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Innhold

ISYdagene
Det nærmer seg tiden for et av årets høydepunkt i årshjulet for
Norconsult Informasjonssystemer (NoIS), ISYdagene. ISYdagene
er vårt årlige kundearrangement og arrangeres i år 4.-5. november på Quality Airport Hotel Gardermoen.
Vi i NoIS gjennomfører mange kundebesøk, presentasjoner og
demonstrasjoner gjennom et år, men disse to dagene gir oss
en unik anledning til å vise fram totaliteten i det vi driver med.
Det er en flott opplevelse å samle nærmere 400 deltagere til
to dager der fag og ISY-løsningene står i fokus.
ISYdagene inneholder 8 parallelle sesjoner med nesten 100
foredrag. Mange av foredragene er bidrag fra eksterne sam
arbeidspartnere og dyktige kunder. Vi setter stor pris på at
kunder deler kunnskap og erfaringer og dermed gir faglig
inspirasjon både til oss i NoIS og til andre deltagere.

mange parallelle sesjoner - er en mal som fungerer godt og som
har vært uendret i mange år. Samtidig ser vi at samhandlingen
mellom produkter og tjenester i stadig større grad smelter
sammen til en tjenesteplattform på tvers av våre avdelinger. Vi
ser stadig flere oppdrag der prosjektstyring, BIM, FDV, GIS og
tjeneste-leveranser etterspørres og tilbys som en helhet.
For NoIS er vår bredde og bransjekunnskap et konkurransefortrinn, og kundeverdien handler mye om at vi klarer å gå ut
av interne siloer og levere komplette løsninger. Årets program
inneholder derfor plenumsforedrag på slutten av dag to der vi
får presentert et bredere spekter av trender og utvikling med
foredrag om kunstig intelligens, IT-sikkerhet, digital samhandling og innovasjon.
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For oss i NoIS er ISYdagene en unik mulighet til å vise fram det
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nå under arbeid og skal leveres i slutten
av november.
– AF arbeider raskt fra beslutning til
iverksetting og er innovative. De tenker
digitale prosesser og samhandling mellom
underentreprenør, hovedentreprenør og
kunden, sier Almås.

AF Gruppen og NoIS har utviklet en kartløsning som
forenkler byggeprosjektenes dokumenthåndtering og
hever kvaliteten på dataregistrering betydelig.

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

Samferdselsprosjekter produser enorme
mengder dokumenter som må merkes
på en slik måte at de enkelt kan finnes
igjen. Akkurat dette er en stor utfordring i
arbeidet med ny E39 mellom Kristiansand
og Mandal, der Nye Veier er byggherre
og AF Gruppen har totalentreprise. NoIS
og AF Gruppen har derfor utviklet et
nytt GIS-basert verktøy for å registrere
4
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opplysninger om alt av dokumenter,
beskrivelser, rapporter og lignende, som
produseres under byggingen av den nye
motorveien.
– Verktøyet hjelper oss først og fremst
med å håndheve informasjonsstrukturen
vi har etablert i prosjektet. Vi trenger
dette for å kunne kode opp informas-

Gjør alt søkbart
GIS-data er en digital representasjon av
objekter i den virkelige verden, som veier,
bruer, kryss, høyder eller lignende. NoIS
leverer en tilpasset versjon av programvaren ISY Prosjekt til AF Gruppen, en
samhandlingsløsing som fungerer som
et utvidet prosjekthotell og som skal
utgjøre en egen innsynsløsning integrert
med BIM.
– Det er utrolig mye dokumentasjon
som kreves for et veiprosjekt. Å finne
igjen disse dokumentene er krevende.
Før hadde du bare et nummer eller navn
og i beste fall kategori. Nå er alt søkbart.
Det innebærer at du har sporbarhet på
hva som er gjort og når, og får kategorisert dokumentasjonen. Når du går over
til driftsfasen er alt av dokumentasjon
arkivert og strukturert og gjenfinnbart,
sier Tor Olav Almås, forretningsutvikler i
NoIS.
Hos AF Gruppen lagres dokumentene
i SharePoint. Brukere tar utgangspunkt
i en mappe i SharePoint og går derfra

over til kartet. I denne klienten vises alle
dokumenter i mappen, det er funksjoner
for å laste opp nye filer og du kan redigere
og legge til en rekke metadata-felter
til dokumentene og oppdatere dette
direkte i SharePoint.
Nye løsninger i kjent format
Den nye løsningen er AF Gruppens svar
på å innfri kravene Nye Veier stiller på
sluttdokumentasjon. Applikasjonen forenkler prosessen med å legge til obligatoriske metadata i prosjektdokumentene.
– Vi sparer brukeren for veldig mye
manuelt arbeid, selv om vi ikke får bort
alt. Vi må nok kode inn dokumentasjon
i et sted mellom 50 000 og 300 000
dokumenter. Det blir en forferdelig tung
prosess om vi ikke har litt hjelp. Kan vi
bruke ett minutt i stedet for to minutter
per dokument, sier det seg selv at vi har
en stor oppside, sier Handagard.

AF Gruppen og NoIS gjennomførte en
iterativ arbeidsprosess hvor NoIS har
utviklet prototyper underveis, som ble
testet av ansatte i AF. AF har lagt stor
vekt på å få en smidig prosess og lite
opplæringsbehov for brukeren, samt at
prosessen skulle kunne gjennomføres
med færrest mulig tastetrykk.

Nå vil AF videreforedle produktet. Selve
kartklienten er basert på ISY WinMap
GeoInnsyn, men bortsett fra denne er
resultatene av utviklingen et produkt AF
kan sette opp og bruke på nye prosjekter.
Programvaren er laget dynamisk, slik at
veldig mye er konfigurerbart. Hensikten
er at dette skal kunne brukes på kommende prosjekter.

– Litt av intensjonen med dette systemet
var å ikke endre arbeidsrutinene til folk
radikalt. SharePoint er de godt kjent
med. Da bygger vi et tillegg slik at folk
kan forholde seg til det systemet de er
vant med, sier Handagard.

“I prosjekter med høye krav
til metadata og digital kodestruktur så er det klart at det
gir oss et konkurransefortrinn.”

Innovativt samarbeid
E39-prosjeket har tre definerte milepæler
og AF Gruppen leverte trinn to rett før
sommeren. Der var kartklienten en del
av det som gjorde denne milepælen
mulig. Den tredje og siste milepælen er

– I prosjekter med høye krav til metadata
og digital kodestruktur så er det klart
at det gir oss et
konkurransefortrinn. Da har vi
allerede en god
løsning som vil
hjelpe oss, særlig
der mye informasjon
er knyttet til
lokasjon, og i tilfeller der vi har et
nytt prosjekt som
kobler seg til BIM,
sier Handagard.

Fakta:
I oktober 2018 startet anleggsarbeidene med bygging av ny parsell på
E39 fra Kristiansand vest til Mandal øst. Her skal det bygges 20 kilometer med ny trafikksikker, firefeltsvei med fartsgrense 110 km/t.
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Inge Handagard

Lagrer data med et
klikk i kartet

jonen riktig i henhold til byggherrens
krav, og koble dataene opp mot andre
datakilder, sier Inge Handagard, fagsjef
VDC for AF Anlegg.
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hva slags kartløsning kommunen benytter. ISY WinMap er NoIS’ eget kartsystem,
men programvaren er også kompatibel
med løsninger fra andre leverandører.

Bytter ut våte ark
med digital saksflyt

“I appen har vi
mulighet til å gjøre
endringer og legge
til vedlegg og alt
man tidligere måtte
ha på papir.”

