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Innhold

Felles digitalisering
Digitalisering er et tema som står sentralt hos både leverandører,
kunder og i samfunnet for øvrig. De aller fleste organisasjoner
har digitalisering som et element i planer og strategier. Slik er
det også hos oss i Norconsult Informasjonssystemer, og for
oss er det viktig at dette ikke bare er floskler og «keiserens
nye klær», men konkrete mål, tiltak og planer forankret i vår
virkelighet.
Vi ser at mange av de største kundene tenker som oss og har
stort fokus på digitale leveranser. Statsbygg innfører nå krav til
at all prosjektering skal skje i bygningsinformasjonsmodeller
(BIM) og at byggeplassene skal være papirløse. Når Statsbygg
gjør dette til et kontraktskrav, er det ikke bare Statsbygg sine
leverandører som vil løfte seg, men det vil løfte digitaliseringen
i hele bransjen.
Nye veier har samme fokus på digitalisering som Statsbygg.
Også i kontraktene fra Nye veier er det krav om heldigitale
leveranser og at all informasjon skal finnes i BIM-modellen.
BIM-modellen skal være oppdatert og levere data til et innsynsverktøy som viser all informasjon om anlegget. Lenge har
det nok vært en holdning om at papirløse prosjekt og BIM har

begrenset seg til å prosjektere geometri i BIM-modellen, men
nå inkluderes også dimensjoner som framdrift, kostnad, HMS
og miljø i modellene. Et sentralt og uutnyttet potensialt er
også overføring av relevante data fra BIM-modellen til drift og
vedlikeholdsfasen.
«Digitalt veikart» er et samarbeid for digitalisering innen bygge-,
anleggs-, og eiendomsnæringen. Her peker man på at en
utfordring er at man hittil i for stor grad digitaliserer hver for
seg. I en fragmentert næring klarer man ikke å ta ut ønskede
gevinster. Det er derfor er et stort behov for å koordinere
nødvendige fellesaktiviteter og øke tempoet for å digitalisere
sammen.
Vi har tro på samarbeid og å spille hverandre gode og ser
fram til å bidra i mange spennende prosjekt for våre kunder og
samarbeidspartnere i tiden som kommer!

GIS OG KOMMUNAL FORVALTNING
04 Betydelig redusert saksbehandlingstid
06 Implementering av felles system for eiendomsgebyr
08 Bymiljøetaten i Oslo først ute med ISY Case

Informasjonssystemer

08

12

FDV OG EIENDOMSFORVALTNING
10 Spennende endringsprosess for det nye everkskonsernet på Røros
12 Lave kraftpriser krever kostnadseffektiv drift

PROSJEKTSTYRING
Ola Greiff Johnsen
Administrerende direktør

04

14 Bedre oversikt og enklere planlegging i byggeprosjekter

14

16 Mer presise klimagassberegninger
17 Ny utgave av Norsk Prisbok

SYSTEMUTVIKLING OG RÅDGIVNING
18 NTNU er i forkant av digitaliseringen av universitetsog høyskolesektoren

16

18

20

22

20 Øker lønnsomheten på sine serviceavtaler med
maskinlæring

BIM OG KONSTRUKSJON
21 Nyttig teknologi for fremtidens byggeplass
22 Innovative arbeidsmetoder og digitale løsninger

Forsidefoto: Mentz Indergaard/NTNU Info

2

ISYnytt 02/18

ISYnytt 02/18

3

Kundemagasin fra Norconsult Informasjonssystemer AS

GIS OG KOMMUNAL FORVALTNING

Betydelig redusert
saksbehandlingstid

Monica Leihne

“Saksbehandlingen og
underlagene som sendes
kundene blir mer enhetlige”

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

Implementering av ISY ProAktiv Prosess, for
håndtering av arealendringer på eiendommer,
har gitt Vann- og avløpsetaten i Oslo kommune
forenklet arbeidsprosess og store tidsbesparelser.

Vann- og avløpsetaten i Oslo kommune
(VAV) forsyner Oslos befolkning med
drikkevann og håndterer avløpsvannet.
Virksomheten finansieres gjennom vannog avløpsgebyrer.
VAV har brukt ISY ProAktiv i en årrekke.
Dette er et fagsystem for håndtering av
kommunale gebyrer. De fleste eiendommer i Oslo kommune betaler vann- og
avløpsgebyrer basert på størrelse på bygningene på eiendommen. ISY ProAktiv
har flere moduler, blant annet knyttet til
beregning av vann- og avløpsgebyrer.
- For om lag et år siden tok vi i bruk
Prosessmodulen som er et nytt system
for å håndtere endringer av areal på
eiendommer, forteller Monica Leihne,
spesialkonsulent Oslo kommune og
ansvar for koordinering av systemutvikling i gebyrseksjonen i VAV.
Når bygningsopplysninger endres, for
eksempel når det gis ferdigattest eller
midlertidig brukstillatelse, oppdateres
dette først av Plan- og bygningsetaten i
eiendomsregisteret, som kalles matrikkelen. Inntil den nye løsningen ble tatt
i bruk, mottok VAV lister over disse
endringene månedlig. Saksbehandlere
måtte deretter sjekke hver endring
manuelt opp mot et regelsett og dagens
registrerte gebyrgrunnlag i gebyrsystemet, for å se om gebyrene måtte
endres. Om de måtte endres, måtte
dette gjøres manuelt.
- Regelsettet er forholdsvis komplekst og
dette var en tidkrevende jobb, forteller
Leihne. Hun har vært delaktig i hele inn-
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kjøpsprosessen; fra systembeskrivelse,
via implementering og evaluering av det
nye systemet.

behandlerne blir ledet igjennom arbeidsprosessen steg for steg, for å sikre enhetlige rutiner.

Sparer mye manuelt arbeid
I den nye løsningen sjekkes endringene
fra matrikkelen hver natt automatisk mot
registrert grunnlag i gebyrsystemet.
Systemet lager selv saker dersom systemet finner ut at det er grunnlag for at
gebyrene skal endres.

- Det er vanskelig å anslå med hvor mye,
men den den nye løsningen har redusert
saksbehandlingstiden betydelig. I tillegg
blir saksbehandlingen og underlagene
som sendes kundene mer enhetlige,
forteller Leihne.

- Når en saksbehandler åpner en sak for
behandling får vedkommende presentert
endringene i matrikkelen og forslag til
hvordan gebyrene skal se ut på grunnlag
av nye bygningsopplysninger, forklarer
Leihne.
Saksbehandleren kan da enten gjøre
endringer på hva systemet foreslår, eller
godkjenne. Om saken godkjennes uten
endringer, oppdateres gebyrene slik
systemet har foreslått. Dette sikrer at
gebyrgrunnlagene enklere kan oppdatertes fortløpende.
- Dette sparer oss for mye manuelt
arbeid, forteller Leihne. Ikke bare slipper vi
mye punching, men det meste kan også
gjøres ett sted, slik at saksbehandlerne
slipper å må gå ut og inn av ulike systemer. Videre genereres standarddokument for vedtak og beregningsgrunnlag
i systemet, slik at vi sparer tid på å
utarbeide disse manuelt.
Stegvis arbedsprosess
Saksbehandlingen i ISY ProAktiv Prosess
foregår i en ny brukerflate for stegvis
saksbehandling. Dette innebærer at saks-

