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Innhold

Vi høster internasjonal anerkjennelse!
Som en del av Autodesks årlige brukerkonferanse deles hvert år
ut prisen AEC Excellence Awards. I år ble totalt er 260 prosjekter
fra 35 land nominert til AEC Excellence Awards 2020. Nye Veierprosjektet E39 Kristiansand vest – Mandal øst er kåret til vinner
av AEC Excellence Awards 2020 i kategorien mellomstore
infrastrukturprosjekter. Vi er meget stolte av at vår løsning ISY
Prosjekt er en sentral del av dette prosjektet.

Prosjektet valgte å satse på NoIS sin skybaserte dataplattform,
ISY Prosjekt, og har videreutviklet denne for å løse kravene som
Nye Veier stilte. ISY Prosjekt er en helhetlig prosjektstyrings- og
innsynsløsning som sikrer automatisert dataflyt for kontinuerlig
oppdatering av data, med sterkt fokus på struktur og datakvalitet
som muliggjør smarte filter for enkel tilgang til ønsket informasjon og detaljer.

I kontrakten for E39 Kristiansand vest – Mandal øst stilte byggherre Nye Veier meget høye krav til digital leveranse av all
relevant prosjektinformasjon. Dette førte til banebrytende innovasjon der vi i Norconsult Informasjonssystemer (NoIS) sammen med totalentreprenør AF Gruppen og rådgiver Norconsult
etablerte en helt ny standard for digital informasjonsflyt i store
samferdselsprosjekter.

Som et resultat kan byggherre, prosjekterende og entreprenører
hente ut digitale rapporter, modelldetaljer, statuser og annen viktig informasjon med nær sanntidskvalitet - for å følge opp alt fra
risiko, fremdrift, HMS og modeller, til dokumentasjon og FDVinformasjon (forvaltning, drift og vedlikehold). Informasjonen kan
hentes ut på kontoret, på brakken, samt på byggeplass, både
online og offline.

Nye Veier stilte blant annet krav til en helt ny innsynsmodell, der
alle data opparbeidet i prosjektet skulle være tilgjengelig. Med
anslagsvis 700 fagmodeller og 300 000 dokumenter i prosjektet, ville det vært umulig å navigere i så store mengder informasjon med en tradisjonell tilnærming. Derfor måtte AF Gruppen,
NoIS og Norconsult tenke helt nytt.

Vi er stolte av at vårt bidrag til dette banebrytende prosjektet og
takker AF Gruppen, Norconsult og Nye Veier for et meget godt
samarbeid!
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Sammen om bedre og mer
miljøvennlig renovasjon

– Det var en styrke for hele prosjektet at
ISY ProAktiv var en kjent plattform for både
Hamos og Envina. De hadde stor forståelse for helheten, og kunne bidra med
sin kunnskap og erfaring inn i prosjektet.
De hadde rett og slett stålkontroll, og la
godt tilrette for at on-boardingen med
NIR var smidig og effektiv, forteller Guru
Husdal Sørli, rådgiver i NoIS.
Eldegard trekker frem ISY ProAktiv som
svært verdifull for ReMidt.

17 kommuner i Midt-Norge slår renovasjonstjenestene sine sammen for å takle
fremtidens avfall med ny teknologi og høyere miljøgevinster.

– Det er en stor verdi i at vi på kundesenteret kan få løst oppgaver i ett og
samme system. Bare det at vi slipper å
bytte mellom forskjellige systemer sparer
vi mye tid på, som vi heller kan bruke på
å hjelpe innbyggerne.
Veien videre
Selv om ReMidt allerede har gjennomgått én stor forandringsprosess, har de

fortsatt nye og store oppgaver å ta fatt
på. I kommunene omfattet av gamle NIR
har alle kommunene hver sin renovasjonsforskrift, som i praksis vil si at man
må forholde seg til forskjellige regler i
Orkland og Smøla. Arbeidet som skal
legges ned denne høsten kommer til å
gjøre at ReMidt i 2021 kan drifte enda
mer effektivt, og at alle innbyggerne
i alle kommunene skal få et like godt
tilbud.
Sørli trekker frem at avfallsselskapene i
Trøndelag lenge har vært gode til å prate
sammen og lære av hverandre, og tror
man kommer til å se mer samarbeid i
fremtiden.
– Det koster mye å administrere kommunale oppgaver i små kommuner og
små selskaper, og man har mye å tjene
på å samordne tjenestene. Derfor tror
jeg flere kommuner kommer til å følge i
ReMidts fotspor, sier Sørli.

Mariann Eldegard

naturlig valg å fortsette med for ReMidt.

“Med vårt arbeid håper vi å bidra
til en holdningsendring, så
man i fremtiden blir flinkere til
å se på avfall som en ressurs”

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

1. januar 2020 slo Envina IKS, Hamos
Forvaltning IKS og Nordmøre Interkommunale Renovasjonsselskap IKS (NIR)
seg sammen og dannet ReMidt IKS. Det
nye renovasjonsselskapet skal jobbe for
bedre avfallshåndtering og renovasjonstjenester til 130.000 innbyggere, og
driver med alt fra bruktbutikk til slamtømming.
– Målet er at alle skal få et like godt
renovasjonstilbud, noe som tidligere har
vært svært varierende fra kommune til
kommune. Å slå oss sammen har vært
ett viktig skritt på veien, sier Mariann
Eldegard, teamleder for ReMidts kundesenter.
Med seg på eiersiden har ReMidt 17
kommuner, som ønsket å gå sammen
om de kommunale renovasjonsoppgavene. Kommunene så at kostnadene
knyttet til renovasjon ville øke på grunn
av større avfallsmengder, og ønsket å
samle eksisterende kompetanse for
å finne smartere løsninger. Som et
større selskap med et økt avfallsvolum
kan ReMidt ta i bruk ny teknologi med
høyere miljøgevinst. Ett stort selskap kan
også drifte mer effektivt enn tre små, og
gir derfor mer tilbake til innbyggerne for
det samme renovasjonsgebyret.

Ditt miljøselskap
Fusjonen av selskapene har krevd en
samkjøring av mange systemer og mye
data. Til dette arbeidet har ReMidt fått
støtte av Norconsult Informasjonssystemer AS (NoIS). Sammenslåingen
startet med en turné til kommunene for
å hente ut data som lå i alle de gamle
gebyrdatabasene. I tillegg måtte teamet
ut i felten for å registrere mange dunker
og beholdere manuelt.
Med mottoet «Ditt miljøselskap» har
ReMidt høye ambisjoner om å bringe
bærekraftig renovasjon enda nærmere
innbyggerne. Med kreative tiltak som
kurs i hjemmekompostering, avfallstaxi
og egen bruktbutikk skal de gjøre det
enklere for folk flest å være miljøvennlige. I det lange løp vil de spare store
ressurser ved å legge til rette for at alle
kan sortere mer.
– Med vårt arbeid håper vi å bidra til en
holdningsendring, så man i fremtiden blir
flinkere til å se på avfall som en ressurs.
Det kommer til å være avgjørende på
lang sikt, forteller Eldegard.
NoIS hadde en viktig rolle i å organisere
alle data som ble hentet inn.
– I sammenslåingen av de tre selskapene
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ble det klart at det var mange ulike måter
å gjøre ting på i de forskjellige kommunene, så det ble et lite puslespill. Det
var ikke bare-bare å sørge for at alle de
130.000 innbyggerne fikk en smidig
løsning, forteller Torvid Pettersen, oppdragsleder i dette prosjektet fra NoIS.
Mariann Eldegard i ReMidt forteller om
et godt samarbeid i prosessen:
– Vi fikk veldig god hjelp fra NoIS, og opplevde at de hadde en grundig forståelse
av prosjektet vårt. Det var mye arbeid
og mange sene kvelder, men den gode
dialogen gjorde jobben mye lettere, sier
Eldegard.
Mye tid spart med ISY ProAktiv
Som system bruker ReMidt ISY ProAktiv,
en komplett løsning for kommunal
forvaltning levert av NoIS. ISY ProAktiv
kan hjelpe kommunene med å holde
oversikt over fagdata som skorsteiner,
renovasjonsenheter, vannmålere, slamanlegg og eiendomsskatt. I ISY ProAktiv
kan man forenkle dialogen mellom
kommunen og innbyggerne ved å tilgjengeligjøre data slik at innbyggerne
selv kan bytte dunker eller sjekke egen
faktura. Før sammenslåingen var både
Envina og Hamos brukere av ISY ProAktiv,
og programmet ble derfor et helt
ISYnytt 02/20
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Aldri sur med Hvor?-appen

De fleste digitale kartløsningene har én ting til felles. De virker ikke når
du trenger dem som mest. Det har Kartverket og NoIS gjort noe med.