Gitt viktige innspill
På den andre siden av Mjøsa har NoIS’
GIS-konsulent Per Alhaug tidligere
selv jobbet som landmåler i Stange
kommune. Alhaug har vært involvert
i utviklingen av ISY WinMap MobilOppmåling.
– Det vi ser er at kommunene kan henge
litt etter på digitaliseringen, noe som
skaper brudd i den digitale informasjonsflyten. Med vår løsning slipper kommunene
å bruke tid og ressurser på å printe og
scanne en masse papirer. I tillegg oppnår
de bedre sporbarhet og gjør færre feil.
Vestre Toten kommune har vært veldig
opptatt av mulighetene digitaliseringen

gir, og det tror jeg det er mange kommuner som kan lære av på dette feltet,
sier Alhaug.
Verktøyet ISY WinMap OppmålingsDialog har vært i bruk siden 2011, men
feltløsningen MobilOppmåling kom først
på markedet i fjor. Vestre Toten kommune bestilte programvaren med en
gang og har brukt fjoråret på å teste ut
løsningen. Dette har gitt viktige innspill til
den videre utviklingen av programvaren.
– Vi har siden i fjor gått gjennom en
prosess med NoIS hvor vi har kommet
med flere innspill og justeringer på
programvaren ut fra våre erfaringer.
Disse innspillene har NoIS tatt tak i og
brukt for å videreutvikle løsningen, sier
Naterstad.

Den nye digitaliseringsløsningen
ISY WinMap MobilOppmåling, for
oppmålingsforretninger, har spart
Vestre Toten kommune for mye
tidsbruk og mange våte ark.

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

Dagene der kommunenes landmålere
måtte ut i felten med en bunke papirer
er over. Landmålerne i Vestre Toten
kommune har tatt i bruk ISY WinMap
MobilOppmåling for å utføre digital
dokumenthåndtering ute på oppmålingsforretningen i felt. Løsningen legger til
rette for en heldigital prosess, slik at alt
fra søknad til signering skjer i en uavbrutt
digital prosess. Via en nyutviklet app fra
NoIS vil landmåleren kunne følge dokumentflyten og hente ut all informasjon
på sitt nettbrett.
– Den største forskjellen fra hvordan vi
jobbet før, er den digitale saksflyten og
at vi slipper å ha med oss papirer ut i
marka. Arbeidet blir mindre omstendelig
og tidkrevende. Dessuten er det jo en
ekstra fordel at noen vanndråper på et
nettbrett ikke gjør noen skade på sakspapirene, mens de samme dråpene på
et ark ville gjort det umulig å skrive på
det i det hele tatt, sier landmåler
Kjetil Naterstad i Vestre Toten kommune.
Sikrer «papirene» i felt
Eiendomsoppmåling er et kommunalt
6
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forvaltningsansvar. Det vil si at hvis du
ønsker å få målt opp en eiendom i forbindelse med fradeling av en tomt eller
klarlegging av grenser, vil du henvende
deg til kommunen. Du vil da sende en
søknad om dette til kommunen i henhold
til plan- og bygningsloven. Etter at kommunen har gjort et vedtak på søknaden,
er det eiendomslandmåleren i kommunen som utfører vedtaket i praksis.
Men før landmåleren kan dra ut i felt
for å måle opp de nye tomtegrensene,
starter vedkommende arbeidet på
kontoret, med en rekke dokumenter
foran seg, blant annet søknaden, vedtaket, situasjonsplaner også videre. Før
måtte landmåleren skrive ut alle disse
dokumentene og ta dem med seg ut i
marka når han skulle gjennomføre en
oppmålingsforretning sammen med
naboene til tomten.
– I tillegg til de allerede eksisterende
dokumentene, produserer også en landmåler en rekke dokumenter underveis
i oppmålingsforretninger. Det har vært
mange papirer å holde styr på ute i

marka, sier Naterstad.
Samler alt
Løsningen åpner også opp for en rekke
andre muligheter, som for eksempel
å tegne kartskisser direkte inn i appen,
og en kamerafunksjon som lar landmåleren ta bilde av kart og avtaler som
andre parter eventuelt har med seg på
oppmålingsforretning. Alt samles et
sted, og dermed er det enkelt å redigere
saksdokumenter i forkant eller etterkant
av en oppmålingsforretning.
– Nå unngår vi en omstendelig arbeidsprosess og avverger brudd i den digitale
informasjonsflyten. Når vi har laget en
sak i ISY WinMap OppmålingsDialog og
har produsert et varsel for oppmålingsforretning, blir saken også opprettet i
appen. Her har vi mulighet til å gjøre
endringer og legge til vedlegg og alt man
tidligere måtte ha på papir. Alt sendes
direkte til saksbehandlingssystemet vårt og
ligger klart til gjennomgang når vi kommer tilbake til kontoret, sier Naterstad.
Programvaren fungerer uavhengig av

Per Alhaug fra NoIS viser stolt frem at ISY WinMap Mobil Oppmåling
er klar for målebøker med Windows 10 i tillegg til nettbrett.
ISYnytt 02/19
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Markedsstyrt vedlikehold
av vannkraftanlegg

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

– Da NoIS etablerte konseptet og gikk ut
til ulike aktører i bransjen var det ingen
tvil om at vi ville være med. Dette hadde
vi ønsket oss lenge og spilt inn tanker om.
Det er både bedriftsøkonomisk og samfunnsøkonomisk viktig at vi klarer å gjøre
det riktige vedlikeholdet i riktig mengde
til riktig tid, sier Are Kjetil Nordgård,
fagansvarlig i avdeling kraftanlegg hos
NTE Energi AS og leder av ISY JobTech
brukerforening.
Nord-Trøndelag Energiverk (NTE) og andre
norske vannkraftprodusenter opplever at
de stadig må produsere mer kraft med
færre ressurser, og at effektivisering av
arbeidsprosesser er kritisk for fortsatt
suksess. I tillegg til redusert operativ
bemanning opplever kraftselskapene
redusert forutsigbarhet i produksjonsplanene, med økt behov for fleksibilitet i

Ledende aktører i kraftbransjen har gått sammen om
å skape et helt nytt verktøy for korttidsplanlegging
av vedlikehold. Målet er å minimalisere tiden hvor
produksjonsanlegget er ute av drift og tilhørende
produksjonstap.

“Det å kunne flytte vedlikeholdet til
en annen periode er manna
fra himmelen for oss”

vedlikeholdsplanleggingen.
Kortidsplanleggingsverktøyet gruppen
utarbeider skal fungere som en felles
plattform som kobler innspill fra markedsavdelingen med ønsket vedlikehold og
optimaliserer dette opp mot tilgjengelige
ressurser.
Som manna fra himmelen
Mange faktorer påvirker vedlikeholdsplanleggingen i et vannkraftanlegg. Regner
det mye og man har et elvekraftverk eller
et magasin som begynner å bli fullt, må
man produsere strøm. Samtidig er kraftselskapene opptatt av at produksjonen
skal være trygg, at man er i stand til å
produsere når strømprisene er høye og at
tilstanden på anleggene ikke blir forringet.
– Det å kunne flytte vedlikeholdet til en
annen periode er manna fra himmelen
for oss. Si at vi har planlagt et større
vedlikehold, men så viser det seg at det
regner i bøtter og spann, og prisen er
god. Da kan det å kunne snu seg raskt
være verdt veldig mange kroner, sier
Nordgård.

Are Kjetil Nordgård

Foto: Trond Isaksen/Statsbygg

NTE Energi AS har i dag 19 kraftverk og
mange flere aggregater som selskapet
har vedlikeholdsansvaret for. Selskapet
tar ut alle aggregatene i minst en uke
hvert tredje år, samt i flere kortere intervaller på inntil tre dager hvert år. En treårsinspeksjon innebærer at vedlikeholdsarbeiderne gjør aggregatet spenningsløst
og tømmer vannveien for å kontrollere
løpehjul, ledeapparat, viklingene, rotor
og lignende. Det betyr minst en uke
med garantert produksjonsstans, som
kan forlenges med enda noen dager om
vedlikeholdet avdekker feil.