Hun mener dessuten at nøyaktigheten
i ISY ProAktiv gir bedre grunnlag for å
avsløre feil i dataregisteret og således
redusere mangelfulle gebyrgrunnlag.
Cathrine Marstein Engen, avdelingsleder, GIS og kommunal forvaltning i
NoIS, er ikke overrasket over besparelsene som er gjort i VAV.
- Det er ingen tvil om at automatiske oppdateringer reduserer antallet manuelle
rutiner og øker den totale effektiviteten,
forklarer hun.
Engen forteller at ISY ProAktiv Prosess er
starten på en ny generasjon fagsystem
for kommunal forvaltning der saksbehandlingen blir mer automatisk og
enhetlig. Målet for NoIS er å videreutvikle
det samme konseptet til flere fagmoduler
og flere arbeidsprosesser.
- Ikke bare forenkler ISY ProAktiv Prosess
arbeidet, og øker kvaliteten på saksbehandlingen, løsningen gir også bedre
grunnlag for budsjettering og analyser
som for eksempel kan brukes til å utarbeide kvalitetsforbedrende tiltak, avslutter Engen.
ISYnytt 02/18
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“Det var hektisk å få på plass nye
gårds- og bruksnummer, men det
som tok lengre tid var å samordne
ett felles regulativ i forkant av dette”

Nyttige erfaringer fra en kommunesammenslåing:
de ansatte.
- Sammenslåinger vil kunne medføre
endrete arbeidsoppgaver, og i noen
grad overtallighet. Alle disse faktorene
må man ta hensyn til i tilsvarende kommunesammenslåinger, forteller Tung.
Det er av den grunn viktig at prosjektledelsen i den nye kommunen får et tett
og tillitsbasert forhold til den eksterne
leverandøren, og at denne har et helhetsbilde av organisasjonen i arbeidet med å
implementere det nye systemet.

Selv om det IT-faglige i kommunesammenslåingen
mellom Rissa og Leksvik gikk veldig bra, har arbeidet
med å samordne føringsprinsippene og regulativet for
den nye kommunen tatt lengre tid enn antatt.

- Det er viktig at den eksterne prosjektlederen blir involvert i prosjektet så tidlig

som mulig, og helst har kunnskap om
kommunene som skal sammenslås,
forteller Tung.
Kjell Sverre Tung

Implementering av felles
system for eiendomsgebyr

Tung er svært fornøyd med jobben
som er gjort av NoIS som leverandør,
og nevner personkjemi, og menneskekunnskap som viktige suksessfaktorer i
tillegg til den faglige kunnskapen.
- Implementering av et felles system
for eiendomsgebyrene har gått bra i
denne kommunesammenslåingen og
både kommunen og NoIS har fått god
kunnskap om hva som er viktig i slike
prosesser, avslutter Tung.

Kontakt i Norconsult Informasjonssystemer AS (NoIS): solvor.kleiven.saether@norconsult.com

1.1.2018 ble Indre Fosen kommune
etablert, samtidig som Trøndelag ble
slått sammen til ett fylke. Kommunen
består av de tidligere kommunene Rissa
i Sør-Trøndelag og Leksvik i Nord-Trøndelag.
Dette er kun én av flere kommunesammenslåinger som er besluttet i Trøndelag. Erfaringene fra sammenslåingen av
Leksvik og Rissa kan derfor være nyttige
for de kommunene som skal i gang med
tilsvarende prosesser.
Kjell Sverre Tung, leder/saksbehandler i
den nye Indre Fosen kommune, mener
at implementeringen av et felles system
for eiendomsgebyr har gått veldig bra.
- Alt var på plass når det gjelder beregning og fakturering av de kommunale
avgiftene, og faktureringen skjedde på
planlagt tidspunkt, forteller han.
Tung mener imidlertid at prosessen innebar flere uventete utfordringer som har
tatt mer tid enn beregnet.
Samordning mellom kommunene
Blant annet var det nødvendig å gjøre
endringer på en rekke områder innenfor
føring og beregning av eiendomsgebyrene. Begge kommunene benyttet
6

ISYnytt 02/18

ISY ProAktiv til forvaltning og Agresso
for innkreving av eiendomsgebyrene.
Allikevel var det ikke bare å slå sammen
innholdet.

lativ for de kommunale avgiftene som
ble håndtert i ISY ProAktiv. Dette innebar
flere beslutninger som måtte gjøres av
den nye kommunen.

Sammenslåtte kommuner må gjennomgå
alle gate- og veinavn slik at det ikke forekommer dubletter i den nye kommunen.
I tillegg må gårds- og bruksnummer oppdateres. I dette tilfelle ble alle gårdsnummer i matrikkelen for Leksvik øket
med 200. Dette ble ordnet av Statens
Kartverk.

- Vi startet ett år i forveien, men hadde
trengt ytterligere et halvt år, mener Tung.

- Det var hektisk å få på plass nye gårdsog bruksnummer, men det som tok lengre tid var å samordne ett felles regulativ
i forkant av dette. Selv om både Rissa og
Leksvik benyttet ISY ProAktiv, var det ulik
praksis i hvordan de førte avgiftene sine i
systemet, forteller Solvor Kleiven Sæther
i NoIS. Hun har arbeidet tett med kommunen i sammenslåingen.
- Erfaringen fra denne sammenslåingen
er at arbeidet med å samordne avgiftsnivået for den nye kommunen, bør
påbegynnes så raskt som mulig, forteller
Sæther.
Istedenfor å velge en av kommunenes
føringsprinsipper, var det mest hensiktsmessig å etablere et helt nytt felles regu-

Opprettet en ny kommune i
ISY ProAktiv
Selv om begge kommunene var brukere
av ISY ProAktiv var det ikke hensiktsmessig å integrere en av kommunene inn i
den andre kommunen sitt system.
- Løsningen var å opprette en helt ny
kommune i ISY ProAktiv, og flytte begge
kommunene inn i dette. Først den som
beholdt gårds- og bruksnummer, deretter den som fikk nye nummer, forteller
Sæther.
Tett kontakt mellom kommune og
leverandør
I tillegg til tidsfaktoren, vektlegger Tung
valg av leverandør, og ikke minst prosjektlederen hos leverandøren som helt
avgjørende for resultatet.
Det er mange følelser involvert i kommunesammenslåinger. Slike omlegginger
dreier seg derfor ikke bare om IT og det
tekniske, men også om innbyggerne og

Ill.: Kartverket
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Bymiljøetaten i Oslo først
ute med ISY Case

GIS OG KOMMUNAL FORVALTNING
GIS OG KOMMUNAL FORVALTNING

For å behandle søknader og oppfølging av gravearbeid,
trafikkomlegginger og skilting valgte Oslo kommune
ISY Case. Etter en periode med tilpasninger håndterer
nå systemet mellom 12-15.000 saker hvert år.
“Vi har full kontroll på
økonomien”

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

Bymiljøetaten i Oslo kommune har ansvaret for luft, støy, vann og jord i Oslo.
I tillegg forvalter de fellesarealer som
gater, torg, parker, friområder, idrettsanlegg, marka og indre Oslofjord. Som
en storby i utvikling, var det behov for et
oppdatert system som kunne håndtere
et stort antall trafikkomlegginger i forbindelse med gravearbeid.
Dette var bakgrunnen for at Bymiljøetaten,
som første norske kunde, valgte å anskaffe
en norsk versjon av ISY Case i 2014.
Dette systemet, som er utviklet av NoIS
sitt datterselskap Norconsult Astando i
Sverige, benyttes av mange tilsvarende
kunder i Sverige.
ISY Case leveres som en web-applikasjon
som kan benyttes både på PC og mobile
enheter. Systemet knytter alle driftssøknader til en geografisk plassering og
gir en god oversikt over både økonomi
og historikk.
- ISY Case er basert på en kartløsning
som bygger på bransjestandard Open
Source-komponenter fra GeoServer og
OpenLayers. Kartløsningen er konfigurert
for å benytte kommunenes egne WMStjeneste som kartbakgrunn. Hver søknad
kan dermed knyttes til en veilenke,
adresse, eiendom eller annet geografisk
område, forteller Frode Hølleland som
er prosjektleder i NoIS.
Tilpasning til norske forhold
Selv om systemet er velprøvd i Sverige,
var det behov for å gjøre noen tilpasninger. Den største forskjellen var at man
på enkelte områder arbeider ulikt. Dette
har medført utvikling av flere versjoner
før man falt ned på den som nå er i bruk.
- Dette har vært en læringsprosess for
både oss og for Bymiljøetaten. Resultatet
har blitt at både Bymiljøetaten og de
8