Gjør medvirkning i planprosesser enklere
Hvordan sikrer du god medvirkning i byggeprosjekter i en tid der vi helst skal unngå
fysiske folkemøter? Jo, med ISY WinMap InnbyggerDialog. Sjeldent har en løsning
kommet på plass til et bedre tidspunkt.

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

NoIS har i nært samarbeid med Kartverket
utviklet deres nyeste app «Hvor?». Appen
som ble lansert i sommer, lar deg laste
ned turkart over Norge i 1:50.000 til
mobilen. GPS sørger for at du alltid vet
På tur i Trollheimen med Hvor?-appen

hvor du er i kartet, selv i områder uten
mobildekning.
– Det finnes mange fine kart-apper som
bruker Kartverkets kartdata allerede, men
jeg vet av egen erfaring
at du kommer ikke langt
ut i marka før du ikke har
nettdekning. Som oftest
er det når du ikke har
nettilgang at du har mest
bruk for kartet, men da
slutter de fine appene å
fungere, sier Ståle Haug,
prosjektleder i Kartverket.
Haug jobber i Kartverket
Kartografiseksjon, som
produserer kart og kartdata for målestokkene
1:50.000 og mindre.
Historiske kart
Kartleggingen av Norge
i målestokken 1:50.000
har en historie som
strekker seg tilbake til
1949 og signeringen
av Atlanterhavspakten,
forløperen til NATO.
De første kartene ble
basert på tyske kart fra
krigen, og kartleggingen
ble først fullført i 1988.
Det er denne kartserien
appen bruker som kartgrunnlag.
– Mange, i alle fall i
den voksne generasjonen, har et forhold
til kartserien Norge
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i 1:50.000, og til tross for at digitale
løsninger overtar, lever kartserien
fortsatt i beste velgående. Blant annet
er Forsvaret og andre beredskapsetater
veldig opptatt av at vi skal ha et analogt
kartverk, sier Haug.
Stø kurs
Magne Tøndel er utviklingssjef i avdeling
GIS og kommunal forvaltning i NoIS, og
driver med kartforvaltning og systemer
både mot offentlig og privat sektor. Han
har ledet utviklingsprosjektet for NoIS.
– Vi har hatt et veldig tett og godt
samarbeid med Kartverket. Et utviklingsprosjekt er ikke a til å, det dukker opp
nye problemstillinger underveis, men jeg
berømme Kartverket og Ståle Haug som
har vært flinke til å holde fokus på hva de
opprinnelige trengte. Det er veldig lett at
man begynner å legge til nye elementer
underveis, men da er det samtidig lett å
miste fokus på det egentlige behovet for
produktet, sier Tøndel.
Kartverket har hele tiden vært tydelig på
at de ikke ønsker å lage en komplisert
app. Appen skal være tilgjengelig for
alle, og veldig enkel å bruke. I tillegg
er grunnlaget fra Kartverket et levende
datasett. Derfor har det også vært viktig
at kartene er oppdaterte, noe som kan
være en utfordring med kart som lagres
lokalt på en mobiltelefon. Når brukeren
laster ned kartet lagres det derfor et
tidsstempel, og etter en viss tid får du
beskjed om at kartet kan fornyes.

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

ISY WinMap InnbyggerDialog er et såkalt
fortellerkart, der en historie fortelles med
tekst, bilder og video i samspill med et
kart. Løsningen har blitt et svært nyttig
verktøy når utbyggere skal gjennomføre
medvirkning etter plan- og bygningsloven.
– InnbyggerDialog blir som et eget
nettsted for prosjektet, noe som gjør
det enkelt å finne relevant informasjon.
Kombinasjonen av tekst, bilde, video
og tilpassede kartløsninger gir tydelig
informasjon, sier Ingvild Tillerbakk, som
jobber som arealplanlegger i Norconsult
i Trondheim.
Medvirkning på få klikk
Medvirkning i planprosesser har tradi-

sjonelt skjedd gjennom annonser i aviser
og gjennomføring av store folkemøter.
Med digital medvirkning er det potensial
for å nå et bredere publikum. Tillerbakk
mener at ISY WinMap InnbyggerDialog
kan øke medvirkningen gjennom å
skape mer interesse for plan- og utviklingsprosesser blant flere enn dem
som tradisjonelt engasjerer seg, og nå et
bredere spenn i alder og interesser.
- Terskelen for å gi innspill blir lavere når
du kan gjøre det enkelt via mobilen, sier
Tillerbakk.
Arealplanleggerne får tilgang til innspillene
i et kart, og deretter kan dataene hentes
ut i forskjellige format for videre prosessering. Å ha all dialog samlet i en portal

er nyttig og effektivt.
Løsningen kan utvikle seg sammen med
planprosessen og oppdateres med ny
informasjon etter hvert som prosjektet
skrider frem. Innbyggere kan følge
utviklingen tett. Det skaper forståelse for
valgene som tas.
Digital planvarsling er neste skritt
Det neste skrittet for bedre medvirkning
er digital planvarsling. I samarbeid med
Kommunal- og moderniseringsdepartementet utvikler NoIS en løsning der
eiere innenfor et gitt planområde, varsles
automatisk gjennom Altinn ved planoppstart. På denne måten sikrer man at
informasjon når ut til dem som påvirkes
av planene.
En sentral utfordring for kommunene
er at få deltar i planprosesser, særlig i
tidligfase der det meste av grunnlaget
legges. Det er ofte for sent å påvirke når
arbeidet er i gang. Det kan føre til høyt
konfliktnivå rundt en sak.
– Vi ønsker å bidra til planprosesser som
er inkluderende, slik at innbyggerne
kan være med og påvirke på en reell og
meningsfull måte. Digitale løsninger kan
være et virkemiddel for å få til nettopp
dette, sier Kjell Sandal, markedssjef for
geografiske Informasjonssystemer (GIS)
og kommunal forvaltning i NoIS.

Les mer og last ned på kartverket.no.
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Kontakt i Norconsult Informasjonssystemer AS (NoIS): ottar.brekke@norconsult.com

Midtkraft Strøm eies av kommunene
Modum og Sigdal gjennom morselskapet
Midtkraft, som ble til da de lokale
everkene fusjonerte i 1999. Midtkraftkonsernet har rundt 50 ansatte, hvor
Midtkraft Nett, som leverer kraftnettet
i Modum og Sigdal kommune, utgjør
majoriteten av virksomheten. Med
sine sju ansatte har Midtkraft Strøms
produksjonsavdeling ansvaret for å drifte
Ramfoss kraftverk for Ramfoss kraftlag,
Horga kraftverk for Sigdal energi, og fire
småkraftverk for Modum kraftproduksjon. De seks anleggene selskapet drifter
har en samlet årsproduksjon på 250
GWh.
Felles system
Nils Nerdalen, leder for drift og vedlikehold og selskapets fire operatører,
forklarer at tidligere lå all dokumentasjon
av drift og vedlikehold lageret på papir
i den enkelte kraftstasjonen, og alt
vesentlig av vedlikehold ble styrt fra
den enkelte stasjonen. Etter hvert som
avdelingen har blitt mindre som følge av
naturlig avgang, har utfordringene med
dette systemet blitt stadig tydeligere.

Midtkraft Strøm har innført ISY JobTech for
å planlegge og dokumentere vedlikeholdsaktiviteter på en systematisk måte.