Åsmulfoss. Foto: NTE
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Når det er vindstille i Danmark kan
Norge åpne slusene
Det har skjedd store endringer i kraftbransjen etter at den nye energiloven
kom i 1991. Strømmen selges nå på en
egen børs og selskapene er fristilt fra
leveringsplikt. Dermed konkurrerer NTE
og andre kraftprodusenter om å levere
strømmen til en satt pris, uavhengig av
hvor den er produsert. Den som klarer å
produsere strømmen til en lavere kostnad kan øke overskuddet sitt. Samtidig
har norsk fornybar kraft blitt stadig viktigere i den europeiske energimiksen, og
effektiv utnyttelse av ressursene er viktig
for norsk verdiskaping.
– I Norge har vi magasinanlegg som
vi kan slå av og på. Så i stedet for å

produsere strøm jevnt utover døgnet
fra dag til dag, kan du levere effekt mer
enn strøm. Effektkjøring betyr at det
brukes mye mer strøm om morningen,
når folk står opp enn midt på dagen og
på natta. Vi klarer å slå av og på produksjonen slik at effekten blir rett. Har du et
vindkraftanlegg klarer du ikke det, den
produserer etter hvor mye vind det er,
gass- og kullkraftanlegg tar det også
lang tid å justere, sier Karl Johan Olsen,
avdelingsleder for FDV og Eiendomsforvaltning i NoIS.
Bransjesamarbeid
Vannkraftprodusentene BKK Produksjon,
NTE, Sira-Kvina Kraftselskap, Skagerak
Kraft og SKL inngår i NoIS’ faggruppe
for vedlikeholdsplanlegging. Representanter fra selskapene deltar i jevnlige
arbeidsmøter og sprintdemoer (Scrum)
for å utvikle en planleggingsprosess som
koordinerer de tre ulike planleggingskalendrene: utetid (U), personell (P) og
aktivitet (A).
– UPA-planlegging er en planleggingsmetodikk hvor vi i en og samme løsning
kan samhandle og gjøre nytte av tilgjengelige data fra en produksjonsplanlegger
som har et markedsmessig leveranseansvar til kraftnettet, en teamleder som
har oversikt over tilgang på personell og
en vedlikeholdsansvarlig som har ansvar
for at tilsyn og vedlikehold blir gjennomført i henhold til krav og forskrift, sier
Olsen.
I stedet for å benytte produkter som er
stykkevis og delt: for produksjonsplanlegging, personellplanlegging og plan
for vedlikeholdsoppgaver, vil en med en
samordnet løsning for UPA-planlegging
minimalisere utetid og produksjonstap,
få best mulig effektivitetsutnyttelse fra
tilgjengelig mannskap, samt sikre at nødvendige vedlikeholdsoppgaver blir utført
på en effektiv og sikker måte, og med
færre avbruddssituasjoner og ventetid
for anleggstilgang.
– Det er både god økonomi og
bærekraftig å produsere energien på en
mest mulig effektiv måte. Bemanningen
hos kraftselskapene er veldig mye lavere
enn før og man har et behov for å få
driftskostnadene ned. Samtidig ønsker
aktørene å produsere på tidspunktene
som gir mest mulig igjen for energien
som blir solgt. Da må de som skal
vedlikeholde anleggene utnytte tidsvinduene der man faktisk kan stenge
ned et aggregat, sier Olsen.
ISYnytt 02/19
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Ved å kunne arkivere og gjennomgå alle
endringer digitalt, følge opp i henhold
til frister og integrere dette i ISY Prosjekt
Økonomi, vil kommunen også få en
oversikt over hva slags type endringer
som forekommer, og på denne måten
forbedre sine egne kontrakter og standardisere endringer med høy frekvens.
Det åpner også opp for mulighetene til
å i betydelig større grad kunne lære av
egen historikk.
– Vi vil også kunne eliminere en del
faktorer som skaper unødvendige kostnader for oss. Disse faktorene er nært
knyttet til det manuelle aspektet ved
kontraktsoppfølgingen, og har gjort at vi

Trondheim kommune tar i bruk en programvare
som gjør det mer effektivt å følge opp kommunens
kontrakter i bygge- og anleggsprosjekter.

for eksempel har måttet betale for noe
vi ikke ville ha betalt for om vi hadde hatt
bedre oversikt over endringsmeldingene.
Det får vi nå, sier Togstad.
Blir hyllevare
Programvaren utvikles i første omgang i
tett samarbeid med Trondheim kommune, men vil bli tilgjengelig for andre
interesserte når den er ferdig.
– En slik løsning som vi nå får på plass
er ikke bare viktig for kommuner, men
viktig for alle byggherrer som følger opp
den typen kontrakter vi gjør. Det har
vært et hull i markedet, som NoIS nå
fyller, og jeg tror det finnes mange
aktører som bør være interessert i den
nye programvaren, sier Togstad, og
legger til:

“Det skal være så enkelt og
intuitivt at man slipper store
opplæringsprogrammer
i den nye programvaren”

Knut Helge Togstad

Kutter kostnader med
digital håndtering av
endringer og tillegg

– Den nye løsningen vil samle og arkivere
alle endringsmeldinger, og vi håper
derfor å kunne kutte kostnader knyttet
til kontraktsoppfølgingen. Dette vil igjen
gagne entreprenørene, rådgiverne og
andre aktører som vi samarbeider med,
forteller Togstad.

– Vi ser frem til å komme i gang med
utviklingsløpet sammen med NoIS, og
gleder oss til å få utviklet et produkt som
vil dekke våre behov.

Kontakt i Norconsult Informasjonssystemer AS (NoIS): knut.erik.abrahamsen@norconsult.com

Trondheim kommune, enhet for Kommunalteknikk, planlegger og gjennomfører årlig bygge- og anleggsprosjekter
for om lag én milliard kroner. Det
innebærer samarbeid og kontraktsoppfølging med mange ulike leverandører.
I et hvert byggeprosjekt,for eksempel i
et stort prosjekt som oppgradering av
Torvet i Trondheim, vil det alltid oppstå
endringer underveis. Volumet av antall
endringer og tillegg knyttet til kontraktarbeid er omfattende, og her så
Trondheim kommune et stort potensial
for effektivisering.
– Det vil bety veldig mye for oss å få på
plass denne programvaren. Kontraktsoppfølging er en veldig stor del av vår
arbeidshverdag. Med det volumet av
endringsmeldinger vi håndterer vil dette
utgjøre en betydelig forskjell, sier avdelingsleder for støttetjenester i Trondheim
kommune, Knut Helge Togstad.
Han forklarer at de til nå har måttet
arbeide manuelt, noe som gjør kontraktsoppfølgingen svært tungvint. Det spiser
av tid som kommunens ansatte heller
ønsker å bruke på å følge opp andre
prosjekter. I tillegg vil den nye løsningen
10 ISYnytt 02/19

sikre at kommunen følger alle bransjestandarder.
– Den nye løsningen vil gjøre oss enda
bedre i stand til å overholde kravene i
Norsk Standard, for eksempel varslingsfrister, som har vært en utfordring ved å
arbeide manuelt, forteller han.
Stiller høye krav
Den nye løsningen NoIS utvikler for
Trondheim kommune vil etter planen
være klar i slutten av første halvår 2020.
Frem til da vil medarbeidere fra NoIS
og kommunen samarbeide i et smidig
utviklingsløp, for å designe en løsning
som passer kommunens krav og behov.
Salgssjef Prosjektstyring i NoIS, Knut Erik
Abrahamsen, ser med forventning på
samarbeidet som vil resultere i en helt ny
type programvare.
– Å håndtere så mange store og små
kontrakter er krevende og jeg er imponert
over hvordan Trondheim kommune ser
på mulighetene for å digitalisere og
effektivisere denne prosessen, sier
Abrahamsen.
Kommunen legger stor vekt på at