ISYnytt 02/18

svenske brukerne har lært av hverandre og
funnet flere områder hvor de har endret
måten å jobbe på, forteller Hølleland.
Som prosjektleder har Hølleland vært
bindeleddet mellom Bymiljøetaten og
de svenske utviklerne.
Tom Jørgensen,seksjonssjef for byromsforvaltning og ansvarlig for systemet i
Bymiljøetaten, er enig med Hølleland.
Han medgir at det har vært en spennende
og utfordrende prosess å ta i bruk systemet.
- Vi hadde tidligere et utrangert system,
og var i utgangpunktet ute etter å finne
et nytt og moderne system som kunne
håndtere måten vi arbeidet på. I ettertid ser vi at vi også hadde behov for
å endre måten vi arbeidet på innenfor
flere områder. Utviklingen av den norske
versjonen har dermed vært noe mer enn
et IT-prosjekt, medgir Jørgensen, som
mener at dette har vært en nødvendig
og lærerik prosess.
Forenklet arbeidet
Sammen med Bymiljøetaten i Oslo har
Norconsult Astando nå utviklet en norsk
versjon av ISY Case som fungerer helt
etter intensjonen. Jørgensen mener
dessuten at systemet er enkelt å administrere når man har blitt kjent med det.
- At tiden vi har brukt til tilpasninger og
endringer i måten vi arbeider på, også
har medført at svenskene har lært av
oss, er bare hyggelig. Det viktigste er
imidlertid at det nye systemet nå håndterer et svært stort antall saker, og vi
har full kontroll på økonomien, forteller
Jørgensen.

Alle driftssøknader stedfestes geografisk
slik at etaten enkelt får oversikt over arbeidene. Systemet inneholder dessuten
en kundeportal hvor også både søkere
og entreprenører kan registrere seg
og følge opp sine søknader om gravearbeider.
- Det er en stor fordel for brukerne og
de ansatte i etaten at søkerne selv får
se en løpende status på sine søknader/
ferdigmeldinger og foreta endringer og
oppdateringer, forteller Jørgensen.
Det er også en fordel at all historikk
bevares, og at kommunen eier og lagrer
alle data uansett hvem som utfører oppdraget.
Enklere å planlegge
ISY Case inkluderer også en funksjon for
søknad og beskrivelse av trafikkomlegging. Dette gjør det enklere å planlegge
gravearbeider.
- I og med at trafikkomleggingen kan
registreres i kartløsningen kan vi få
informasjon om trafikkpåvirkning og
konsekvenser for trafikantene. Dette
forenkler arbeidet med skiltsetting og
planleggingen av tidspunktene for omleggingene, forteller Jørgensen.
Systemet videreutvikles
Bymiljøetaten har allerede gode effekter
av ISY Case, og ser også hvordan systemet
kan videreutvikles til å inkludere enda
flere funksjoner.
- Vi er i dialog med NoIS og tror videreutvikling av ISY Case vil gi oss og andre
kommuner med det samme behovet,
gode effekter, avslutter Jørgensen.

ISY Case er integrert med kommunens
økonomisystem Agresso, og man kan
på den måten utnytte kunderegister og
eksportere fakturaunderlag fra ISY Case.
ISYnytt 02/18
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Spennende endringsprosess
for det nye everkskonsernet
på Røros

“Etter innføringen av ISY JobTech Go er
det faktisk mulig å hente ut dagens
arbeidsordre ved frokostbordet”

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

Røros E-verk, hvor Røros kommune er
største eier, har i de siste årene gjennomgått store endringer. Blant annet er selskapet fra og med 2018 organisert som
et konsern.
- Det ble besluttet å organisere all monopolvirksomhet og konkurranseutsatt virksomhet i datterselskap, slik at kravene i
energiloven ble oppfylt, forteller daglig
leder i Røros E-verk Kraft Olav Vehusheia.
Resultatet er at Røros Elektrisitetsverk AS
nå er et rent morselskap som leverer
fellestjenester og eiendomstjenester.
I tillegg består konsernet av Røros E-verk
Nett AS, som er et rendyrket nettselskap
med distribusjons- og regionalnett,
Røros E-verk Kraft AS driver med
kraftproduksjon, kraftomsetning og
fjernvarme, Infonett Røros AS leverer
bredbånds og IKT-tjenester, samt Røros
E-verk Installasjon AS, som selger installasjons- og entreprenørtjenester, forteller
Vehusheia.
En av få totalleverandører
I motsetning til flere kraftselskaper som
i de senere årene har solgt ut nettdelen,
har ikke Røros E-verk planer om å selge
ut deler av virksomheten. Selskapet er på
offensiven for å levere et bredt spekter
av tjenester for Røros sine innbyggere.
Røros E-verk, som har tre kraftstasjoner
og fem fjernvarmesentraler, er ett av få
e-verk som er en totalleverandør.
- Vi ser blant annet at installasjonstjenestene og bredbåndsleveransen gir spennende muligheter, forteller Vehusheia
Forbedret vedlikeholdssystem
Ett element i endringsprosessen selskapet
har vært inne i, var å vurdere forbedringspotensialet for den daglige driften av
produksjonsvirksomheten.

Kuråsfossen
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- Røros E-verk har vært brukere av ISY

JobTech siden 2011. Høsten 2017 fikk vi
i oppdrag å gjennomføre et forprosjekt
med målsetning om å rydde grunnen
for utvidet bruk av systemet med fokus
på å tilrettelegge for bruk av ISY JobTech
som styringsverktøy for produksjonsvirksomhetens daglige drift, forteller Ottar
Brekke i NoIS.
Brekke, som har vært prosjektleder i
implementeringen av de nye modulene
i ISY JobTech, forteller at det var to
områder som var utpekt for nærmere
kartlegging.
- Etter et forprosjekt fikk vi i oppdrag
å bidra i opprydding i eksisterende
anleggsstruktur for å sikre konsistens
med anbefalte kodeplanstandarder. I
tilleggskulle vi levere og implementere
ISY JobTech Go og ISY JobTech Time
integrert med Microsoft Dynamics NAV,
forteller Brekke.
Raskere og enklere registering
Leveransen ble gjennomført første
halvår 2018.
- Implementeringen har gått bra, og vi
har stor tro på at dette vil gi flere fordeler
fremover, forteller daglig leder Olav
Vehusheia.
Det nye systemet har lagt til rette for
at de ansatte i produksjonsselskapet,
Røros E-verk Kraft nå utelukkende
benytter ISY JobTech til dokumentering
av arbeidstimer og fravær. Godkjente
timelister overføres deretter til Microsoft
Dynamics NAV for prosjektregnskap og
lønnsutbetaling.

