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«Norge i bilder» har blitt enda bedre
Nye og historiske flyfoto (ortofoto) fra hele landet er blitt enda mer brukervennlige og tilgjengelige - se side 4.

Målstyrt FDV-satsing - optimal kraftproduksjon
Hvordan har Skagerak Kraft gått frem for å systematisere sitt vedlikeholdsarbeid? Les mer på side 10.

Krevende kunde kompletterte ISY Prosjekt Økonomi
Les om hvilke krav Entra Eiendom stilte på side 14.

25 år med “steinbygging” bærer frukter

Vi er et av landets eldste IT-firmaer med våre 25 år, men mener likevel at dette er begynnelsen. Side 22
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25 år i kundens tjeneste

Leder

Vi er en langsiktig
partner og legger
vekt på å jobbe tett
med våre kunder.

I år feirer Norconsult Informasjonssystemer 25 år. Selskapet
som den gang het for TechnoCad, ble etablert i 1987. Senere
ble virksomhetene GBS data og Norconsult Informasjonssystemer fusjonert inn i selskapet, og det sammenslåtte
selskapet tok navnet Norconsult Informasjonssystemer (NoIS).
25 år er kanskje ikke et stort jubileum, men innen IT-bransjen
er dette en anselig alder. IT-bransjen kjennetegnes av rask
teknologisk utvikling med mange teknologiskifter. Mange
selskaper har kommet og gått som en konsekvens av dette.
Andre selskaper har vært drevet av en kortsiktig jakt på profitt,
og har ofte møtt veggen når boblen sprakk. Små selskaper
blir slukt av de større, og i en global IT-bransje kan konkurransesituasjonen endres raskt og dramatisk. Det å navigere
i et slikt farvann kan være en utfordring. Man trenger et trygt
og godt vegkart man kan stole på. I NoIS består dette vegkartet av to deler; langsiktighet og kundetilfredshet.
Langsiktighet betyr å planlegge i et evighetsperspektiv.
Omgivelser, markeder og rammebetingelser kan endres,
men vi og våre løsninger skal bestå. I løpet av en periode
på 25 år har flere av våre løsninger gjennomgått opptil flere
generasjonsskifter. Slike skifter innebærer ofte at vi starter
på nytt med helt blanke ark. Det er for oss svært ressurskrevende prosesser som krever store investeringer og mye
kompetanse. I 25 år har vi vist at vi har ryggrad til å bære
disse prosessene.
Langsiktighet betyr også edruelighet. Vi bruker ikke penger
vi ikke har, og selskapet vårt har vært gjeldfritt med en positiv
bunnlinje i alle år. Noen vil da si at vi satser for lite og bør
ta større risiko, men vår historie bekrefter at edruelighet er
lønnsomt i det lange løp. Vi er kåret til Gasellebedrift i flere
år på rad, og det er et tegn på at vi har skapt større vekst enn
markedet for øvrig.
Kundetilfredshet er svært sentralt for oss. Vi lever av kundens
tillit, og er kunden fornøyd har han også tillit til oss som
leverandør. I dag stilles det store krav til en IT-leverandør, og
vi har vært nødt til å heve oss i takt med økte krav og forventninger. Det skal vi fortsette med. Vårt motto er at det alltid er
rom for forbedring, uansett hvor god man er.
I 25 år har vi jobbet på lag med våre kunder. Vi er en langsiktig partner og legger vekt på å jobbe tett med våre kunder.
Nærhet mellom kunde og leverandør har vist seg å være
en win-win situasjon. Vi har stor tro på at dette er suksessoppskriften også for fremtiden.
Tillit er ikke noe man har, men noe man får. Suksess er ferskvare. 25 års jubilanten har ingen intensjoner om å hvile på
sine laurbær. Vi er bare blitt bedre med årene, og står bedre
rustet enn noen gang til å ta fatt på de neste 25 år.
Fortsatt i kundens tjeneste.
Bård Hernes
Administrerende direktør

Informasjonssystemer
2

ISY-nytt 02/12

Innhold
GIS OG EIENDOMSGEBYR
> «Norge i bilder» har blitt enda bedre

4

> underoslo.no

6

> Hull i gata? Gi et hint!

7

> Innsynstjeneste for renovasjonskunder

8

> To finalekandidater til Fyrlykt-prisen 2012

8

4
14

7

FORVALTNING, DRIFT OG VEDLIKEHOLD
> Effektivitetsgevinst for boligsøkeradm. i Bodø
> Målstyrt FDV-satsing - optimal kraftproduksjon

9
10

ANBUD, KALKYLE OG PROSJEKTSTYRING
> Hvorfor øker boligprisene?