Dronebilde av Ramfoss Kraftstasjon. Foto: Trond Lindseth
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– Alt var papirbasert og vi manglet et
skikkelig vedlikeholdssystem på tvers
av de ulike kraftverkene. Hver operatør
hadde sin måte å gjøre ting på. Vi så at
vi måtte ha et felles system for feilretting
og planlagt vedlikehold fremover, sier
Nerdalen.
Midtkraft Strøm vurderte flere ulike
systemer, men så fordeler i at prinsippene i ISY JobTech var kjent fra gamle
papirsystemer operatørene hadde brukt
før. I kontakten med andre brukere fikk
Midtkraft også inntrykk av at ISY JobTech
var godt innrettet mot mindre organisasjoner, og fleksibelt nok til at de kunne
bygge opp systemet på det nivået de

selv ønsket.
ISY JobTech ble derfor kjøpt inn høsten
2019, og Midtkraft Strøm gikk i gang
med å bygge systemet etter sine behov
og fylle det med innhold.
– Vi begynte å bygge en struktur sist
vinter, og kom i gang med opplæring
med alle operatørene på nyåret. Selv
om vi er i startgropen ser vi allerede at vi
har en helt annen oversikt enn tidligere
over hva som blir gjort og hva som skal
gjøres. Og det virker som alle brukerne
er positive til løsningen. Det er viktig.
Om brukerne ikke ser verdien, får du
ingenting ut av det, sier Nerdalen.
Lager digital arbeidsstrøm for å produsere mer strøm
Ottar Brekke fra NoIS har fulgt Midtkraft
Strøm siden desember 2018. NoIS identifiserte tidlig Midtkraft Strøm sitt behov
for en mer digital arbeidsstrøm.
– Hver maskinist hadde sin egen måte
å gjøre ting på, og vi har jobbet med
å sette alt i system og dokumentere
hvordan oppgaver utføres. Dette er viktig
både for å skape en felles hukommelse
og en felles vedlikeholdskultur, sier
Brekke.
NoIS har blant annet bistått Midtkraft
Strøm med å standardisere og utforme
felles prosesser, beskrivelser og rutiner,
og samle all informasjon på ett sted.
Midtkraft Strøm hadde store mengder
dokumentasjon i filstrukturer som det
var vanskelig å finne frem i, i tillegg var
langt fra alt digitalisert.
– NoIS har vært gode på å holde fokus
på at vi skal få noe fornuftig ut av dette,
og tilpasse teknologien etter vårt behov,
ikke motsatt. Brukergruppen som vi har
fått tilgang til har også vært en fin arena
for å lufte problemstillinger, fordi du kan
finne selskaper som er ganske like deg
selv, sier Nerdalen.
Arbeid for mørketiden
Etter oppstarten i 2019, hvor NoIS og
Midtkraft Strøm gjennomgikk grunndataene i systemet, anleggsstruktur, forebyggende vedlikeholdsarbeid og lignende, jobbet Midtkraft Strøm videre med å

få på plass nok innhold i systemet til at
dette kunne introduseres for brukerne
på tampen av året.
– Utfordringen er alltid å få folk til å ta i
bruk teknologien som implementeres.
Det vi la vekt på var å starte med å få
inn en del data slik at brukerne kunne se
nytteverdien, og at vi starter enkelt og
tar ting stegvis. Det er tydelig at Midtkraft
Strøm har bestemt seg for å gjøre dette
ordentlig. De har lagt inn mye tid og
innsats og har vært veldig systematiske
og ryddige, forklarer Ottar Brekke i NoIS.
Midtkraft Strøm har fortsatt litt arbeid
igjen før de føler at ting er på plass, men
det er arbeid for mørketiden.
– Utearbeidet vil vi helst gjøre i sommerhalvåret. Dette er fint kontorarbeid
vinterstid. Dessuten er jo prisene på
kraft høyest på vinteren. Da kan vi ikke
gjennomføre prosjekter som stopper
anleggene, sier produksjonsleder Odd
Røvang i Midtkraft Strøm.

“Det virker som alle
brukerne er positive
til løsningen. Det er
viktig. Om brukerne
ikke ser verdien, får du
ingenting ut av det”

Odd Røvang

– Vi er jo en liten og oversiktlig kraftprodusent og organisasjon. Sånn sett
har det fungert å kjøre ting på «gamlemåten» lenge. Men vi ser at verden går
videre. Spesielt har det vært viktig for oss
ha god oversikt og dokumentasjon på hva
maskinistene har gjort og funnet når de
er ute på en jobb, sier produksjonsleder
Odd Røvang i Midtkraft, som har vært
sentral i anskaffelsen av ISY JobTech.

Nils Nerdalen

Selv små digitaliseringsprosesser kan gi mye kraft

FDV OG EIENDOMSFORVALTNING
GIS OG KOMMUNAL FORVALTNING
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Jürgen Spindler

Kundemagasin fra Norconsult Informasjonssystemer AS

“Ideen bak Kundeportalen er veldig fin. Spesielt
liker jeg chat-funksjonen knyttet opp mot en sak“

Samarbeider om
bedre samhandling

– Si at en lærer skal melde inn at en rute
er knust. Han eller hun går til en webadresse, logger seg inn og registrerer en
ny sak. Da vil den som har ansvaret for
driften se at det har kommet en ny sak.
De kan da umiddelbart skrive en melding
tilbake til læreren, forklarer Lykke.

Tett samarbeid med brukerne for å treffe deres behov er
ledestjernen i utviklingen av ISY Eiendoms nye Kundeportal.

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

Åpner for dialog
Meldingsfunksjonaliteten i ISY Eiendom fungerer på tvers av moduler i ISY
Eiendom-systemet. Den gjør det mulig
å kommunisere direkte mellom brukere,
på samme måte som i for eksempel
Microsoft Teams, samtidig som brukerne
også kan melde inn merknader og kommentarer på ulike typer objekter i FDVsystemet, for eksempel en arbeidsordre

eller en renholdsoppgave.
Jürgen Spindler i Rælingen kommune
har prøvd ut Kundeportalen og meldingsfunksjonaliteten etter at han fikk
tilgang. På tross av noen barnesykdommer mener han ideen bak løsningen er
veldig god.
– Ideen bak Kundeportalen er veldig fin.
Spesielt liker jeg chat-funksjonen knyttet
opp mot en sak. Vi trenger mer dialog
rundt sakene som meldes inn enn det
vi har i dag, slik at vi slipper at en sak
skyves videre fra ansvarlig til ansvarlig,
sier Spindler.

i en enklere måte å kommunisere på,
samtidig som modulen tilbyr sporbar
historikk, og automatisk varsling når det
kommer en ny melding på en sak, eller
noen har levert et spørsmål.
– All kommunikasjon samles på ett sted,
med enkel tilgang. Du kan chatte både
direkte med enkeltpersoner, eller la
dialogen følge en konkret sak. Slik vil vi
effektivisere kommunikasjonsflyten i systemet og gjøre det enklere å samarbeide
godt, sier Lykke.

Verdien for brukeren ligger mest av alt

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

– Vi trenger innspill fra kundene våre for
å bli virkelig gode på det vi gjør. Derfor
involverer vi nå utvalgte brukere, som vi
enten vet skal bruke den nye modulen,
eller som vi tror kan ha behov for den.
Om vi ikke løser kundenes behov blir
ikke produktet så bra som det kunne ha
blitt, selv om utvikleren syns det er bra,
sier produkteier Endre Lykke i NoIS.

sammen med representanter for tre
relevante kunder, hvor de så nærmere
på ISY Eiendoms Kundeportal. I alt
deltok tolv personer, alt fra kontraktsforvaltere til ansvarlige for driftspersonell
og ledere. En av dem som deltok var
Jürgen Spindler, avdelingsleder eiendomsforvaltning i eiendomsenheten i
Rælingen kommune.

Konstruktive tilbakemeldinger
Tradisjonelle løsninger for forvaltning,
drift og vedlikehold av en skole eller et
kontorbygg, gir brukeren muligheten til å
legge inn en sak om at et eller annet er
feil, men lite mer. Ofte er det mer behov
for kommunikasjon mellom de som
drifter og den som melder inn saken.

– Jeg så egentlig for meg at vi skulle
få en vanlig demo, så det var en fin
overraskelse at vi selv fikk prøve oss på
meldingstrådene. Det er viktig med et
intuitivt brukergrensesnitt på et produkt
som dette. Derfor var det bra at vi fikk
testet ut produktet ordentlig og komme
med innspill på hvordan brukerne tenker
når de prøver produktet for første gang,
sier Spindler.