man befinner seg utenfor et dekningsområde. Utført arbeid, rundelister og
tilstandsrapportering dokumenteres
øyeblikkelig og sendes tilbake til ISY JobTech-databasen etter ønske. På denne
måten omgår man feilkilder og forglemmelser ved mellomlagring på papir.
- Våre ansatte dokumenterer nå inntrufne
hendelser og utførte arbeidsoppgaver,
inkludert timeforbruk, direkte fra arbeidsplass via ISY JobTech Go for iPad,
forteller Vehusheia.
Han mener at den nye løsningen både
forenkler prosessen for timeregistrering
og forbedrer økonomirapporteringen.
Forenklet planlegging
Med time- og fraværsmodulen ISY JobTech Time får Røros E-verk Kraft bedre
oversikt over ressursforbruket. Arbeidede
timer knyttes til arbeidsordre, noe som
gir verdifull innsikt i historisk ressursbelastning.
- Estimert ressursforbruk på fremtidige
og periodiske arbeidsordre vil gi nyttig
input i fremtidig planlegging og ved utarbeidelse av budsjetter, mener Vehusheia.
Han tror at kombinasjonen av historiske
vedlikeholdsdata, og en veldokumentert
vedlikeholdsplan vil være til god hjelp i
planleggingen av nødvendige arbeidsoppgaver med mest mulig kostnadseffektiv forbruk av ressurser fremover.

- Etter innføringen av ISY JobTech Go
er det faktisk mulig å hente ut dagens
arbeidsordre ved frokostbordet, forteller
Vehusheia.

Olav Vehusheia

Røros E-verk er fra 2018 organisert som et konsern og har stort fokus på kostnadseffektiv drift i sine selskaper. I år har de blant annet gjennomført en opprydding i
eksisterende anleggsstruktur i ISY JobTech for å sikre konsistens med anbefalte kodeplanstandarder. I tillegg har de utvidet bruken av ISY JobTech som styringsverktøy for
produksjonsvirksomhetens daglige drift.

Lokal lagring sikrer dessuten at kritiske
arbeidsbeskrivelser er tilgjengelig selv om
ISYnytt 02/18
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FDV OG EIENDOMSFORVALTNING

Kraftselskap i vekst
har valgt
ISY JobTech
kraftpriser
krever

Lave
kostnadseffektiv drift
Akershus Energi har implementert ISY JobTech og
innført en ny og mer kostnadseffektiv vedlikeholdsstruktur. Dette gir besparelser på både tid og penger.

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

Akershus Energi er en middels stor vannkraftprodusent som eies av Akershus
fylkeskommune. Kraftselskapet, som
har produsert vannkraft siden 1922, har
utviklet seg til å bli en regional utviklingsaktør innen energi og miljø som også
har produsert fjernvarme siden 2005.
Selskapet har ni heleide, og ti deleide
kraftverk på Østlandet. Årlig produseres
om lag 2,3 terrawattimer (TWh). Dette
tilsvarer det årlige forbruket i 145.000
norske husholdninger. Akershus Energi
Varme, som er et deleid datterselskap
innen fornybar energi på Romerike, har
i tillegg flere fjernvarmesentraler som til
sammen produserer omlag 135 gigawattimer (GWh).
Er i forkant
Akershus Energi skal ikke bare produsere,
men har som mål å være et nyskapende
senter for miljøvennlig energiproduksjon.
Dette innebærer at selskapet også må
være i forkant på både drift og vedlikehold.
- Selskapet hadde tidligere et ERPsystem som både var overdimensjonert
og foreldet, forteller teknisk sjef og fagansvarlig for vedlikehold i Akershus
Energi, Bjørn Opheim.
Kombinasjonen av å ha et ERP-system
som behøvde oppgradering, og fallende
kraftpriser, gjorde at selskapet tok grep
12
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og gikk til anskaffelse av ISY JobTech i
2016.
ISY JobTech er en komplett løsning for
forvaltning, drift og vedlikehold av tekniske anlegg. Systemet gjør det enklere
å bygge opp en komplett oversikt over
virksomhetens vedlikeholdsoppgaver og
anleggsobjekter. Denne informasjonen
gjør både at vedlikeholdspersonellet kan
gjøre jobben mer effektivt, og ledelsen
får et bedre grunnlag for kvalifiserte og
velinformerte beslutninger.
- Systemet hadde gode referanser fra
andre kraftprodusenter, og NoIS hadde
god erfaring med å overføre dataene fra
den gamle løsningen, forteller Opheim.
Han så også at ISY JobTech gjorde det
mulig å integrere flere fagsystemer.
Dette gjør det mulig å sette sammen en
kostnadseffektiv totalløsning.
Implementering og evaluering
Å bytte ERP-løsning er en omfattende
prosess. I løpet av juni 2016 ble ISY JobTech installert og jobben med å bygge
anleggsstrukturen og kodeverk ble
startet. Innføringsprosjektet – inkludert
konvertering av data og integrering med
ny ERP-løsning – startet på vårparten
2017.
- Totalløsningen gikk live 1. januar 2018
og ISY JobTech viste raskt at det var

tilpasset våre behov, forteller Opheim.
Som alltid var det noen innkjøringsproblemer. Selskapet erfarte at det kan være
lurt å gjøre nødvendige endringer på ett
anlegg først, som en pilot, for deretter å
rulle ut nye systemer når det er velprøvd
og tilrettelagt. Opheim er imidlertid godt
fornøyd med NoIS sin bistand underveis
i prosjektet.
- Vi får kjapt svar på spørsmål, og NoIS
er raske på ballen når vi har behov for
bistand, forteller Opheim.

et behov for å kunne legge inn standard
tid for timer, og få tilpasset noe flere rapportoppfølgingsmuligheter for timer.
- Vi vurderer implementering av nettbrett
i 2019, og tror dette vil være veldig tidsbesparende, forteller Opheim.
Han vurderer også å ta i bruk NoIS sin
budsjetteringsmodul og integrere denne
i vedlikeholdssystemet. Dette vil selskapet
ta stilling til allerede denne høsten.

Akershus Energi har planer om å gjennomføre RCM-analyser for å evaluere
eksisterende vedlikeholdsplan, men ser
allerede at ISY JobTech sparer selskapet
både for tid og penger. Opheim synes
også at løsningen har en lav brukerterskel. Dette har gjort at opplæringen har
vært uproblematisk.
Han synes i tillegg at systemet har gode
søkemuligheter, og at vedlikeholdsarbeidet nå går raskere enn tidligere.
Timeføringen foregår i ISY JobTech Time
som er integrert med Microsoft
Dynamics NAV som er selskapets regnskap- og økonomisystem.
Fremover
Opheim ser at systemet har noen
forbedringspotensialer, og er i dialog
med NoIS på dette. Han ser blant annet

“Vi vurderer implementering av
nettbrett i 2019, og tror dette
vil være veldig tidsbesparende”

Rånåfoss III maskinsal
ISYnytt 02/18

13

Kundemagasin fra Norconsult Informasjonssystemer AS

Med 120 årlige byggeprosjekter ønsket Statsbygg en systematisk
innsamling av prosjektdata for å sikre erfaringsoverføring mellom
de ulike prosjektene. En ny og skreddersydd erfaringsdatabase er
tatt i bruk og lanseres som en egen modul i ISY Prosjekt Økonomi.