systemet skal være intuitivt og et enkelt
system å jobbe i, og stiller store krav til
NoIS knyttet til brukervennlighet.
– Det skal være så enkelt og intuitivt at
man slipper store opplæringsprogrammer
i den nye programvaren. Det er svært
viktig for oss, ikke minst fordi det også vil
være eksterne parter som skal ta løsningen i bruk, sier Togstad.
Vil lette prosjektstyringen
Den nye løsningen vil integreres med
Trondheim kommunes arkiv i tillegg til
ISY Prosjekt Økonomi, som kommunen
allerede er bruker av. Dette tror Togstad
vil kunne skape en merverdi for kommunen
utover den umiddelbare effektiviseringseffekten.
– Vi ønsker en digital arbeidsflyt rundt
endringskravene og endringsordrene vi
håndterer. Det har vi ikke hatt frem til nå.
Vi vil erstatte manuelle måter å jobbe på,
med at vi nå kan utnytte datasystemene
våre på en bedre måte. Det vil gjøre det
mye mer effektivt for dem som sitter og
jobber med dette til daglig, sier Togstad,
og legger til:
Skiferlegging på Torvet i Trondheim.Foto: Carl-Erik Eriksson
ISYnytt 02/19
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PROSJEKTSTYRING

“Det altoverskyggende motivet for
oss er å oppdage om et prosjekt
er i ferd med å gå dårlig.”

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

For å unngå store kostnadsoverskridelser
i byggeprosjektene jobber entreprenørselskapet
Consto systematisk med å oppdage avvik
allerede på et tidlig stadium.

– Det altoverskyggende motivet for oss
er å oppdage om et prosjekt er i ferd
med å gå dårlig, slik at vi kan kaste oss
over det og se om vi kan gjøre noe for å
snu. Derfor tar vi hvert kvartal et dypdykk
i hvert enkelt prosjekt, slik at vi oppdager
tapsprosjektene før det er for sent, sier
Richard Hasselgreen, prosjektstøtte i
Consto.
Consto ble etablert i 2006 i Tromsø, og
er nå Norges sjuende største entreprenørselskap, med en årlig omsetning på
rundt 5,5 milliarder kroner. Selskapet
opererer over hele Norge og i Sverige,
hovedsakelig innen bygg, men også
stadig mer innen anlegg.
– Det som er unikt i Consto er at vi er to
personer som har som hovedoppgave
å reise rundt til alle prosjektene i hele
landet for å gi støtte i ISY ByggOffice og
sørge for at dette blir gjort grundig. Vi
ønsker ikke at prosjektlederne våre skal
måtte bruke tid på å sette seg inn i alle
slags systemer, sier Hasselgreen.
Dedikerte prosjektstøtter lager
sluttprognosene
Hasselgreen begynte i Consto i 2013, og
har siden 2015 jobbet som prosjektstøtte
for å følge opp selskapets ulike byggeprosjekter.
– Tanken til vår administrerende direktør
da han opprettet stillingene våre var at
investeringen han bruker på lønn og
reiser til oss frigjør tiden til prosjektledere,
slik at de kan drive med planlegging,
ledelse og innkjøp, forteller Hasselgreen.

Prosjektbilde Nyhavn Sandviken
12
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Når Hasselgreen skal stille sluttprognoser
på et prosjekt starter han med å dele

prosjektet inn i ulike produksjonskoder,
og lager deretter egne koder for hvert
prosjekt. Så settes ulike koder for ulike
utgiftsposter som administrativ lønn, leie
av maskiner og lignende.

som er med på å endre forutsetningene
i produksjonskalkylen. Avregning av
kalkylen baseres på at produksjonen skal
gi en pålitelig produksjonsverdi (earned
value, inntjent verdi) for prosjektet.

– Deretter tar vi for oss kode for kode,
og prøver å komme frem til en sluttprognose. I starten av prosjektet er det
mange poster hvor vi bare lar tallene fra
den opprinnelige kalkylen stå, fordi vi
ikke har noen formening om hva kostnadene vil være. For eksempel rekkverk.
Dette handler vi inn sent i prosjektet, og
fordi vi ikke trenger det før senere lar vi
det stå. Så tar vi for oss inntektssiden,
legger inn godkjente inntekter og eventuelle andre fremtidige inntekter vi ser
for oss. Når vi har gjort det har vi en sum
kostnad og sum inntekt og da ser vi hvor
bra prosjektet er, forklarer Hasselgreen.

Når inntjent verdi samstemmes mot
påløpte kostnader i prosjektet vil dette
kunne gi entreprenøren verdifull kunnskap når han skal analysere egenproduksjonen og sluttprognosen for prosjektet.
For underentreprenørene er det ofte
tilstrekkelig å ha kontroll på kontraktene
og hvilke endringer de er involvert i i
prosjektet.

ISY ByggOffice bidrar til bedre
beslutninger
Produksjonsoppfølgingsmodulen i ISY
ByggOffice er et verktøy som skal hjelpe
kunden til å synliggjøre økonomiske avvik underveis i prosjektet og som gjør
kunden i stand til å fatte riktige beslutninger
i tidlig fase og helt fram til prosjektets
slutt. Forenklet koker det ned til å prøve
å finne sluttkostnaden i prosjektet underveis.
– Det er ikke alltid like enkelt for en byggingeniør uten nevneverdig økonomiskolering å vurdere økonomien i et bygg
og anleggsprosjekt med et tyvetalls underentrepriser, egenproduksjon og rigg og
drift. Det gjør heller ikke arbeidet lettere
når man skal skal ta hensyn til både
uavklarte og godkjente endringer mellom hovedentreprenør, byggherre og
underentreprenør. Kompleksiteten ligger
også i å vurdere prosjektet underveis fra
oppstart og fram til prosjektets slutt, sier
Torstein Fjelldal i NoIS, gründeren bak
produksjonsmodulen i ISY ByggOffice.

– Det er mange begreper og dimensjoner som en ung ingeniør skal
forholde seg til og det er ikke rart at det
av og til går ei kule varmt når en ikke
får tallene til å stemme. Mitt råd vil da
være å tenke enkelt. Ved prosjektstart
er sluttprognosen det samme som
produksjonskalkylen. Ved prosjektslutt er
sluttprognosen det samme som påløpte
kostnader i prosjektet. Mens underveis
i prosjektet er sluttprognosen påløpte
kostnader pluss gjenstående kostnader,
forklarer Fjelldal.
– Det er de gjenstående kostnadene
som kan være krevende. Men har du
en pålitelig kalkyle og har gjort en riktig
avregning av kalkylen sitter du med nøkkelen til å finne de gjenstående kostnadene i prosjektet og dermed
sluttprognosen.

Richard Hasselgreen

Hindrer tap ved å investere
i produksjonsoppfølging

Det er krevende tider for norske entreprenørselskaper. Gjennomsnittlig resultatmargin før skatt for de 20 største entreprenørene i Norge var bare 0,6 prosent
i fjor. Det gjør det viktigere enn på lenge
å ha god kontroll på inntektene og utgiftene hele veien gjennom hvert eneste
byggeprosjekt. Til dette bruker Consto
produksjonsmodulen i ISY ByggOffice.

Selv om inntektssiden er låst i kontrakten
mellom byggherre og hovedentreprenør
gjøres det forløpende innkjøp hos underentreprenører og i egen produksjon,
ISYnytt 02/19
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NoIS leverer skytjeneste for
styring av prosjektøkonomi
til Vegvesenet

Hva er maskinlæring,
hvorfor trengs det og
hvordan brukes det?