– Mange ganger har man bare en logg
å forholde seg til. Vi ønsket å lage noe
mer moderne og effektivt, sier Lykke.
For å få til dette best mulig har NoIS
satset på tett dialog med kunder og
potensielle brukere av løsningen. Nylig
gjennomførte utviklerne en workshop
10 ISYnytt 02/20

Lykke er også klar på at dette gir viktig
innsikt til det videre utviklingsarbeidet.
– Workshopen har gitt oss viktig feedback for det videre utviklingsarbeidet.
Vanligvis utvikler vi denne type løsninger

i sprinter på tre uker, der vi først lager
noen nye løsninger, så holder vi en
demo. Demo er ofte internt, men kan
også involvere kunder. Når kunden
faktisk får teste selv, lærer vi mer om
hvordan ting fungerer i praksis. Kanskje
prøver kunden noe vi ikke hadde tenkt
på i det hele tatt. Sånn kan vi oppdage
flere nye muligheter for forbedringer,
sier Lykke.
God respons
Løsningen er bygget som en responsiv
web-side, som kort fortalt er smarte nettløsninger som tilpasser seg alle skjermstørrelser, uavhengig av hvilken enhet
du velger å bruke. Det vil si at Kundeportalen og meldingsfunksjonaliteten er
lett tilgjengelig på nett, uten nedlastning,
men oppfører seg som en applikasjon
brukerne vil kjenne igjen fra App Store
eller Google Play.
Lykke bruker en skole som et eksempel
for å illustrere hvordan løsningen vil
fungere.

Rud skole i Rælingen kommune har nylig vært utsatt for tagging. Om det skjer igjen,
kan de forhåpentligvis melde inn saken i den nye Kundeportalen i ISY Eiendom.
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Komplekse prosjekter
på skinner
Når det nye dobbeltsporet mellom Drammen og Kobbervikdalen skal bygges, samler
Bane NOR og Norconsult alle fag inn i én BIM-modell. Både byggherre, konsulent og
entreprenør får dermed et større tverrfaglig innblikk og bedre kontroll med prosjektet.

mengder direkte fra objekter i modellen.
Det gir en mye sikrere plattform for å
vise hvilke objekter som hører til hvilke
prosesser og hva som skal prises til de
ulike prosessene, sier Aas.
Modell-tog
I løpet av de siste ti årene har samferdselsbransjen gradvis innført mer modellbruk. Kontraktene som kommer fra
Bane NOR setter stadig høyere krav for
BIM-gjennomføring og BIM-kompetanse
både på totalentrepriser og utførelsesentrepriser.
– Tilbakemeldingen fra entreprenøren
på den pågående kontrakten er at dette
er den rikeste modellen på attributtnivå
han har fått. Det gjør at han har et veldig
godt grunnlag for å vurdere modelldataene når han skal planlegge arbeidet,

sier Aas.
Angeltveit trekker frem at dette er et
samarbeid som har fungert svært godt
takket være Bane NORs åpenhet for nye
ideer, og muligheten for å teste løsningene underveis i utviklingen med NoIS.
– Dette var jo helt nytt for både Bane
NOR, NoIS og oss. Derfor har det vært
veldig nyttig at vi hele tiden har hatt
mulighet til å jobbe i betaversjoner, og
hatt jevnlige diskusjoner og feedback
med utviklerne i NoIS. Samtidig har
samarbeidet med Bane NOR vært veldig
godt. De er åpne for nye ideer og det
er imponerende hvilken endringsvilje de
har vist i prosjektorganisasjonen sin, sier
Angeltveit.

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

– Hovedutfordringen er jo å holde trafikken i gang mens man bygger ny bane,
forteller Thomas Aas, prosjekteringsleder
BIM for Bane NOR.
– Arbeidet krever veldig mange faseomlegginger, hvor vi flytter sporene
frem og tilbake underveis. Prosjektet er
delt opp i fem hovedfaser med mange
underfaser. Det betyr at vi skal koordinere bygging av alle fag på tvers av
disse. BIM-modellen blir helt sentral for
at dette går opp, sier Aas.
Arbeidet med det nye dobbeltsporet inkluderer også ombygging av Drammen
stasjon, der hele plattformområdet skal
heves med 40 cm, og deler av en ny bybru. Når det skal graves, skinnelegges og
lages elektriske anlegg, og dette er kun
noen av mange fag som er involvert, blir
prosjektet svært komplekst. Det krever
nytenkning.
Heldigitale prosjekter
– Dette er det første prosjektet hvor vi
går så i dybden på digitalisering. Vi har
løsrevet oss nesten helt fra tegninger. All
informasjon er innarbeidet i modellen,
som kan stå alene. På den ene kontrakten har vi gått fra det som normalt ville
12
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vært noen tusen tegninger til rundt 150,
i det som har blitt et mer eller mindre
heldigitalt prosjekt, sier Aas.
Det er Norconsult som har hatt ansvaret
for konkurranse- og arbeidsgrunnlaget
for alle de store utførelsesentreprisene
i prosjektet. Store utførelsesentrepriser
skaper normalt omfattende arbeid med
mengdebeskrivelser, og har tidligere
innebåret mange manuelle operasjoner
og mengdeberegninger. Dette ønsket
Norconsult å gjøre noe med.
– I 2017 la vi en plan om at når vi skulle
ut med grunnlaget som leveres i disse
dager, skulle være «state of the art». Jeg
har vært litt nervøs for at vi la listen for
høyt, og Bane NOR var urolige for om vi
kom til å skremme bort entreprenørene,
men heldigvis har markedet tatt oss igjen,
sier Thomas Angeltveit i Norconsult.
Automatiske beskrivelser
Angeltveit er disiplinleder og har jobbet
med intercityprosjektet siden oppstart
i 2014. Norconsult og NoIS har utviklet
plugins til ISY Beskrivelse, som knytter
BIM-modellen og beskrivelsene sammen. Ved hjelp av ISY Beskrivelse har
Norconsult, i samarbeid med NoIS,
utviklet nye rutiner som genererer
mengdebeskrivelsen automatisk, basert
på BIM-modell.
– Vi ville lage en modell som automatisk
generer en beskrivelse av mengder og
prosesser, slik at det i prinsippet skulle

være umulig å få en mismatch. Dette
har potensial til å løfte hele bransjen. Her
kobler vi sammen informasjon som ikke
har vært koblet før. Når vi i dette
prosjektet har beskrivelser som passerer
4000 sider sier det seg selv at vi måtte
tenke litt nytt, sier Angeltveit.
Det har lenge vært en utfordring for
bransjen at tegninger og modeller ikke
henger sammen med beskrivelsen og
mengdelister. Når noe som vises på tegningen ikke er med i beskrivelsen blir det
ikke priset inn i prosjektet, noe som kan
by på problemer og føre til rettstvister.

“Bane NOR er åpne for nye ideer og det er
imponerende hvilken endringsvilje de har
vist i prosjektorganisasjonen sin”
Thomas Aas

I Drammen møtes Vestfoldsbanen,
Drammensbanen og Sørlandsbanen til
et av Norges største knutepunkter for
tog. Her er Bane NOR i gang med et av
landets største jernbaneprosjekter, Intercity Drammen – Kobbervikdalen.

– Nå får vi bedre verktøy for å planlegge
hvordan og i hvilken rekkefølge vi skal
bygge, og en bedre plattform for byggherre til å kontrollere at alt som er prosjektert er gjennomførbart. Vi mener at
dette er en veldig effektiv måte å jobbe
på, fordi vi reduserer antall konflikter
mellom de ulike fagene, og usikkerheter
blir avdekket tidligere enn før. Dermed
får vi færre overraskelser ute i felt, sier
Thomas Aas i Bane NOR.
Tettere kobling mellom arbeidsbeskrivelse og kontrakt reduserer rom for
misforståelser mellom byggherre og
entreprenør.
– Det er mye å spare på å unngå uforutsette hendelser og redusere kostnader
knyttet til ventetid og stopp i produksjonen. I dette prosjektet har vi brukt
ISY Beskrivelse og ISY Linker til å hente

llustrasjon av Drammen stasjon for Bane NOR av Norconsult/Baezini.
ISYnytt 02/20
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Farvel til e-post og glemte frister

Fra masteroppgave til den virkelige
verden med ISY ByggOffice

Visjonen til Tor Eilif Sjømark i Trondheim kommune er i ferd med å bli
virkelighet. En felles digital løsning der byggherre og entreprenør helt
sømløst kan varsle og følge opp endringer i byggeprosjekter.