Prosjektbilde fra det pågående
samlokaliseringsprosjektet
Campus Ås

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

Statsbygg har 900 ansatte, og er en statlig forvaltningsbedrift under Kommunalog moderniseringsdepartementet. I tillegg til forvaltningsansvaret for 2,9
millioner kvadratmeter, er Statsbygg
ansvarlig for om lag 120 pågående
byggeprosjekter årlig. Bare i 2018 bygger
Statsbygg for rundt 6,8 milliarder kroner.
- Vi er en stor flergangsbyggherre, og
ønsket et bedre system for å sikre
erfaringsoverføring. Vi så verdien av
systematisk innsamling av prosjektdata
for å lære mer av tidligere gjennomførte
prosjekter. Målet vårt var å etablere en
base av erfaringsdata som både kunne gi
bedre oversikt underveis i byggeprosjektene og statistikk til hjelp ved planlegging
av fremtidige prosjekter, forteller Sidsel
Skappel som er seniorrådgiver i Statsbygg.
I 2017 inngikk Statsbygg et samarbeid
med NoIS for å videreutvikle ISY Prosjekt
Økonomi med en modul for håndtering
av erfaringsdata for prosjektene.
- Det var på høsten 2017 vi igangsatte
utviklingen av ny erfaringsmodul i samarbeid med Statsbygg, forteller Cathrine
Risvik som er produkteier for ISY Prosjekt
Økonomi.

kvalitetssikre og vurdere kostnadskalkyler
i prosjektene, forteller Skappel.
Følger prosjektmodellen
Det nye systemet er tilpasset Statsbygg
sin prosjektmodell, og følger dermed de
ulike fasene i byggeprosjektene. Systemet kan imidlertid tilpasses ulike prosjektmodeller i ulike virksomheter.
For å sørge for at prosjektene kvalitetssikres underveis, må prosjektlederen registre alle data etter hver fase i prosjektet.
Mangler registreringen eller godkjenning
av sjekklister, går ikke prosjektet videre.
Status for prosjektene vises med farger
på startsiden til erfaringsmodulen og i
prosjektmodellen til det enkelte prosjektet.
- Systemet har et enkelt og moderne
brukergrensesnitt som gir en god oversikt, mener Skappel.

“Erfaringsdataene er et viktig
hjelpemiddel for å utarbeide,
kvalitetssikre og vurdere
kostnadskalkyler i prosjektene”

Hun har vært NoIS sin prosjektleder, og
forteller at utviklingsarbeidet pågikk frem
til sommeren 2018.
- Det har vært artig og spennende. Det
har vært litt gi og ta, men sammen har vi
funnet gode løsninger, forteller Skappel.
Hun var systemforvalter og har vært
Statsbygg sin prosjektleder i utviklingen
av det nye systemet.
Lansert juni 2018
Det nye systemet er skreddersydd for
å håndtere erfaringsdata for byggeprosjekter og gjør det mulig å sammenligne
ulike prosjekter, og ulike faser i byggeprosjekter.
- I tillegg til å gi oss lærdom fra tidligere
gjennomførte prosjekter, er dette et
viktig hjelpemiddel for å utarbeide,
14

ISYnytt 02/18

I tillegg til å samle data og dermed gi
god brukerdokumentasjon til nye prosjekter, gjør systemet det enkelt å holde
både økonomien og analysedataene
i kalkylene oppdaterte gjennom hele
prosjektet. Systemet gjør det dessuten
enklere å registrere sluttkostnad etter
sluttoppgjøret med entreprenør.
Erfaringsmodulen gir mye god data
Den nye modulen besvarer mange relevante spørsmål om prosjektporteføljen.
Både internt og eksternt underveis i
byggeprosjektene.

og planleggingstid, og vi kan enkelt
indeksregulere tall så vi kan sammenligne prosjekter over tid.
Et godt analyseverktøy
Statsbygg har veldig mange ulike typer
prosjekter og har behov for å kunne
studerer mer enn helt overordnede
erfaringstall. Systemet gjør det mulig å
gå dypt ned i dataene for å gjøre flere
typer analyser.
- Helt overordnede erfaringstall gir ikke
alltid mening. Vi må ofte sortere på størrelse og entrepriseform, og av og til på
type bygg og type arbeid. Det varierer
med ulike forespørsler fra prosjektene,
forteller Skappel.
Skappel mener derfor at det en stor
fordel at systemet tillater bygging av
egne rapporter og Dashboards gjennom
uttrekk i Excel. Dette øker fleksibiliteten
og gjør det mulig å tilpasse bruken til
ulike problemstillinger. På denne måten
kan dataene også presenteres for de
som ikke har tilgang til modulen.
Modul i ISY Prosjekt Økonomi
Fra høsten 2018 tilbys det nye systemet
som en egen modul i ISY Prosjekt
Økonomi. For de som ønsker å ta i bruk
Erfaringsmodulen, råder Skappel til å ha
en dedikert person som har eierskap til
modulen og dataene.
- Ved å ha en klar definisjon av hvilke
data som skal registreres og en tydelig
ansvarsfordeling for hvem som skal registrere hva og når, er man godt på vei
til å lykkes med Erfaringsmodulen, sier
Skappel.
- I tillegg må
organisasjonen
faktisk bruke
erfaringsdataene
til læring og
styring, avslutter
Skappel.

Sidsel Skappel

Bedre oversikt og enklere
planlegging i byggeprosjekter

PROSJEKTSTYRING

- Vi får nå enkel tilgang på nøkkeltall om
prosjekteringskostnader, om fordeling av
fasekostnader og kostnadsutvikling. Ikke
minst kan vi følge fordelingen på byggeISYnytt 02/18
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Mer presise klimagassberegninger

PROSJEKTSTYRING

Ny utgave av Norsk Prisbok
Norsk Prisbok er en prisdatabase og inneholder bred og
mangfoldig prisinformasjon vedrørende kostnader for et
byggeprosjekt, samt livssykluskostnader og carbon footprintverdier. Nå er ny utgave med oppdaterte 2018-priser klar.

ISY Calcus er oppdatert med mer enn 350 EPD’er
for å møte krav til klimagassberegninger på produktnivå. Ved å tilgjengeliggjøre EPD’er blir kalkulasjonen
av klimapåvirkningene mer nøyaktige og dermed blir
produktvalget enklere.

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

For å kunne beregne klimagassutslipp
på produktnivå behøves sammenlignbar
informasjon om produkters miljøprestasjon gjennom hele livssyklusen. En slik
verifisert oversikt kalles Environmental
Product Declaration (EPD). Forkortelsen
EPD brukes både i norsk og internasjonal
sammenheng.
- En EPD, eller en såkalt miljødeklarasjon,
er et kortfattet dokument som oppsummerer miljøprofilen til en komponent,
et ferdig produkt eller en tjeneste på en
standardisert og objektiv måte, forteller
Solberg.
Økonomi og miljø
Bygganalyse AS har siden 2001 samarbeidet
med NoIS om utvikling av kalkulasjonsverktøyet ISY Calcus. Målet har hele
tiden vært å levere en komplett analysemodell for økonomi og miljø.
- ISY Calcus er vårt viktigste kalkyleverktøy, og er et redskap for å kommunisere
kostnadskalkyler, klimagasskalkyler og
LCC-kalkyler, forteller Jostein Solberg
hos Bygganalyse.
Mer presise utslippsdata
Siden klimamodulen i ISY Calcus ble lansert i 2008 har alt innhold hatt produktuavhengige utslippsdata. For tidligfase
hvor man ikke har gjort produktvalg er
dette en god løsning, men i prosjekter
som nærmer seg utførelse, eller hvis
16
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man skal laget et regnskap for et fullført
prosjekt trenger man utslipp fra de valgte
produktene i prosjektet. Dette er nå
gjort svært mye enklere tilgjengelig for
brukerne ved atEPD’ene er lagt inn i ISY
Calcus.
Møter nye krav
Når ISY Calcus nå er oppdatert med
EPD’er fra over 100 leverandører, er dette
for å møte krav til klimagassberegninger
som stilles av Norsk Standard NS 3720
og BREEAM-NOR.