Norconsult Informasjonssystemer (NoIS) har signert avtale
med Statens vegvesen om leveranse av skytjenesteløsning
for styring av prosjektøkonomi. Løsningen skal sikre god
kontroll over kostnadene i gjennomføringen av
vegprosjekter hos Vegvesenet.

Mange er nysgjerrige på hvordan kunstig intelligens
og maskinlæring kan benyttes i egen bedrift. NoIS
gjennomfører derfor kurs med innføring i konsept,
begreper og metoder for utviklere, systemarkitekter
og ledere hos våre kunder.

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

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

– Vi er veldig glade for å ha vunnet
denne tilbudskonkurransen. Nå starter
jobben med å levere et moderne system
for oppfølging av økonomien i veiprosjekter. Statens vegvesen har vært
en viktig kunde for oss i mange år. Det
betyr derfor mye at vi fikk tillit til å levere
også på dette området, sier Ola Greiff
Johnsen, administrerende direktør i NoIS.

Foto: Statens vegvesen

Konstituert vegdirektør Bjørne Grimsrud
signerte avtalen for Statens vegvesen, og
han er fornøyd med at anskaffelsen nå
er i havn.

– Det er spennende at vi nå får et nytt
verktøy som gir oss bedre økonomistyring i alle vegprosjekter. Det er bra at
anskaffelsen er i havn og at vi har inngått
kontrakt om å ta i bruk systemet
ISY Prosjekt Økonomi våren 2020. Lykke
til med det videre arbeidet, dette kommer til å gi gode resultater, sier Grimsrud.

største byggherrer som Bane Nor, Statsbygg og Undervisningsbygg.

Kvalitet og brukervennlighet
ISY Prosjekt Økonomi, levert i skytjenesten Azure, er i dag et ledende
verktøy for økonomisk prosjektstyring
for bygg og anlegg i Norge. Løsningen
brukes allerede av noen av landets

Jobber med tjenesteorientering
– Vi er for tiden i en prosess med å gjøre
ISY-produktporteføljen mer tjenesteorientert. Vårt store fortrinn som
IT-leverandør er at vi kan kombinere
kunnskap om systemutvikling med bred
fag- og markedskompetanse. Både
Statens vegvesen og bransjen ellers har
økt oppmerksomheten på effektivisering
og digitalisering. Å samle hele porteføljen av prosjekter inn i én og samme
løsning med rapportering på alle nivåer,
vil gi bedre oversikt over gjenstående
usikkerhetsavsetning for alle kontrakter,
prosjekter og porteføljer. Målet er at
overskridelser på porteføljenivå skal være
null, sier Geir Scott Janssen, avdelingsleder Prosjektstyring i NoIS.

Bjørne Grimsrud, Statens vegvesen
og Ola Greiff Johnsen, NoIS under
signering av kontrakten som skal gi
Statens vegvesen god oppfølging
av økonomien i vegprosjekter
med ISY Prosjekt Økonomi, levert i
skytjenesten Azure.
14
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– Vi har nå funnet løsningen som dekker
vårt behov for et prosjektøkonomisystem som har høy kvalitet og som
samtidig er brukervennlig, sier prosjekteier Morten Rannem i Statens vegvesen.

NoIS kan gjennomføre både skreddersydde kurs for din bedrift og kurs med
deltagere fra flere bedrifter i Kunstig
Intelligens, Maskinlæring og Stordata.
Kurset gir en innføring i hvordan man
bruker selvlærende algoritmer til få
fornyet innsikt i eksisterende data,
tilegne seg kunnskap når nye trender
oppstår og presentere funn og prediksjoner på en presis og forståelig måte.
Det siste kurset ble avholdt på NoIS avd.
Fundator sin hjemmebane på Lerkendal i Trondheim. Den første dagen ble
de drøyt tjue deltakerne introdusert for
sentrale konsept, begreper og metoder
relatert til maskinlæring. Dag to ble brukt
til praktiske demonstrasjoner og koding,
hvor deltakerne lærte å bruke de viktigste rammeverkene for implementering
av maskinlæring.
- Mange er nysgjerrige på hvordan de
kan ta ut potensialet i teknologien. Samtidig er det krevende å ta teknologien
fra konseptstadiet til produksjonsklare
løsninger. Kurset går gjennom alle disse
problemstillingene og presenterer noen
velutprøvde rammeverk og sjekklister

som vi har gode erfaringer med, sier
Jørgen Longva. Han er kursansvarlig og
fagsjef for NoIS avd. Fundator.

automatisere kjedelige og repetitive
arbeidsoppgaver, og generelt skape en
tryggere og enklere hverdag.

NoIS sin avdeling Fundator spesialiserer
seg blant annet på anvendelse av
maskinlæring, og har levert tjenester til
flere store aktører som Lånekassen,
Equinor, Siemens, Kystverket, Difi, Aditro,
Volmax, og Grieg Connect. De opplever
at den stadige veksten i data og prosesseringskraft har skapt en økt forventning
om teknologi som skal gi ny og bedre
innsikt i store og komplekse systemer,

- Vi merker stor interesse i markedet
for kunstig intelligens og maskinlæring.
Tilgangen på data og prosesseringskraft
har aldri vært større, og det har blitt gjennomført mange suksessfulle konseptutprøvinger, forteller Longva.
For mer informasjon om tilsvarende
kurs, besøk www.nois.no/ML-kurs2019

Deltakere fra 11 bedrifter på kurs på Lerkendal.
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En «kunstig»
lønnsmedarbeider

“Vi lager nå et grensesnitt
som fanger opp avvikene
og presenterer dem for
brukeren, som kan avgjøre
om det er en reell feil.”

Å produsere en enkel lønnslipp er komplisert, og
mange feil er vanskelige for et menneske å oppdage.
Derfor har Aditro Lønn og NoIS utviklet et program
som lærer seg selv å oppdage disse feilene.

tidligere erfaringer, blir ikke bevart. Slike
data blir merket som potensielle feil.
Kunstige feil
En annen utfordring med uveiledet
maskinlæring er at man ikke har en fasit
å måle resultatene fra algoritmen opp
mot. Derfor introduserte NoIS og Aditro
syntetiske feil i datasettet.

Kontakt i Norconsult Informasjonssystemer AS (NoIS): jorgen.longva@norconsult.com

Aditro leverer produkter innen lønn, HR
og outsourcingstjenester. Selskapet har
kontorer i Norge, Sverige og Finland.
På Solsiden i Trondheim har de 42 fast
ansatte og åtte innleide konsulenter.
– Aditro har levert gode løsninger i mange
år, og har svært fornøyde brukere, men
vi begynte etter hvert å få tilbakemeldinger
om at vi så litt gammeldagse ut, selv om
vi hadde best funksjonalitet. Vi bestemte
oss derfor for å begynne litt på nytt, og
dro med oss kjernen over til en ny skybasert løsning med vekt på automatisering, sier utviklingsdirektør Arne Lockert
i Aditro.
God kontroll på nye feil
Høy grad av automatisering, brukervennlig og prosessorientert grensesnitt, og
gode kontrollsystemer for å fange opp
feil har vært avgjørende faktorer for det
nye systemet.
– Aditro leverer lønnssystemer til mange
store bedrifter som trenger mer automatiserte og regelstyrte løsninger. De jobber
16
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meget seriøst med maskinlæring og
kunstig intelligens for å oppnå en høy
automatiseringsgrad, sier Jørgen Longva,
IT-rådgiver og oppdragsansvarlig i NoIS.
Litt forenklet fungerer kontrollmekanismene i Aditros nye lønnsprogram slik: I
bunnen ligger en avansert algoritme som
gjennomgår alle lønnsdata for å finne
potensielle feil. Dette kan for eksempel
være at overtid har blitt belastet på feil
avdeling eller at noen har tastet inn feil
data. Ved bruk av kunstig intelligens
lærer ikke programmet seg bare hvordan
det skal oppdage kjente feil, men også
finne helt nye feil ved å identifisere
transaksjoner som er uvanlige i forhold
til tidligere erfaringer.
– Å lage denne typen løsninger ut fra
vanlig tradisjonell programmering med
masse if-setninger hadde vært både tungvint og dyrt. Ved å supplere tradisjonell
koding med maskinlæring blir det lettere
å fange opp feil man ellers sliter med å
identifisere, og automatisk tilpasse seg til
endringer i virksomheten, sier Longva.