Stian Fløttum hadde kanskje ikke den tøffeste overgangen fra studielivet til
Handagard, AF Gruppen (t.v.) og adm.dir. i NoIS, Ola Greiff Johnsen,
arbeidslivet. Sivilingeniøren fraInge
NTNU
ble godt kjent med sin nye arbeidsgiver
under utdelingen av ISY Innovation Award på ISYdagene 2019.
Børset & Bjerkset da han i masteroppgaven fulgte to av deres prosjekter tett.

Kontakt i Norconsult Informasjonssystemer AS (NoIS): hanne.merete.glad@norconsult.com

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

– Jeg fantaserte om en digital løsning
der varslinger kom til rett person på rett
tid, sier Sjømark som er avdelingsleder
for byggelederne i Trondheim kommune.
Fantasien blir nå virkelighet. Den nye løsningen, ISY Prosjekt Endring, er en samhandlingsplattform for endringsmeldinger i byggeprosjekter.
– Det har blitt akkurat som jeg så for meg.
Entreprenøren varsler om en endring og
varselet går rett til den som skal signere
hos byggherre. Byggherre signerer
elektronisk, og endringen oppdateres
automatisk i ISY Prosjekt Økonomi. På
denne måten har du full kontroll på økonomien hele veien, sier Sjømark.

Prosjektet er nå i ferd med å ferdigstilles,
og skal tas i bruk i alle nye byggeprosjekter i Trondheim kommune fra nyttår.
Enklere, mer effektiv og mer
oversiktlig økonomi
Endringer i et prosjekt kan gi store
økonomiske utslag. Det vet Sjømark alt
om. Etter mange års erfaring fra både
entreprenør- og byggherresiden hadde
han klart for seg hva som manglet.
– Jeg ville lage noe som fungerer optimalt for både entreprenør og byggherre.
I dag kommer endringsmeldingene i alle
former: på epost, personlig overlevering
og som faks. Du er hele tiden prisgitt at
varsler om endringer ikke forsvinner i det

sorte e-posthullet, forklarer han.
Med en frist på to uker for å svare på
varsler er det avgjørende å ha et godt
system for å håndtere dem. I dag finnes
det ingen slik digital løsning.
– Plutselig skjer det en glipp. En kollega
har vært syk eller en e-post blir liggende,
og det kommer dyre krav som man ikke
er forberedt på, sier Sjømark.
Gevinstene er høsteklare
Gard Valle Arefjord og Jon Sommervold,
rådgivere i NoIS, har jobbet i prosjektteamet fra start. De og resten av teamet
lovpriser kommunen for å være svært
fremoverlent.
– Folkene fra Trondheim kommune har
vært helt fantastiske. De har beskrevet
utfordringene i detalj og vært veldig
involvert hele veien. De er langt fremme
i skoen på digitalisering, og dette vil også
være til stor nytte for andre, sier Arefjord.
For snart kan programmet tas i bruk av
flere enn Trondheim kommunes medarbeidere. Teamet trekker særlig frem
relevansen for byggherrer som allerede
bruker ISY Prosjekt Økonomi. Ny funksjonalitet vil også komme til, og etter
hvert vil Trondheim kommune integrere
løsningen med sitt arkivsystem.

Det nye Trondheim Torg har vært det største enkeltprosjektet Trondheim kommune
har hatt på mange år. Prosjektet ble ferdigstilt i juni 2020. Foto: Glen Musk.
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– Løsningen testes i høst, og etter nyttår
vil den introduseres i markedet. Det blir
veldig spennende, avslutter Jon Sommervold, som er løsningsarkitekten bak
den nye løsningen.

I dag er Stian Fløttum prosjektleder og
innom både store og små oppdrag hos
Børset & Bjerkset Entreprenør på Støren.
I september avsluttet han siste bygg i
leilighetsprosjektet Hagebyen Tiller. Et
prosjekt som teller 186 leiligheter fordelt
på fire bygg og som Stian har fulgt
opp tett i ISY ByggOffice, et verktøy for
kostnadsestimering og produksjonsoppfølging.
Men et steg tilbake, hvordan kom han
fram til at han skulle skrive masteroppgaven sin om ISY ByggOffice?
– Jeg er litt perfeksjonist som person.
Det er sikkert litt av grunnen for interessen. Så ble jeg nok også litt påvirket av
Arne Nordbotn, daglig leder i Børset &
Bjerkset. Under studiene var jeg veldig
interessert i økonomi- og produksjonsoppfølging. Børset & Bjerkset hadde
brukt ISY ByggOffice på kalkulasjon,
og snust litt på produksjonsoppfølging,
men aldri lært seg det. Nordbotn foreslo
derfor at jeg kunne lære meg programmet, sier Fløttum, som på det tidspunkt
hadde hatt flere sommervikariater hos
Børset & Bjerkset.
Bygger videre på erfaringene
I oppgaven tok han for seg hvilke
muligheter ISY ByggOffice kunne gi
selskapet i prosjektstyring og produksjonsoppfølging. Han fulgte to av Børset
& Bjerksets prosjekter tett fra dag én, og
sammenlignet dette med hvordan selskapet vanligvis fulgte opp produksjonen.
– Etter at jeg var ferdig med oppgaven

fortsatte jeg å bruke ISY ByggOffice i
prosjektene mine, og har tilpasset dette
mer og mer til Børset & Bjerkset. Nå
bruker vi ISY ByggOffice til produksjonsoppfølging i alle prosjekter, sier Fløttum.
En av de største fordelene, ifølge Fløttum,
er at Børset & Bjerkset har fått ett felles
system som alle bruker, i stedet for
mange forskjellige Excel-ark der hvert
prosjekt har sin måte å gjøre ting på.
– Nå er alt samlet og linket opp mot
regnskap. Systemet snakker sammen og
vi har fått en mer lik kultur for produksjonsoppfølging i selskapet. Om en
prosjektleder slutter eller blir syk er det
enkelt for noen andre å ta over, sier
Fløttum.

rundt omkring, som Stian, som har brukt
mye tid på å sette seg inn i programmet,
og videreført engasjementet inn i sine
organisasjoner. Vi har gjennom årene
fått mye nyttig feedback fra disse, og
dette er innspill vi tar med oss i utvikling
av den nye versjonen, sier Olsen.

Stian Fløttum har nylig avsluttet
leilighetsprosjektet Hagebyen Tiller.

Ny versjon
Fløttum ser likevel noen utfordringer
i bruken av ISY ByggOffice, der den
største er opplæring av nye kolleger.
– ISY ByggOffice har mange funksjoner
og mye innhold, og det kan virke overveldende ved første øyekast. Det er
mange måter å gjøre samme oppgave
på, noe som kan være både positivt og
negativt, forteller Fløttum.
Akkurat det er Espen Lund Olsen og
teamet hans hos NoIS nå i gang med
å se på. Olsen leder et prosjekt for å
videreutvikle ISY ByggOffice.
– ISY ByggOffice har jo rukket å bli 15 år,
og er veldig populært blant både små
og store selskaper Det er mange ildsjeler
ISYnytt 02/20
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BIM OG KONSTRUKSJON

Kontakt i Norconsult Informasjonssystemer AS (NoIS): bjorn.gisle.hodneland@norconsult.com

Med BIM går byggingen av
Bybanen på skinner
Om noen få år står en ny Bybane-linje klar til å frakte innbyggere fra Bergen
sentrum til Fyllingsdalen. Arbeidet er i full gang, og banen bygges ved hjelp
av den fremste teknologien innen 3D-modellering og BIM.

Flyttbar BIM-kontainer med modeller og nettbrett tilrettelagt for håndverkere.