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

Norsk Prisbok er tilgjengelig i papirutgave,
på web, samt som app for smarttelefon
og nettbrett på iOS og Android og har
blitt en viktig referanse for prisnivået i
byggebransjen. Norsk Prisbok benyttes
av alt fra de største rådgiverselskaper,
byggherrer og entreprenører til enmannsfirma som byggmestrer, takstmenn,
installatører og rørleggere.
I tillegg til at Norsk Prisbok er et omfattende oppslagsverk for priser på bygningstyper, sammensatte konstruksjoner
og prislinjer pr. fag, er Norsk Prisbok den
eneste løsningen som også gir nøkkeltall
for klimapåvirking (carbon footprint), og
livssykluskostnader. Til sammen gir dette

et godt beslutningsgrunnlag for å velge
riktige konstruksjoner og materialer.
Oppslagsverk for byggebransjen
Boken oppdateres årlig og følger
dermed utviklingen i byggebransjen.
Boken inneholder mer enn 1.800 ferdigkalkulerte elementer, over 7.000 priser,
tider, reseptmengder, LCC og CO2-verdier, samt erfaringspriser pr. m2 BTA for
65 bygningstyper iht. NS 3457.
Norsk Prisbok er skreddersydd for å
kunne benyttes i flere prosjektfaser; fra
kostnadsvurdering i tidligfasen av ett
eller flere prosjektkonsepter, basert på

overordnede nøkkeltall, til vurdering av
bæresystem i en bygning og sammenligning av kostnader for ulike kvalitetsvalg.
Nyheter i 2018-utgaven
Element- og prisregisteret er oppdatert
til dagens prisnivå, samt justert for utførelse og standard. I tillegg til at det
er lagt til en rekke nye elementer og
prislinjer er det også lagt til to nye
modellprosjekter: Ballbinge og Sykehjem
– passivhus.
Se www.norskprisbok.no for mer informasjon og priser.

Vennesla bibliotek og kulturhus, Vest-Agder. Foto: Hufton+Crow

- Introduksjonen av EPD’er i ISY Calcus
er et av flere steg i en videreutvikling av
klimamodulen i programmet i tiden som
kommer, sier Thomas Førland i NoIS.
ISY Calcus er et levende produkt og
både funksjonaliteten og innholdet
videreutvikles.
- Med funksjonalitet mener vi for eksempel bedre brukergrensesnitt, forbedrede
rapporter, og nye muligheter knyttet til
BIM og LCC. Deler av utviklingen styres
av endringer i bransjestandarder, men
mye utvikling skjer også etter innspill fra
brukere, sier Førland.
- Bygganalyse videreutvikler også
innholdet i ISY Calcus og Norsk Prisbok kontinuerlig. Eksempelvis kommer
det første modellprosjektet i massivtre
denne høsten, avslutter Solberg.
ISYnytt 02/18
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SYSTEMUTVIKLING OG RÅDGIVNING

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

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
(NTNU) ønsker å være i front og har kommet godt
i gang med digitaliseringen av både administrative
oppgaver og av selve undervisningen.

«Vi skal digitalisere offentlige tjenester.
Norge skal være i front internasjonalt på
å levere digitale offentlige tjenester til
innbyggere og næringsliv.»
Via Fornyings- og administrasjonsdepartementet og Digitutvalget griper arbeidet
med digitalisering inn i alle offentlige
sektorer. Ikke minst er dette gjeldene for
universitets- og høyskolesektoren.
Digitaliseringsprogrammet på NTNU
Det seneste tiåret har vi sett en ny bølge
av digitalisering. Dette karakteriseres av
fenomener som stordata, maskinlæring,
smarte algoritmer, kunstig intelligens og
avanserte nettverksløsninger.
Dette påvirker i særlig grad NTNU som
er i forkant av utdanningen innenfor nettopp disse fagområdene i Norge. Dette
er bakgrunnen for at NTNU tidlig igangsatte et eget digitaliseringsprogram.
- Hvordan vi kommuniserer, hvordan vår
arbeidshverdag og våre arbeidsoppgaver,
som ansatte eller som studenter er, er i
kraftig endring, forteller Stig Owe Olsen.
Han er utleid fra NoIS og arbeider som
prosjektleder for robotiseringsprosjektet i
digitaliseringsprogrammet på NTNU.

I forbindelse med Regjeringens
teknologitoppmøte på
Gløshaugen, testet næringsminister Torbjørn Røe Isaksen og
statsminister Erna Solberg Playpulse – en digital spilløsning som
skal gjøre det gøy å trene.
Foto: Kai T. Dragland/NTNU
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Digitaliseringen skal skape muligheter for
nye og forbedrede lærings- og undervisningsprosesser, samt nye organisasjonsog kommunikasjonsformer på universitetet. Hensikten er å øke studentenes
læring, gjøre studietilbudene mer
tilgjengelige og støtte forskningen på
universitetet. Digitaliseringsprogrammet
inneholder også tiltak for å digitalisere
administrative oppgaver som lønn, arkiv
og helpdesk slik at disse oppgavene blir
løst så hensiktsmessig som mulig.
Bruk av læringsanalyse, blant annet for
å forstå studenters læringsmønstre og
forbedre læringsprosesser, er bare så vidt
i en startfase. Å utvikle fellesløsninger,
digitalisere tjenester og prosesser og å

gå over fra analoge til digitale kommunikasjonskanaler er sentrale virkemidler i
digitalisereringen av NTNU.
- Digitalisering på NTNU handler om å
gi både studenter og ansatte bedre og
mer tilgjengelige tjenester. I vår plan har
vi en portefølje med en rekke oppgaver
som skal digitaliseres frem mot 2025.
Teknologien gir oss et stort potensiale,
og vi holder god fart i arbeidet, forteller
Håkon Alstad, som er IT-sjef på NTNU.
Digitalisering er organisasjonsendring
NTNU har allerede kommet et godt stykke
på vei, og ser allerede at digitaliseringsprogrammet gir gevinster. Selv om digitalisering i første omgang kan virke som
teknologiske endringer, handler dette
like mye om en organisasjonsendring.
Håkon Alstad er derfor svært opptatt av
å ha et langsiktig perspektiv på alt som
gjøres.

all ny teknologi. Universitetet har derfor
mye kontakt med UNIT, som er Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere
utdanning og forskning. Direktoratet,
som ble etablert av Kunnskapsdepartementet 1. januar 2018, har ansvar for
nasjonal samordning og forvaltning av
IKT i universitets- og høyskolesektoren.
Direktoratet skal også bistå universiteter,
høyskoler og forskningsinstitusjoner
med å nå sine mål, og leverer et bredt
spekter av tjenester til forskning og
høyere utdanning.
Ny campus og ny undervisningsmodell
Digitalisering og mulighetene som dukker opp ved bruk av kunstig intelligens
(AI) gjør det mulig å tenke helt nytt. Og
det er viktig. Som for eksempel i planleggingen av ny campus på NTNU. Det
er ikke lenger nok å kun tenke på den
fysiske rammen for undervisningen.

- En forutsetning for å lykkes med å
løfte læring og ny kunnskap ved bruk av
teknologi ved NTNU, er at vi klarer å integrere digitaliseringen inn i all faglig og
administrativ virksomhet, forteller Alstad.

Høyst sannsynlig vil all undervisning på
universitetet endre seg radikalt. Dette må
det tas hensyn til både i planleggingen
av fysiske bygninger, og med tanke på
hvilke teknologiske tilpasninger som
er nødvendige og ikke minst som er
mulige.