Uveiledet læring
Innen maskinlæring benyttes to kategorier
av algoritmer. Veiledet, der algoritmen
lærer basert på en rekke eksempler på
hva som er rett og feil, og uveiledet,
hvor algoritmen selv finner feil basert på
hvordan dataene er distribuert.
– Uveiledete algoritmer er veldig mye
vanskeligere. Problemet her var at vi
ikke hadde mange gode eksempler på
tidligere korrigeringer, forklarer Longva.
NoIS benyttet seg derfor av autoencoder,
en type kunstig nevralt nettverk, til prosessen. Autoencoder tvinger dataene
gjennom en kompresjon for å fjerne støy,
slik at eventuelle mønstre blir tydeligere.
Dette bevarer essensen i dataene, men
fjerner noen av detaljene.
– Enkelt forklart kjører vi lønnsdata gjennom en komprimering og sjekker om
lønnsdataene fortsatt ser ut som lønnsdata når vi pakker dem ut, sier Longva.
Lønnsdata som ikke følger mønsteret fra

– Vi har hatt morsomme og positive
opplevelser med dette arbeidet. Av de
tretten feilene vi plantet, fant algoritmen
tolv. Nummer tretten var utenfor scope,
så det er ikke rart at den ikke fant den.
Da tenkte jeg «Åja, dette var en positiv
opplevelse. Vi fant alle feilene på første
forsøk», men så fikk vi også med over
2000 ikke-feil, smiler Lockert. Etter en
del justeringer på modellen, er vi nå
nede i 84 mulige falske alarmer, og det
kan godt hende at noen av disse viser
seg å være reelle feil, smiler Lockert.
– Når modellen flagger andre feil enn de
vi har lagt inn, er utfordringen at vi ikke
vet om de er reelle. Det kan være noe
galt med modellen, men kan også være
feil som kunden ikke har oppdaget før.
Men ved at systemet grupperer feilene
som dukker opp og forklarer hva feilen
er, så kan en lønnskonsulent sjekke om
dette stemmer, forklarer Longva.
Kompetanse og gjennomføringskraft
Samarbeidet mellom NoIS og Aditro
startet tidlig i vinter. Etter en fase med
utprøving av mulige konsepter begynte
to konsulenter fra NoIS i mai å jobbe

En høy grad av effektivisering og automatisering i Aditros lønnssystemer gjør at rollen som lønnsmedarbeider vil endres. Teamet fra Aditro Lønn og NoIS har utviklet
et system som lærer seg selv hvordan det skal oppdage feil. F.v.: Arne Lockert,
utviklingsdirektør Aditro, Vigleik Lund, data scientist, NoIS, Einar Wigum Arbo, data
scientist, NoIS, Tor-Erik Hagen, senior software architect, Aditro. Foto: Aditro Lønn.

i Aditros lokaler. Aditro bisto med alle
typer databaser og godkjenninger fra
kunder, slik at algoritmen kunne trene på
reelle, men anonymiserte data.
– NoIS har mye erfaring med dette,
og er tydelige på hva de mener er
bra og ikke bra. Vi hadde ikke klart å
gjøre denne jobben alene. Vi var helt
avhengige av å få både kompetanse og
gjennomføringskraft, i tillegg til input fra
utsiden, sier Lockert.

– Vi lager nå et grensesnitt som fanger
opp avvikene og presenterer dem for
brukeren, som kan avgjøre om det er en
reell feil. Etter dette vil vi gå i ytterligere
dialog med kundene for å se på hvilke
andre typer avvik eller bakgrunnskontroller vi trenger. I løpet av det neste året
vil vi bygge på den eksisterende modellen med andre løsninger og trene på
disse, forteller Lockert.

Nå er planen at den nye modellen skal
settes i produksjon.
ISYnytt 02/19
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Teknologi som for noen land er en dråpe i havet, kan
andre steder skape store bølger. Norges SafeSeaNet
system strømmer nå inn i Karibia.

Kontakt i Norconsult Informasjonssystemer AS (NoIS): bard.lokas@norconsult.com

FNs internasjonale sjøfartsorganisasjon
(IMO) har kommet med et krav om
at alle nasjoner skal ha et elektronisk
informasjonsutvekslingssystem mellom
skip og myndigheter (Maritime Single
Window). Et elektronisk system som
dette kan virke som en selvfølge for oss i
Norge, men for små karibiske øystater vil
selv et svært enkelt system kunne være
starten på en teknologisk skipsfartsrevolusjon.
– Det er en del land, spesielt små øystater som har veldig gammeldagse og
papirbaserte løsninger. De har svært få
systemer for å håndtere innrapportering
av skip som reiser til og fra landet, og alt
er litt som på 70-tallet i Norge, sier Jarle
Hauge, sjefingeniør i Kystverket.
Norge utvikler et system for verden
Jarle Hauge startet i Kystverket tidlig
på 2000-tallet, omtrent samtidig som
Kystverket på bestilling fra norske
myndigheter begynte å lage et nasjonalt
system der all skipsrapportering skulle
digitaliseres. Systemet fikk navnet
SafeSeaNet Norway, og skulle gjøre det
enklere og mer effektivt for skip å rapportere til norske myndigheter. Da IMO
bestemte at alle land skal innføre slike
elektroniske systemer, ble Norge forespurt om å utvikle et generisk system.
Systemet utvikles i samarbeid med IMO,
Kystverket og NoIS, samt myndighetene
i Antigua og Barbuda, som også pilottester systemet.
– I Norge har vi et fullverdig system og
mye erfaring med skipsrapportering.
Derfor ble jeg bedt om å ta en rolle som
bindeledd mellom utviklerne i NoIS, Antigua, Barbuda og IMO, forteller Hauge.
IMO har gitt Norge i oppdrag å utvikle et
informasjonsutvekslingssystem som skal
følge reglene satt i IMOs FAL konvensjon.
Kravene er at systemet skal være enkelt,
effektivt og elektronisk, og at det skal
kunne implementeres og brukes av selv
de minst resurssterke landene i verden.
– Alle land tilsluttet IMO skulle hatt et
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slikt elektronisk informasjonsutvekslingssystem implementert per 8. april i år.
Men det er mange land som ikke har
klart å overholde fristen, hovedsakelig
fordi de ikke har ressurser til å utvikle
systemet selv, forteller Hauge.
Ringene fra norsk kompetanse sprer
seg i verdenshavene
Utviklingen av SafeSeaNet Norway startet i 2004, og gjennom de siste 15 årene
har NoIS hatt et tett samarbeid med
Kystverket for videreutvikling av systemet.
– Etter 15 år er vi veldig kjent med hva
slags domener, systemer og prosesser
som fungerer og er viktige for skipstrafikk. Dette har gjort prosessen med å
utvikle et internasjonalt system relativt
smertefri, forteller Bård Løkås i NoIS.
Bård Løkås har vært med å utvikle
det internasjonale systemet, og leder
pilotprosjektet i Antigua og Barbuda fra
utviklersiden.
– Vi har laget en generisk løsning som
ligger åpent tilgjengelig på GitHub. Vi
har evaluert og valgt teknologier som
skal gjøre det så enkelt som mulig for
utviklingsland å ta systemet i bruk. Løsningen er derfor bygget på .NET Core
og PostgreSQL, og testmiljøene kjører
på Linux i skyen. Dermed er det mulig å
videreutvikle løsningen med en verktøykjede som er 100% gratis og basert på
åpen kildekode. Vi har bevisst valgt å
kun implementere funksjonalitet som er
felles for internasjonal skipsfart, samtidig
som vi har lagt til rette for at man enkelt
kan tilpasse løsningen til nasjonale
lover og regler. Det betyr at ingen land
må starte fra bunn, forteller Løkås om
utviklingen.
Kutter byråkratiflommen
Før et skip får legge til kai må det alltid
godkjennes fra landets myndigheter.
Lasten om bord skal rapporteres til tollvesenet, mannskap og passasjerer skal
rapporteres til politi og immigrasjonsmyndigheter og eventuelle sykdommer
må meldes til helsevesenet. I de fleste