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

Da arbeidet med den nye Bybane-linjen
startet i 2015, satte Bybanen Utbygging
seg et mål om å være modellbaserte
gjennom hele prosjektet. Som følge av at
prosjektet innebærer kompleks infrastrukturprosjektering i trange byrom og at
Bybanen Utbygging har positiv erfaring
fra 3D-prosjektering i tidligere byggetrinn
satte de høye krav til 3D-modellering og
bruk av bygnings-informasjonsmodellering (BIM) i gjennomføringen av byggetrinn 4. Selv om mange entreprenørselskaper allerede er i gang med bygging
basert på 3D, er det langt fra alle som
har praktisk kjennskap til hvordan de kan
ta den nye teknologien i bruk.
Mange fordeler med BIM
BIM-modellene forenkler samhandlingen
mellom byggherre og entreprenør ved at
du får én modell hvor all informasjon samles i ett og samme system. Det blir lettere
å se hvordan alt henger sammen, noe
som igjen gjør det enklere å oppdage feil
og kollisjoner. Svein Rosseland, kontraktsbyggeleder i Bybanen Utbygging, forteller at de oppdager konflikter tidligere
og sparer penger ved å ta i bruk BIM.
– Med BIM ser du feil og dårlige løsninger som du tidligere ikke ville oppdaget
før i selve byggefasen. Det er mye bedre
å ta seg litt ekstra tid til å rette opp feil
i planleggingsfasen. Å få stopp under
byggefasen kan fort bli veldig dyrt, sier
Rosseland.
Planlegging, mengdeuttak, bøyelister fra
modell, maskinstyring, HMS, nettbrett,
BIM-kiosker, AR- visning og FDV; listen
over bruksområder for modellene i prosjektet utvides stadig, slik at både byggeherre og entreprenør får flere gevinster
av modellbruk.
– En helt ny arbeidshverdag
Anleggsdelen av Bybaneprosjektet er
delt inn i fem store grunnentrepriser,
hvor NCC er entreprenør på to av dem.

Med 3D-modeller kan også entreprenørene lett oppdage ting som ikke
stemmer, og bidra med sin kompetanse
for å bedre modellen.
– Vi har hatt svært positive opplevelser
med å jobbe modellbasert. Å kun måtte
sette seg inn i én modell kontra flere
tusen tegninger har gjort prosessen mye
enklere, og det har ført til færre feil. Det
har rett og slett vært en helt ny arbeidshverdag for oss, sier Knut Rune Brugrand,
BIM-koordinator i NCC.
Kompetanseløft
Brugrand forteller at det til å begynne
med var utfordrende å jobbe modellbasert. Det var en ny måte å jobbe på for
alle, som gjorde at ble det satt av mye
ressurser til opplæring og kompetanseheving for de involverte. Men etter hvert
som entreprenørene fikk BIM under
huden, ble det tatt godt imot.
– Vi har hatt et stort kompetanseløft i
vår bedrift som vi har hatt veldig glede
av, og som vi kommer til å ha glede av
i lang tid fremover. Det er ikke mange
som har lyst til å gå tilbake til tegninger,
etter at man har sett hvor mye enklere
det er med gode BIM-modeller, sier
Brugrand.
Brugrand er en viktig ressurs for å tilrettelegge underlaget for optimal bruk i
utførelsen. Bybanen Utbygging har som
krav at entreprenørene stiller med slike
ressurser.
Prosess
Etter kontraktssignering med entreprenør
tar prosjektet utgangspunkt i noe som
kalles en 14-6-prosess. Byggherre,
prosjekterende og utførende entreprenør
starter sammen gjennomgangen av
ferdigprosjektert grunnlag for å avdekke
aktuelle problemstillinger og uklarheter
14 uker før utførelse, og har som mål å
ha dette ferdig bearbeidet seks uker før

fysisk byggestart. Entreprenøren får god
innføring i alle forutsetninger for prosjekteringen og alt arbeidsgrunnlaget.
Deretter gjentas prosessen hver 14. dag
med ulike tema, hvor entreprenøren kan
stille spørsmål og komme med innspill.
På disse tverrfaglige gjennomgangene er
det alltid entreprenøren som bestemmer
tema, slik at de får fylt på den kompetansen de trenger.
Bjørn Gisle Hodneland, BIM-koordinator
i Norconsult Informasjonssystemer
(NoIS), er innleid som BIM-ansvarlig hos
Bybanen Utbygging i forbindelse med
prosjektet.
– For å få til prosjektet må vi som byggherre være aktive deltagere og hjelpe så
godt vi kan med å levere gode modeller
og lage en god prosess med modellbasert utførelse. Godt samarbeid har
vært en avgjørende nøkkel for å lykkes.
Siden det er få og store kontrakter, har
vi klart å følge opp alle på en god måte,
forklarer Hodneland.
BIM har kommet for å bli
Brugrand gir også Bybanen Utbygging
skryt for å ha vært en fremtidsrettet
byggherre.
– Det hadde nok ikke gått like fort for
oss å ta i bruk BIM dersom Bybanen
Utbygging ikke hadde stilt høye krav til
oss som entreprenører. De har bidratt til
et løft i bransjen, som gjør at byggeprosessene kan bli langt mer effektive.
– Både vi og bransjen kommer til å spare
penger på å jobbe modellbasert. BIM har
kommet for å bli, sier Rosseland.

“Det har rett og slett vært en
helt ny arbeidshverdag for oss”

16
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Svein Rosseland

• Bybanen Byggetrinn 4, Sentrum - Fyllingsdalen
• Modellbasert prosjekt
• Bygges basert på 580 3D- fagmodeller
• 9 km trasé
• 2 nye tunneler
• 7 nye holdeplasser inkl. en underjordisk holdeplass
• Åpner 2022/23
• Kostnadsramme 7,1 mrd

Knut Rune Brugrand

FAKTA
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Tegningsløs armering er
kommet for å bli
Cap Clara renseanlegg i Molde kommune har vært Norges første pilotprosjekt
for tegningsløs armering med ISY 360 Construct. – Denne arbeidsmåten å
jobbe på er kommet for å bli, mener entreprenør Romsdal Bygg.

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

For byggherre Molde Vann og Avløp
har arbeidet med det nye avløpsrenseanlegget på Cap Clara i Molde gått som
vanlig. Slik har det ikke vært for entreprenør Romsdal Bygg og prosjekterende
Norconsult. Arbeidet med å plass-støpe
650 kubikk betong og 80 tonn armering har også vært en viktig testarena for
pilotversjonen til nye ISY 360 Construct,
et program som gjør det mulig å vise
3D-modeller av alle armeringsjernene
direkte på byggeplass.
– For oss som byggherre har det egentlig ikke vært noen stor forskjell. Da vi ble
spurt om å delta i denne piloten tenkte

jeg likevel at dette var et viktig prosjekt for
oss å være med på. En tegning er statisk,
men når du lager en digital modell får
du noe dynamisk å jobbe med, der du
enkelt kan gjøre endringer i sanntid.
Dermed slipper vi å bli liggende igjen
med en haug stål som må kastes på
grunn av endringer eller feil i tegningsgrunnlaget. Ved at du tar vekk feilkilden
skaper du en vinn-vinn-situasjon, sier
Lars Petter Kjerstad, avdelingsleder vann
og avløp i Molde Vann og Avløp KF.
Også entreprenør Romsdal Bygg mener
at løsningen gjør arbeidet mer effektivt.

– Vi får bedre oversikt, og mye bedre
detaljer. Det er en stor fordel at du kan
zoome veldig inn på modellen, og jeg
tror absolutt vi vil fortsette å jobbe sånn.
Dette har kommet for å bli, og det blir
nesten litt rart å gå vekk fra det nå, sier
Magne Reitan, prosjektleder Romsdal
Bygg.
Kent Stian Gussiås, byggeplassleder på
Cap Clara-prosjektet er enig.
– I gamledager kom tegningen enten i
posten, eller vi måtte skrive dem ut fra
epost. Nå kommer armeringstegningene
rett til BIM-kiosken på byggeplassen.