Utvikling og bruk av teknologi i sektoren
må forankres i strategier. Digitaliseringsprogrammet danner fundamentet i
NTNU sin digitaliseringspolicy som nå er
på høring på NTNU.

- Mulighetene er grenseløse og det er
opp til oss å bestemme oss for hvordan
vi skal ta i bruk den nye teknologien på
best mulig måte for både studentene og
for de ansatte på NTNU, avslutter Alstad.

Personvern
Et viktig element i all digitalisering og
bruk av ny teknologi er spørsmålet om
personvern.
- Enkelte universiteter har gått så langt
at de «skanner» elevene slik at de hele
tiden kan få et tilpasset undervisningsopplegg når de kommer på universitetet,
forteller Alstad.
Dette er på mange måter fremtiden,
men Alstad er bevisst på at dette setter
store krav til data- og personvernsikkerhet.

Digitalisering på NTNU handler
om å gi både studenter og
ansatte bedre og mer tilgjengelige tjenester”

- Det kan argumenteres for at sterkt
personvern kan være et hinder for å ta i
bruk alle mulighetene den nye teknologien kan gi oss. På den andre siden kan
et sterkt personvern være et konkurransefortrinn for universitetet, forklarer Alstad.

Håkon Alstad

NTNU er i forkant av
digitaliseringen av
universitets- og
høyskolesektoren

Norge er et land med høy velstand, høyt
utdanningsnivå og aktiv internettbruk. 97
prosent av norske husholdninger har tilgang til internett og 89 prosent av befolkningen i alderen 16-74 år oppgir å bruke
internett daglig. Likevel er ikke Norge
ledende i utvikling av digitale tjenester
og digitalt innhold. Dette var bakgrunnen
for at Regjeringen formulerte følgende i
sitt digitaliseringsprogram:

NTNU er av den grunn opptatt av å gjøre
et grundig arbeid i implementeringen av
ISYnytt 02/18
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majoriteten av kundene er småbileiere
med mellom 10-20 biler.
Volmax har jobbet aktivt med digitalisering
av selskapet siden midten av 2000- tallet,
og har nå opprettet Volmax Digital.
Dette er en skybasert plattform som har
som mål å transformere kundereisen
og levere større verdi og bedre tjenester både til interne brukere og til sine
kunder.
For tiden har Volmax 1.200 lastebiler i
deres 5-årige vindu for serviceavtaler,
samt store mengder data på lastebilene.
Selskapet ser noen problemer med noen
av disse kjøretøyene, hvor reparasjoner
blir mer kostbare enn det som er normalt
innenfor en serviceavtale.
Dette kan skyldes at kjøretøyet er feil
spesifisert i forhold til bruk, svakheter i

Øker lønnsomheten på sine serviceavtaler med maskinlæring
Lastebilforhandler Volmax besitter mange års innsamlet data av blant annet
kjøretøy som de nå benytter til prediktiv maskinlæring for å få bedre innsikt i sine
serviceavtaler og på den måten senke kostnadene.

komponenter eller uerfarne sjåfører. I
noen tilfeller blir bilen brukt annerledes
enn forutsatt ved kjøp, og er dermed
ikke er konstruert for den type kjøring
som kunden foretar.

stor gevinst med relativt lav innsats, for
eksempel predikering av hvilke kunder
Oseberg
Foto:utvikling
Statoil
eller biler som
vil få en C.
negativ
på sin serviceavtale, forklarer gruppeleder Andreas Ravnestad.

Derfor er Volmax interessert i å bruke
prediktiv maskinlæring for å få bedre
innsikt i sine serviceavtaler, og på den
måten detektere så tidlig som mulig
hvilke kjøretøy som vil ha en unormal
høy kostnad. Med denne kunnskapen
kan man sette inn proaktive tiltak og
dermed redusere sannsynligheten for at
en serviceavtale går i tap.

- De dataene som Volmax besitter har
også et sterkt potensiale til å gjøre prediksjoner om avtalenivå, serviceintervaller,
fremtidige kostnader og lignende utslagsgivende faktorer, forteller Ravnestad.

NoIS bistår Volmax med å utvikle
maskinlæringsalgoritmer som kan bidra
til å til nå disse målene.
- Det vi forsøker innledningsvis er å teste
noen algoritmer som potensielt vil gi

Prosjektet gjennomføres som en
“proof of concept”. Dette er en gjennomføringsmetode hvor det settes av
begrenset med tid til å teste om en
hypotese fungerer i praksis. NoIS har
gjennomført lignende “proof of concepts” for flere andre kunder, og er spent
på å se resultatene fra dette prosjektet
og hvor stor verdi dette vil gi for Volmax.

Nyttig teknologi for
fremtidens byggeplass
På årets Byggedagene viste NoIS frem hvordan Augmented
Reality og Virtual Reality kan benyttes i forbindelse med
flere ulike komponenter i prosjektering av bygg.
Kontakt i Norconsult Informasjonssystemer AS (NoIS): frode.torresdal@norconsult.com

Byggedagene er byggenæringens store
begivenhet og i år hadde NoIS stand
sammen med Norconsult i mingleområdet på Oslo Plaza. Her viste vi frem
litt av fremtidens teknologi og hvordan
vi bruker Augmented Reality og Virtual
Reality i prosjekteringen.

innstøpningsdetaljer har kommet med,
og om de er på riktig plass.

Konseptet vil også kunne brukes ved
montering av rør, elektro og andre komponenter i et bygg, samt i forbindelse
med få oversikt over hva som skjuler seg
inne i vegger og over himling.

- 70% av kundene våre er småbileiere
med mellom 1-10 biler, forklarer Finkenhagen.

Vi hadde for anledningen fått laget en
del av en tre-forskaling der vi kunne se
armerings-stenger modellert i 3D opp
mot den «ekte» forskalingen på en iPad.
Hensikten er at jernbinderen enkelt skal
kunne bevege seg rundt en forskaling
og se hvordan armerings-stengene skal
plasseres, og kunne peke på skjermen
og få frem tilleggsinformasjon.

Han forteller videre at dette er en fordeling som også gjelder i Europa hvor

Etter at monteringen er gjort, vil han
enkelt kunne se om all armering og

Kontakt i Norconsult Informasjonssystemer AS (NoIS): andreas.ravnestad@norconsult.com

Volmax er en lastebilforhandler for Volvo
og Renault i Norge med en markedsandel på 43,4% i 2017-tall. Omsetningen
er om lag 1,1 milliard kroner, med en
inntekt før skatt på 40 millioner kroner.
De har 250 ansatte og 9 anlegg spredt
rundt på Østlands-området.
Volmax foretar salg av lastebiler og
busser, men utfører også tjenester som
reparasjon og vedlikehold, delesalg,
holder ulike kurs for sjåfører og tilbyr
rådgivningstjenester til bransjen blant
annet innenfor energiledelse.
Selskapet har flyttet mye av sin IT20 ISYnytt 02/18

plattform over i Microsoft Azure og er
interessert i å bruke maskinlæring for å
gjøre datadrevne beslutninger og øke
sine inntekter.
- Volmax har i mange år samlet inn og
systematisert data relatert til verkstedvirksomheten, kjøretøy, serviceavtaler
og flåtedata. Her inngår både lastebiler
og i senere tid også anleggsmaskiner,
forteller IT- og utviklingssjef Kim Finkenhagen.
- Dette medfører at vi besitter betydelige
datasett som kan benyttes i ulike maskinlæringsalgoritmer for å anslå, forutsi

og predikere ulike hypoteser, fortsetter
Finkenhagen.
Totalt har Volmax ca. 116.000 transportfirmaer i sine databaser. Volmax er også
integrert med Statens Vegvesen som har
ca. 700.000 kjøretøy i sine databaser. Av
disse er det ca. 250.000 tyngre kjøretøy
som benyttes i næringsvirksomhet.