land foregår dette digitalt, men i mindre
teknologisk utviklede land er dette en
tidkrevende prosess der dokumentene
først skrives for hånd, skannes og sendes
ut. Når dette har nådd myndighetene må
dokumentene skrives ut igjen, sendes
til riktige myndigheter, som må signere
papirene, skanne og sende dem tilbake.
– Systemet er utviklet for å være enkelt,
raskt og effektivt. Alt er tilgjengelig med et
klikk. Ingen papirer må fylles ut, skannes,
eller sendes til alle mulige myndigheter.
Etatene kan enkelt si «ja» eller «nei»,
og rapportere umiddelbart tilbake til
skipene, sier Løkås.
Rask rapporteringstid kan i tillegg til
effektivisering også bidra til miljøet, ikke
bare på grunn av mindre bruk av papir,
men også når det kommer til forurensning.
– Det kan være en stor påkjenning for
miljøet å ha båter som ligger på tomgang i nærheten av land og kun venter
på godkjenninger, sier Hauge.
Et internasjonalt bistandsprosjekt
Programmet regnes som et internasjonalt bistandsprosjekt arrangert av IMO
og Kystverket.
– Norge og Kystverket har ingen direkte
gevinst av programmet, men Kystverkets
rolle er å bidra til at skipsfarten går
enklest mulig. Våre ambisjoner er ikke
nødvendigvis begrenset til Norges
grense. Vi har
en stor flåte og
ønsker å bidra til
at ting blir enklere,
for alle, også internasjonalt. Det er
vårt ønske at dette
skal brukes og
gjøre en forskjell,
avslutter Hauge.
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Jarle Hauge

Fra papirflyt til
elektronisk strøm

“Vi har en stor flåte og ønsker
å bidra til at ting blir enklere,
for alle, også internasjonalt.
Det er vårt ønske at dette skal
brukes og gjøre en forskjell”
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Programmet som
sitter som støpt

Men det er ikke bare tegningen som
tar tid. Konfigurasjon av filer som må
flyttes mellom ulike plattformer som
ingeniørene og andre involverte bruker,
er også helt unødvendig tidsbruk.
– Vi brukte mange ulike plattformer og
applikasjoner som ikke snakket sammen,
og brukte mye tid på å konfigurere og
eksportere filer. Ved å legge alt på én
digital plattform, som snakker med de
andre verktøyene som brukes, for
eksempel Revit, eliminerer vi denne
typen tidstyver, sier Johansson.

God kommunikasjon er essensielt ved prosjektering
og bygging i betong. For når betongen først er på
plass, sitter ting bokstavelig talt som støpt.

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

– Å bygge for eksempel et fundament i
et stort byggeprosjekt er ikke så enkelt
som man skulle tro, forteller Ole Magne
Kvindesland, avdelingsleder for avdeling
BIM og konstruksjon i NoIS.
Prosessen fra beregning, 3D-modellering,
koordinering, bestilling, armering og til
slutt støping er nemlig ikke rett frem. Det
er en prosess som krever fleksibilitet og
muligheten til å gjøre endringer underveis. Men når alt dette skjer samtidig, er
det vanskelig å vite om tegningene man
printet ut i går fortsatt er oppdaterte,
eller om konstruksjonen man vil endre
på allerede er støpt.
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ISY 360 Construct er den første plattformen utviklet spesifikt for oppfølging
av armering gjennom flere faser. Programmet er utviklet av Norconsult og
datterselskapet NoIS. ISY 360 Construct
er en skytjeneste som med bare noen få
klikk lar alle involverte kommunisere om
hvilke oppgaver som er utført, og hvor i
byggeprosessen de er.
– Kort fortalt er dette et program som
er laget for å gjøre hele prosessen fra
prosjektert modell til støpeform raskere
og lettere. Alle aktørene har enkel tilgang
til betong- og armeringsmodell på PC,
nettbrett eller telefon og kan oppdatere
status på armeringselementer gjennom

prosessen. ISY 360 Construct bidrar til
både bedre kommunikasjon, kontroll og
kvalitet i et prosjekt. Det bygges utfra
modell i stedet for tegninger, som igjen
gjør at man unngår feil, og dermed
sparer tid og penger, sier Kvindesland.
Blokkerer for ingeniørenes tidstyver
Tore N. Johansson, byggingeniør og
driftsansvarlig for programvare for
ingeniører i Norconsult, opplever selv at
ingeniører kan spare mye tid ved å bruke
løsningen.
– Tidligere måtte vi lage armeringstegningene både i 2D og i 3D, og
samtidig legge ved tekst til tegningene.

Alltid oppdatert
Tradisjonelt mottok entreprenøren
jevnlig nye filer med endringer fra
ingeniøren, og tok en kopi av dette med
seg ut på byggeplassen. Da kan det være
vanskelig å være oppdatert på hvilken fil
som er den nyeste, hvilke endringer som
har skjedd underveis, og ikke minst, hvor
entreprenøren er i prosessen.
– Den store fordelen med å jobbe
direkte mot en skybasert løsning er at
alle har tilgang til den samme informasjonen. I tillegg kan statusinformasjon
som legges på via ISY 360 Construct
«synkes» tilbake til BIM-verktøyet hvor
modellen oppsto. Så har du alt helt oppdatert. Entreprenøren slipper å gjøre
feil fordi han så på en gammel tegning,
og hvis ingeniøren vil gjøre endringer
underveis vet hun hvilke konstruksjoner

som er bygd og hvilken armering som er
bestilt, sier Johansson.
Skaper rom for planlegging
Gjennom å lage såkalte «bookmarks»
og markere ulike deler, som for eksempel en spesifikk vegg eller område, kan
man også legge en plan for når, hvor og
hvordan byggingen skal foregå.
– Byggelederen eller formannen kan
sette seg ned og planlegge før man
faktisk skal gjøre noe, både når det kommer til prosessen, men også hvor de
ulike materialene ligger. Da slipper du å
stå ute i regnet å lete etter deler. Du kan
legge alt til rette inne i bua, og så ta med
planen ut på telefonen, nettbrettet eller
skrive det ut på papir – hvis man vil det,
forteller sier Johansson.

armering og hva som er midlertidig
armering. I tillegg får man kontroll på
armeringen som vil ligge i nærheten av
området man jobber på, sier Johansson.
I tillegg kan man bestille armeringsjernene i programmet, og hvert jern får
et posisjonsnummer som er automatisk
kalibrert gjennom programmet ISY CAD
Rebar.
– Alt kommer ferdig markert, og ISY
360 Construct lager en «step-by-step»plan. Det blir litt som å sette sammen et
Ikea-møbel. Du får all informasjon med
et klikk, og ingen spørsmål om hva som
skal hvor, sier Kvindesland.