Norconsult kan bare gjøre forandringer
og publisere dem, og så vi har dette
umiddelbart. Du får bedre oversikt og
gjør færre feil siden du også unngår at
oppdateringer i tegningene kommer for
seint, sier Gussiås.
Første gang på byggeplass
En BIM-kiosk er ganske enkelt en
stasjonær PC med en stor skjerm som
tåler å stå litt i vær og vind, men ISY 360
Construct kan også brukes på mobil
eller nettbrett ettersom 3D-modellen er
lagret i skyen.
– Å modellere armering i 3D er ikke helt
nytt. Alle store rådgivere gjør det. Det
er hvordan dette brukes på byggeplass
som er den største forskjellen, sier Ole
Magne Kvindesland, avdelingsleder BIM
og konstruksjon i NoIS.
Utgangspunktet for modellen til Cap
Clara-prosjektet ble laget i Revit. Deretter
har Norconsult brukt ISY CAD Rebar til å
modellere selve armeringen i betongen.
ISY 360 Construct henter så ut denne
informasjonen fra Revit-modellen i
skyen, uten eksport til IFC først, og gjør
den tilgjengelig for betongarbeiderne på

byggeplassen.

deltok for å observere og lære.

– Arbeidsmetodikken de siste årene har
vært at vi har armert i 3D, så laget 2Dtegninger som vi har levert tradisjonelt
på pdf eller papir. Men nå leverer vi en
3D-visning av bygget, med armeringen
og alt direkte på byggeplassen. Det betyr
at vi får vi lagt inn mye mer informasjon
i BIM-modellen enn det som har vært
vanlig tidligere, med blant annet kommentarer på jernene, slik at man raskt kan
orientere seg i utplasseringsfasen, sier
Aleksander Sørvik Hanssen i Norconsult,
som siden høsten 2018 har hatt rollen
som byggteknisk rådgiver og BIM-koordinator på Cap Clara-prosjektet.

Magne Reitan i Romsdal Bygg forklarer
at mange var skeptiske da den nye løsningen skulle tas i bruk, spesielt de eldre
medarbeiderne, men at programvaren
var enkel å lære seg.

Egen utvikling
NoIS har i samarbeid med Norconsult
jobbet med utviklingen av ISY 360
Construct i halvannet år. I Cap Claraprosjektet har Norconsult hatt alle prosjekterende fag med unntak av prosess.
Da entreprenøren Romsdal Bygg skulle
ta i bruk den nye programvaren gjennomførte Norconsult et kort introkurs
for nesten alle på oppdraget, for det
meste betongarbeiderne og noen formenn, samt andre prosjektledere som

Ole Magne Kvindesland i NoIS bekrefter
dette.

– I starten var mange veldig negative og
usikre på hvordan dette ville fungere,
men det er ikke rart at man er usikre på
ting som er nytt. Vi har også en del eldre
karer som kanskje ser litt mer svart på
det med data og slikt. Til tross for dette
har det fungert veldig bra i alle ledd, og
folk ble mer og mer trygge jo lengre ut i
prosessen vi kom, sier Reitan.

– Vi har vært overrasket over at det kom
mye mindre tilbakemeldinger enn ventet. Etter en kort intro fra Norconsult var
Romsdal Bygg i prinsippet selvgående.
Det kom veldig lite spørsmål underveis.
Dette er betongarbeidere og jernbindere
som ikke hadde erfaring med 3D-armering i det hele tatt, sier Kvindesland.

“I gamledager kom tegningen enten i posten, eller vi
måtte skrive dem ut fra epost. Nå kommer armeringstegningene rett til BIM-kiosken på byggeplassen”

Cap Clara Renseanlegg utenfor Molde skal stå ferdig i begynnelsen av 2021. Illustrasjon: Norconsult.

Kent Stian Gussiås (t.v.) og Magne Reitan hos
Romsdal Bygg er tilfredse med å få armeringstegningene i en 3D-modell.
18
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Team over teknologi
Fullt fokus på menneskelige faktorer som teamsammensetning og ledelse fremfor tekniske
løsninger gjorde at Altera Infrastructure lyktes
med et omfattende IT-prosjekt på rekordfart.

Petrojarl Foinaven er et av skipene i flåten til Altera Infrastructure og er en flytende oljeplattform.
Kontakt i Norconsult Informasjonssystemer AS (NoIS): eirik.thun@norconsult.com

utrolig mange avhengigheter det ikke var
tatt høyde for. Prosjektet var IT-drevet,
men vi trengte mer fokus på forretningsområdene. Vi kjørte tross alt et stort
carve out-prosjekt for å etablere flere
delte tjenester parallelt, samtidig som vi
også skulle lansere et nytt finanssystem,
sier Stolpe.

– Dette skulle jo egentlig bare være et
lite sideprosjekt, men det ble raskt klart
at det var mer krevende enn som så.
Å bygge opp en omfattende, global
infrastruktur for tolv kontorer og 60
flytende assets, migrere 350 servere,
180 applikasjoner og 2.500 ansatte i ni
land, med tilhørende mengder data og
prosedyrer er ikke akkurat venstrehåndsarbeid, sier Madelene Stolpe, Chief Information Officer i Altera Infrastructure.

Planlegging for godt samarbeid
Løsningen var å ta saken i egne hender.
Stolpe satte seg ned med Tommy Walvåg,
prosjektleder fra NoIS, for å lage sin
egen plan. Det viktigste grepet var å
sette av mer tid til planlegging.

Da Stolpe i fjor fikk telefonen fra CEO i
Altera Infrastructure, Ingvild Sæther, med
spørsmål om hun kunne tenke seg å bli
med som deres nye CIO, ble hennes
første oppgave å ta tak i overføringen
av IT-tjenester fra Vancouver til Alteras
hovedkontor i Norge.
– Jeg trodde først jeg kom til dekket
bord. Vancouver og IT-avdelingen der
skulle lede overføringen og vi skulle kun
være mottakere, men etter noen uker
begynte jeg å stille spørsmål. Det var
20 ISYnytt 02/20

– Ledelsen ønsket å se fysiske bevis på at
arbeidet var i gang, men vi så at vi måtte
bruke mye tid på planleggingsfasen. Det
førte til at vi brukte nesten to måneder
på å få på plass gode detaljerte planer.
Det har vært nøkkelen til suksess, sier
Stolpe.
Teekay besto av tre selvstendige selskaper
som var kjøpt opp på ulike tidspunkter,
og IT-enheten manglet totaloversikten.
Det Stolpe og Walvåg oppdaget da de
begynte å gå ting etter i sømmene, var
for eksempel at de 40 applikasjonene
som lå i planen viste seg å egentlig være
180.
– En generell lærdom er at man er veldig

ivrig på å komme i gang og begynne å
gå, men at det ofte fører til diskusjoner
ved hvert eneste veikryss. I stedet må
du planlegge og bli enig på forhånd, slik
at du kan holde en jevn marsjfart, sier
Stolpe.
Støttet 2.500 hjemmekontorer
I tillegg til å skulle gjennomføre en gedigen overføring, førte koronaviruset til at
kommunikasjonen i prosjektet ble ekstra
viktig.
– Plutselig skulle vi ikke bare støtte 12
kontorer, men 2.500 hjemmekontorer.
Da var det godt at vi hadde en felles
forståelse og retning for hvor vi skulle. Vi
hadde planlagt at vi skulle gjøre massemigrering kontor for kontor, men måtte
begynne med person for person, sier
Stolpe.
Folk trengte en helt annen støtte da de
satt hjemme, kontra hva de gjorde da de
satt med kollegaer.
– Det høres luksus ut å bruke en hel
fulltidsressurs på informasjon, men det
var vel anvendt. Det at jeg har journalistbakgrunn og har jobbet med kommunikasjon før er nok en grunn til at det
er så viktig for meg. Jeg har sett mange
ganger at ledere og bedrifter feiler på
Camilla Sagmo Voje
dette, sier Stolpe.

