave, forteller Terje Raanes, som er
ansvarlig for prosjekteringen i Asplan Viak.
Asplan Viak er et av Norges største
rådgivende ingeniør- og arkitektfirmaer.
Selskapet har ca. 900 medarbeidere
og bistår med tverrfaglig rådgivning og
analyser til offentlig og privat virksomhet. Asplan Viak følger prosjektene hele
vegen fra tidligfase utredninger og overordnet planlegging, via prosjektering,
ferdigstillelse, igangsetting og drift.
Både mat og forskning
Det er Gaute og Stig Ubostad, som også
driver Rosfjord Strandhotell i Lyngdal,
som har satt seg som mål å etablere
verdens beste undervannsrestaurant.
Det gastronomiske i restaurantdelen skal

kombineres med formidling av kunnskap om havet. Store glassvinduer skal
vise gjestene det marine livet utenfor,
med fisk, skalldyr og alger. Dessuten
skal restauranten inneholde et undervannslaboratorium for marinbiologisk
kunnskapsutvikling. Forskningen i undervannsprosjektet skal blant annet omfatte
psykologisk vurdering av hvordan folk vil
bli påvirket av å være fem meter under
vann. I tillegg vil dressur av villfisk, som
skal opplæres til å komme på lyd- og
lyssignaler inngå som forskningstema.
Høyteknologi også i prosjekteringen
For å kunne konstruere bygningen benyttes FEM-Design. Programmet utvikles
av Strusoft. NoIS er forhandler i Norge,
og håndterer all kundekontakt. Asplan
Viak har benyttet løsningen lenge og var
ikke tvil om at programmet også skulle

brukes i dette spesielle prosjektet.
I tillegg til ordinære permanente og
variable belastninger, analyseres
konstruksjonen for naturlaster som
bølgebelastning, islast og temperaturvariasjoner mellom sjø og luft.
- Vår oppfatning er at FEM-Design
kan benyttes i de fleste konstruksjonsoppgaver. Programmet er enkelt å bruke
og gir en rask oversikt over konstruksjonene. Løsningen er basert på CADverktøy. Dette gjør modelleringen og
strukturredigeringen enkelt og intuitivt.
Også det å kunne kommunisere med
andre CAD-verktøy som REVIT og Tekla
er til stor hjelp for oss, forteller Raanes.
Han er en erfaren bruker og kan fortelle
at FEM-Design løser alt fra enkle til kom-

pliserte konstruksjoner, og analyserer de
med stor nøyaktighet. Ved hjelp av den
komplette 3D-modellen kan man utføre
statikk, dynamikk, stabilitet, jordskjelvsanalyser og dimensjonering av betong,
stål og tre.

“Det å kunne kommunisere
med andre CAD-verktøy som
REVIT og Tekla er til stor hjelp
for oss”

Spennende oppgave for NoIS
Som ansvarlig for programvaren i Norge,
følger også NoIS med på det spennende
undervannsprosjektet.
- Det er imponerende og ikke minst
lærerikt å se hva våre kunder benytter
FEM-Design til. Vi er veldig opptatt av
å lytte til våre kunder og den tette kontakten med utviklere og brukere gjør at
programvaren stadig forbedres, forteller
Christian Hervold som er ansvarlig for
løsningen i NoIS.

Terje Raanes

Det spektakulære prosjektet er tegnet
av Snøhetta og det er Asplan Viak som
har fått oppgaven med å konstruere
restauranten. Restauranten skal romme
80–100 restaurantgjester, og blir som en
kunstinstallasjon i vannet.

ISYnytt 02/17 23

B
Returadresse:
Norconsult Informasjonssystemer AS
Postboks 626
1303 Sandvika

Har du husket å melde deg på

ISYdagene 2017?

Årets brukermøte arrangeres 6.-7. november
på Clarion Hotel & Congress Oslo Airport.
Vi ønsker alle våre kunder velkommen til
2 dager med faglig inspirasjon til bruk av våre
ISY-løsninger. Program og påmelding finner
du på nois.no.
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