“Den store fordelen med å jobbe direkte mot en skybasert
løsning er at alle har tilgang til den samme informasjonen”

Ved bruk av skytjenester forsvinner
behovet for avanserte programmer til å
lese filene.
– En annen fordel er at også små entreprenører som ikke har BIM-kompetanse
eller tilgang på dyre og avanserte
programmer, likevel har enkel tilgang til
informasjonen, forteller Johansson.
Tore N. Johansson

Så måtte vi bruke masse tid på å sende
fra oss tegninger og bøyelister. Det er
tidkrevende, særlig fordi alle endringer
underveis førte til at vi måtte gjøre hele
prosessen på nytt og på nytt. ISY 360
Construct gjenspeiler 3D-modellen som
ingeniøren lager i sitt BIM-verktøy, sier
Johansson.

Stålkontroll
ISY 360 Construct presenterer en enkel
oppdeling i bygningsdeler, som fundamenter, bjelker, søyler og vegger.
– Man har kontroll på geometrien,
armeringsføringer, hva som er godkjent
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Stages», der programmet simulerer byggingen trinnvis.
– Simuleringen viste at etter hvert som
man la på etasjene, utviklet det seg en
deformasjonsdifferanse mellom stålsøylene
i fasaden og betongsjakten i midten av
bygget. Resultatet var at bygget fikk noe
som minnet om en «juletreform», der
fasaden hang litt nedover på sidene.
Løsningen ble at enkelte søyler i fasaden
måtte produserer noen millimeter lengre
enn teoretisk lengde. Og hadde det ikke
være for FEM-Design, hadde vi kanskje
undervurdert denne problemstillingen,
forteller Norviken.

Programmene som
beregner bæreevnen

Avansert, men også enkelt
Norviken er utdannet sivilingeniør innen
konstruksjonsteknikk ved NTNU og har
fagbrev som tømrer. Han er en flittig
bruker av BIM-programmet TEKLA og
setter pris på de koblinger programmene
til NoIS har mot de ulike BIM-verktøy.
Det sparer ham for mye tid.

Da høyhuset på Gullhaug Torg skulle bygges trengte Skanska
avanserte dataprogrammer for å beregne hva bygget kunne
tåle. ISY Design og FEM-Design ble redningen.

– I startfasen av et prosjekt bruker jeg

gjerne en del tid på å samle informasjon
og bestemme rammebetingelsene for
prosjekteringen. Mange begynner prosjekteringsprosessen rett i avanserte BIMog elementmetodeprogrammer. Jeg
starter heller med enkle håndberegninger
og overslag, og jobber frem et godt system
som jeg vet kan fungere i en modell. For
detaljkontroller av enkelte konstruksjonsdeler bruker jeg ofte ISY Design, forteller
Norviken.

beste programmene i bransjen, spesielt
FEM-design, avslutter Norviken.

FEM-Design modell
av Gullhaug Torg.
Visning av reelle
deformasjoner
etter bruk av
Construction
Stages.

Norviken Byggeteknikk ble startet for
snart ett år siden og har sentral godkjenning i tiltaksklasse 3 for ansvarsområdet
konstruksjonssikkerhet. Men selv om
firmaet er nytt og lite har Norviken likevel investert i de to programmene.
– ISY Design er svært enkelt å bruke,
også i tidligfase, og FEM-Design har med
årene blitt såpass brukervennlig og raskt
å modellere i at jeg har valgt å ta de med
meg. Det finnes selvsagt mange grunner
til dette, både at jeg har brukt programmene lenge og kjenner til funksjonene,
men også fordi jeg mener at dette er de

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

– På store byggeprosjekter må vi ofte
gjøre komplekse beregninger som det
nærmest er umulig å utføre for hånd,
sier Erlend Norviken, daglig leder i
Norviken Byggeteknikk AS.
Norviken har jobbet med byggeteknisk
prosjektering i nesten 20 år. Han har
vært med på høyhusprosjektet på
Gullhaug Torg siden starten, først som
sjefsrådgiver i Skanska Teknikk, og så fra
sitt eget nyoppstartede firma, Norviken
Byggeteknikk AS, som bidrar med
konstruksjonsteknisk prosjektering.
Avanserte bygg krever avanserte
programmer
I prosjekteringen av høyhuset var det
viktig å beregne hvor store påkjenninger
bygningen kan bli utsatt for, og hvor
mye den kan tåle. I denne prosessen var
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det to programmer som stod sentralt:
ISY Design, et verktøy for dimensjonering
av enkle konstruksjonsdeler i stål, betong
og tre, og FEM-Design, et program som
løser alt fra enkle til kompliserte konstruksjoner og analyserer de med stor nøyaktighet. FEM-Design beregner statikk,
dynamikk, stabilitet, kontrollerer for jordskjelv og dimensjonerer alt av betong,
stål og tre i en komplett 3D-modell.
Disse programmene tilbys av NoIS og er
tilpasset for direkte kommunikasjon mellom ulike BIM-verktøy.
– Høye bygninger har en ganske lav
egenfrekvens. Det betyr at de ofte er
mer utsatt for horisontallast fra vind enn
jordskjelv. Men det holder ikke bare å si
at bygget er jordskjelvssikret. Man må
også dokumentere det. Derfor brukte vi
FEM-Design, forteller Norviken.
Gjennom bruken av programmene
kunne Skanska dokumentere at bygget
måtte tilpasses for å motstå vind, fremfor
påkjenningene fra et jordskjelv.
– Det er viktig at høye bygninger er stive
nok, slik at du for eksempel ikke kjenner
at bygget svinger hvis du står i toppetas
jen. Her brukte vi FEM-Design for å undersøke hvor mye bygget ville svaie og om
det var stivt nok. Disse beregningene
hadde det vært nesten umulig å utføre
for hånd, forteller Norviken.
Deler opp bygget i mindre biter
FEM-Design og ISY Design kan derimot

gjøre mye annet enn å beregne hva et
bygg tåler av ytre påkjenninger.
– FEM-Design var hovedverktøyet for
all dimensjonering for høyhuset på
Gullhaug Torg. Alt fra peler, betong
og armering til stålkonstruksjoner ble
beregnet og testet i programmet, sier
Norviken.

“Simuleringen viste at etter hvert som man la
på etasjene, utviklet det seg en deformasjonsdifferanse mellom stålsøylene i fasaden og
betongsjakten i midten av bygget.”

Gjennom bruken av ISY Design og
FEM-Design oppdaget Skanska også en
problemstilling som ingeniørene ikke
hadde forutsett omfanget av.
– Byggets bæresystem består av betongvegger i heis- og trappesjakter i tillegg
til stålsøyler som er plassert i fasaden.
Men mens betongveggen er massive
og forholdsvis stive for vertikallast, er
stålsøylene mykere og vil stuke seg
sammen under stort trykk. Differansen i
vertikaldeformasjon mellom betongvegger og stålsøyler er betydelig i høye
bygninger, og vi
hadde ikke sett
for oss omfanget av dette før
vi modellerte i
FEM-Design, sier
Norviken.
For å finne
en løsning på
problemet tok
Skanska i bruk
en ny funksjon,
«Constrution

Erlend Norviken

I 2017 ble det bestemt at parkeringsplassen på Gullhaug Torg skulle erstattes av
et nytt signalbygg, skapt i samarbeid
mellom Avantor, Snøhetta og Skanska.
Bygget ble designet etter FutureBuilts
ambisjoner, med et mål om 50 prosent
samlet reduksjon av CO2-utslipp fra
materialer, transport og energi, sammenlignet med referansebygg. Men selv
om klimaavtrykket stod sentralt måtte
utbyggerne også ta hensyn til et annet
bærekraftperspektiv, nemlig hvor mye
den 18 etasje høye bygningen faktisk
kunne bære. Disse beregningene ble
gjort i programmene ISY Design og
FEM-Design fra NoIS.

Illustrasjon: MIR
ISYnytt 02/19 23

Har du husket å melde deg på

ISYdagene 2019?

Årets brukermøte arrangeres 4.-5. november
på Quality Airport Hotel Gardermoen.
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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