Rigge mottakeren
Hovedutfordringene for prosjektet gikk
langs to helt forskjellige løp. Det første
gjaldt hvordan Altera og NoIS rent praktisk skulle organisere og gjennomføre
et så stort og komplekst prosjekt. Det
andre gikk på hvordan de skulle kunne
klargjøre den nye organisasjonen for
å ta imot og forvalte det store antallet
systemer.
– Det å rigge et prosjekt med riktige folk
og god metodikk er avgjørende. Det
ble også veldig synlig da korona kom.
Da det traff, klarte vi fort å endre måten
vi jobbet på samtidig som vi fortsatte å
jobbe godt som team, sier Walvåg.
Men å ha et godt team for å gjennomføre overføringen var bare en del av
regnestykket. Den andre utfordringen
som dukket opp, var at det ikke fantes
noen organisasjon på plass til å ta imot
infrastrukturen fra Teekay.

og NoIS migrert rundt 180 applikasjoner,
samt implementert et nytt finanssystem.
Og alt dette med koronakrisen midt i
fanget.
– Det å være med på et slikt prosjekt har
vært givende. Mitt bidrag har handlet
om å forstå hva vi faktisk trenger, hente
dyktige folk, og sammen med Altera,
klare å skape et vanvittig dyktig team,
sier Walvåg.

“Vi brukte nesten to
måneder på å få på
plass gode detaljerte
planer. Det har vært
nøkkelen til suksess”

Madelene Stolpe

Da det amerikanske investeringsselskapet
Brookfield Business Partners kjøpte en
tredjedel av Teekay i fjor, ble det besluttet
at selskapets ulike forretningsenheter
skulle skilles ut og danne et nytt, eget selskap, nemlig Altera Infrastructure. Ansvaret for overføring av IT-tjenestene fra
Teekay til Altera landet på Madelene Stolpe.

– Teekay hadde laget planen. De skulle
bare levere fra seg tjenestene. Vi brukte
to måneder på å gjøre det klart at vi
måtte bygge en organisasjon som var
klar til å ta imot dette. Så brukte vi noen
måneder på å bygge selve infrastrukturen, sier Walvåg.
I løpet av første halvår av 2020 har Altera
ISYnytt 02/20
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“På en overfart kan en ferge
bruke nesten like mye strøm
som en husholdning bruker
på en halv måned”

Nå skal maskinene lære å
lade seg selv
Kontakt i Norconsult Informasjonssystemer AS (NoIS): andreas.ravnestad@norconsult.com

Alle el-ferger har dieselaggregater som
genererer strøm til å drive propellene
som en reservekraft dersom batteriet
går tomt. Gjennom PILOT-E-prosjektet
Smart Ladestasjon, et samarbeid mellom
Siemens Offshore Marine Center, NoIS
og fergeselskapet Fjord1, er målet å sikre
at fergene alltid har nok strøm til å kjøre
på mest mulig elektrisk kraft (ikke alle
rutene er 100% elektriske). En annen viktig del av prosjektet er å forlenge batterilevetiden ved hjelp av dedikert planlegging og styring av batterilading. Batterier
er kostbare, og det er lite miljøvennlig å
bytte ut store batteripakker oftere enn
nødvendig.
– Målet er at fergene skal kjøre mest
mulig på strøm, samtidig som vi utnytter
kraftnettet best mulig. Ved å optimere
driften basert på live data, ikke teoretiske
data, vil vi få mest mulig ut av batteriene,
sier prosjektleder hos Siemens Energy,
Asbjørn Frisvoll.
Smart lading via skyen
Siemens Energy er en spin-off fra
22 ISYnytt 02/20

- Nå har vi laget en løsning som gjør at
et helt fergeanlegg kan bygge alt det
digitale av seg selv, på ett klikk. Fergene
og ladestasjonene kobler seg til skyen,
data samles automatisk inn fra alle sensorer på båten og anlegget, og kombineres med eksterne data som vær og
vind, både historisk og meldt, forklarer
prosjektleder Andreas Ravnestad i NoIS.
Sensordata fra fergene og ladestasjonenes batteripakker og kontrollsystemer
samles inn av Siemens’ eksisterende
digitaliseringsløsning EcoMAIN Blue, og
sendes automatisk videre til skyen, hvor
de analyseres og prosesseres. Dataene
brukes til å trene opp maskinlæringsmodeller som forutser hvor mye energi
fergen trenger resten av dagen. Basert
på denne informasjonen utarbeider
systemet en optimal energiplan, med
oversikt over hvor mye som skal lades
til enhver tid. Modellen kan ta hensyn til
energiforbruk, rutetabeller, strømpriser
og en rekke andre faktorer. Løsningen er
videre lagt opp til å optimere forbruket
på fergesambandet som kan driftes av
en eller flere ferger.
Førstereis i oktober
Ranavik–Skjersholmane mellom Kvinherad
og Stord kommuner blir det første stedet
hvor den nye løsningen settes ut i livet.
Implementering skjer høsten 2020.

mene trenger tid på å hente inn gode
data. Bare en måned med data er ikke
representativt for resten av året, sier
maskinlæringsrådgiver Viggo Tellefsen
Wivestad, som er en del av teamet på
fem personer fra NoIS som er leid ut til
Siemens i prosjektet Smarte Ladestasjoner.
Prosjektet er muliggjort gjennom PILOTE, som er et finansieringstilbud til norsk
næringsliv, etablert av Forskningsrådet,
Innovasjon Norge og Enova. Målet med
ordningen er at helt nye produkter og
tjenester innen miljøvennlig energiteknologi skal bli raskere utviklet og tatt
i bruk for å bidra til utslippskutt både i
Norge og internasjonalt. Som en del
av prosjektet skal Smarte Ladestasjoner
sertifiseres etter DNVs standard for sikker
kommunikasjon.
– Det har vært viktig å ha med NoIS på
dette. Vi har samarbeidet godt og NoIS
har bidratt med ekspertise og kompetanse. Siemens er stort globalt selskap
med mye kompetanse og med mål om
å ligge i front på digitalisering og det har
vært fordeler med at vi har kunnet sitte
fysisk i nærheten av NoIS, og at vi har
hatt fleksibilitet til å trekke på spesialister
fra ulike fagfelt hos NoIS, utenfor det
faste prosjektteamet, sier Asbjørn Frisvoll
i Siemens.

Hallgeir Magne Lohn

Siemens Offshore Marine Center utvikler
en løsning som tar i bruk maskinlæring
for å optimere energiforbruk, ladetid
og batterilevetid på elektriske ferger.

– På en overfart kan en ferge bruke nesten
like mye strøm som en husholdning
bruker på en halv måned. Når du skal
lade så mye energi på kort tid skaper det
problemer for strømnettet. Løsningen
kan være å bygge smarte ladestasjoner
der en integrerer et energilager på land
med batterier som gjør det mulig å lade
ferjen med nødvendig energi uten å
belaste strømnettet med for store effekttopper, forklarer Hallgeir Magne Lohn fra
Siemens Energy.

Siemens-konsernet som har mål om å
bli en globalt ledende leverandør for å
hjelpe energibransjen med overgangen
til en mer bærekraftig fremtid. Siemens
Energys Offshore Marine Center, lokalisert i Trondheim, leverer framdriftsløsninger for alle typer fartøy som eksempelvis fiskebåter og ferger til de største
offshorebåter og andre spesialfartøy.
Gjennom prosjektet Smart Ladestasjon
bygger Siemens Energy og NoIS en
infrastruktur for smart databehandling i
skyen.

Asbjørn Frisvoll

Fergesektoren har pekt ut en ny kurs, og
propellene skal i større og større grad
drives av strøm hentet fra kraftnettet på
land. Utfordringen er at fergesambandene
ofte ligger i områder med dårlig nettkapasitet. En elektrisk ferge kan bruke
mellom 200 til 900 kWt på en overfart
og har ofte bare mellom fire til ti minutter
til å lade. Da sier det seg selv at behovet
for innovative løsninger er stort.

– Første fase blir en innlæringsperiode
for å luke ut feil. MaskinlæringsalgoritISYnytt 02/20 23

Har du husket å melde deg på

ISYdagene 2020?

I år arrangeres ISYdagene digitalt. Vi tilbyr over
90 gratis webinarer 9. og 10. november.
Webinarene er produktrettede presentasjoner
på 25 minutter som vil gi faglig inspirasjon til
bruk av våre ISY-løsninger. Påmelding og
program for de 9 fagsesjonene finner du på
nois.no.
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