Den virtuelle modellen hentes direkte
fra BIM-modellen og ble vist på både
nettbrett, mobiltelefon og Microsoft sine
AR-briller HoloLens.

Løsningen vi viste frem på Byggedagene
er en prototyp, men vi jobber for tiden
med flere prosjekter der vi skal bruke
teknologien både ute på byggeplass og i
forvaltning og drift av ferdige anlegg.

Frode Tørresdal i NoIS viser
hvordan du kan se armering
virtuelt inn i en forskaling
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Innovative arbeidsmetoder
og digitale løsninger
I prosjekteringen av nye Stavanger Universitetssykehus benyttes
nye teknologiske løsninger for å kvalitetssikre det nye sykehusbygget som skal sikre framtidens spesialisthelsetjenestetilbud til
befolkningen i Sør-Rogaland.

Foto: Svein Lunde/Helse Stavanger

“Dette er et stort prosjekt med
en total kostnadsramme på
ca. 8,4 mrd. 2017-kroner”

Kontakt i Norconsult Informasjonssystemer AS (NoIS): torbjorn.stensland@norconsult.com

Dagens sykehus i Stavanger er for lite,
og det er behov for nye og større lokaler
for å møte forventninger til befolkningsvekst, samt framtidige behov for spesialisthelsetjenester. Det nye sykehuset skal
bygges på Ullandhaug som ligger i
nærheten av Universitetet i Stavanger,
noen få kilometer utenfor Stavanger
sentrum.

mulig for å dra nytte av deres ekspertise
og utnytte kompetansen fra alle parter
for å få bygget et best mulig sykehus,
forteller Øvernes.
I prosjekteringen av det nye sykehuset,
legges det også stor vekt på standardisering av moduler og rom slik at industrialisering kan utføres med off-site bygging
og just-in-time-leveranse til byggeplass.

Prosjektet, som er planlagt ferdigstilt i
2023, er organisert med byggherrestyrt
prosjektering. Det er Helse Stavanger HF
som er byggherre. I tillegg er prosjektet
inndelt i om lag 70 byggherrestyrte
entrepriser, pluss egne prosjekter for
utstyrsanskaffelser for medisinsk tekniskog annet brukerutstyr.

- Vi mener at repeterende og standardiserte oppgaver gir en kostnadseffektivitet
slik at vi får mer sykehus for pengene,
fortsetter Øvernes.

Flere byggetrinn
I første byggetrinn skal det bygges ca.
105.000 m2 som dekker somatiske
sengeposter, samt akuttmottak med
tilhørende støttefunksjoner. Dagkirurgi
og en del poliklinikker og sykehuspsykiatrien blir fortsatt på gammel
lokasjon, men det nye sykehuset har
potensiale til utvidelser til et totalt areal
på rundt 250.000 m2.
- Dette er et stort prosjekt med en
total kostnadsramme på ca. 8,4 mrd.
2017-kroner, forteller Therese Øvernes
som er prosjektleder Prosjektering for
SUS2023-prosjektet.
Ikke bare er dette et spennende prosjekt
som vil gi innbyggerne et bedre sykehustilbud. Øvernes mener dessuten at
prosjektet i seg selv bidrar med mange
arbeidsplasser og dermed gir økt sysselsetting for hele regionen.
Industrialisering og standardisering
Bygging av komplekse sykehusanlegg er
en utfordrende oppgave som stiller krav
til nytenkning, og tverrfaglig samarbeid.
- Vi har stort fokus på industriell bygging
og målet er å gjøre prosjektet så kostnadseffektivt som mulig. Vi har derfor valgt
å ta inn entreprenørene, rådgivere, arkitekter og andre utførende så tidlig som
22 ISYnytt 02/18
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Et sykehus blir aldri helt ferdig, og kan
egentlig karakteriseres som at det alltid
er under ombygging. Dette gir føringer
for prosjektering og utforming av bl.a.
rom, vegger og føringssystemer.
- Lettvegger vil f.eks. være uten tekniske
installasjoner slik at de enkelt kan tas
ned og flyttes på. Alt av tekniske installasjoner er dessuten flyttet til moduler,
f.eks. ved dør eller vask. Hele modulen
vil da oppfattes som ett møbel som går
fra gulv til tak. I tillegg er alle senge- og
undersøkelsesrom identiske og i grunnprinsippet bygget på samme måte.
Ønsker man å omgjøre ett sengerom
til undersøkelsesrom, kan man enkelt
slå sammen badet og tilsvarende også
motsatt, forteller Øvernes ivrig.
Digital samhandling
Med høyt fokus på effektiv prosjektering
og bygging, er det viktig at alle verktøyene som benyttes snakker sammen og
kan utnyttes til det fulle.
Øvernes forteller at prosjektets prosjekteringsgruppe NordicCowi har utviklet en
metodikk for industrialisert prosjektering.
Torbjørn Stensland fra NoIS, som er
engasjert som digital samhandlingskoordinator, forteller at i stedet for å
prosjektere rom for rom, har de laget
en standardkatalog for rom som det er
flere av. Prosjektering og endringer vil da
gjøres i master-rommet og kan automatisk reflekteres i resterende like rom.

- Som en del av industrialiseringen, koder
vi også 3D-objekter på en strukturert og
homogen måte. Dette gjør det lett å
gjøre integrasjoner og automatisere
oppgaver, slik som f.eks. automatisk 4Dsimulering i Synchro hvor både modell
og plan, importert fra Safran, har samme
koding, forklarer Stensland.
Nyttig 3D-studio
- Vi har også investert i et 3D-studio hvor
vi kan gå inn og se på modellen med
3D-briller, forteller Øvernes.
I 3D-studioet vil tre av veggene samt gulvet være skjermflater, og man får da en
opplevelse av å være i bygget.
- Vi benytter i stor grad 3D-studioet mot
brukergrupper på sykehuset, og får svært
gode tilbakemeldinger derfra, forteller
Øvernes.
Det er også mulig å koble 3D-studioet
opp mot VR-briller og man kan da være
sammen i modellen og få ett bedre samspill i planleggingen. Det er heller ikke
nødvendig å sitte på samme lokasjon.
Digital hverdag
SUS2023-prosjektet har for øvrig stort
fokus på effektive og gode løsninger for
digital samhandling.
- Gjennom bl.a. prosjektstyringsverktøyet
oppnår vi sterk knytning mellom modeller og dokumenter. Vi kan f.eks. knytte
modeller, tegninger, dokumenter, saker
og systematisk ferdigstillelse sammen
for enkel bruk, både i prosjekterings- og
byggefasen. Det hele er svært interessant når vi kan ta alt med oss på mobilen
eller nettbrettet slik at alle har den siste
oppdaterte informasjonen tilgjengelig,
forteller Stensland.
SUS2023 et eksempel på at hele byggebransjen digitaliseres. Prosjektet er i
forkant av denne utviklingen med innovative arbeidsmetoder og presser
IT-bransjen til å levere stadig bedre løsninger både i innland og utland.
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Returadresse:
Norconsult Informasjonssystemer AS
Postboks 626
1303 Sandvika

Har du husket å melde deg på

ISYdagene 2018?

Årets brukermøte arrangeres 5.-6. november
på Clarion Hotel & Congress Trondheim.
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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