12

> Entra kompletterer ISY Prosjekt Økonomi

14

> Anbud som sikrer solid drift

16

> Dashboard-funksjon for ISY ByggOffice

18

BIM OG KONSTRUKSJON
> ISY Design: arvtager til ISY G-prog Teknikk

19

> Avansert kurs i FEM-Design

19

> BIM på full fart inn i mange ISY-løsninger

19

> Dokumentasjon som lever opp til fremtiden

20

9

22

8

FIRMASTOFF
> 25 år med “steinbygging” bærer frukter

22

18

02/12 ISY-nytt

3

Kundemagasin fra Norconsult Informasjonssystemer AS

«Norge i bilder»
enda bedre

Sitat
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GIS og eiendomsgebyr

Det populære nettstedet «Norge i bilder»
– som tilbyr nye og historiske flyfoto
(ortofoto) fra hele landet, er blitt enda
mer brukervennlig og tilgjengelig.

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

I våres ble en ny og forbedret programutgave levert sammen med en ny
teknisk driftsløsning.
Nettstedet «Norge i bilder» inneholder
alt som er produsert av flyfoto (ortofoto)
i offentlig regi. Et enormt bildemateriale, og i mange områder flere generasjoner bilder. For eksempel kan du
for Stavangers del se utviklingen helt
fra 1937 frem til i dag. Gå inn på www.
norgeibilder.no og sjekk selv hvordan
hjemstedet ditt har sett ut fra luften
gjennom årene!
– Foruten å være en publikumsløsning
hvor alle kan søke og se på bilder, er
løsningen fremfor alt et tilbud til alle
statlige og kommunale etater som
bruker geodata, fremhever sjefsingeniør Jon Arne Trollvik som er Kartverkets ansvarlige for «Norge i bilder».
– I tillegg er ortofotoene grunnlaget for
digitale leveranser til alle våre forhandlere. Alle norske nettsteder som viser
detaljerte ortofoto har fått sine bilder
fra denne løsningen.
Nyttige presisjonsbilder
ISY WinMap, NoIS sin programvare for
GIS og kartforvaltning, er basis for selve
nettløsningen som i hovedsak lagrer og
formidler bildene. Bildene er produsert
gjennom Geovekst-samarbeidet og
Nasjonalt program for omløpsfotografering, og kan ha en oppløsning på 5 cm!
Bildene kan dermed brukes i alle mulige
tomte- og eiendomsanvendelser, eksempelvis til å vise helt nøyaktig hvordan
planlagte bygg og infrastruktur vil
komme til å ligge i forhold til hverandre.

Ny teknisk driftsløsning
Siden starten av nettløsningen i 2004 har
trafikken og datamengdene økt veldig.
Men bilder er som kjent en tung ”materie”
elektronisk sett, både lagrings- og overføringsmessig. Det kreves stor lagringskapasitet og sterke kommunikasjonsløsninger for å tilfredsstille kravene til
en god publikumsløsning.
– Den nye tekniske driftsløsningen vi
implementerte består nå av hele 100 TB
datalagringskapasitet og 17 servere
fordelt på applikasjonsservere, webservere og databaseservere, forteller
avdelingsleder Bjørn Egil Angelsen,
ansvarlig for systemavdelingen i NoIS.
-Nettløsningen, som besøkes av
tusener daglig, stiller ekstreme krav til
både ytelse og oppetid, sier han.
Problemfri overgang
– Overgangen våren 2012 var imidlertid
godt planlagt og foregikk heldigvis uten
nedetid eller problemer for våre mange
tusen brukere av tjenestene, sier Jon
Arne Trollvik i Kartverket og uttrykker
profesjonell tilfredshet med å ha inngått
en ny avtale om driften av løsningen.
– For eierne av løsningen medfører
dette sikker lagring av alle digitale
ortofoto produsert i offentlig regi, og
sikker levering av ortofoto i form av
WMS-tjenester til Norge digitalt.
– Som bruker vil man først og fremst
merke overgangen til ny løsning
hastighetsmessig, fortsetter han. – En
av de viktigste forbedringene i webgrensesnittet er at det nå er tatt i bruk
cache, en mellomlagringsfunksjon for
å oppnå raskere visning av bildene. Det
gir brukeren en bedre totalopplevelse
av løsningen. – Lagrings- og funksjonsmessig har løsningen vært godt
ivaretatt hele tiden, forsikrer han.

Flere fordeler
Oppgraderingen av grensesnittet har
også gitt andre fordeler for brukeren,
påpeker Ola Greiff Johnsen, seksjonsleder for GIS i NoIS:
– Eksempelvis gir løsningen nå mulighet til å sammenligne bilder fra ulike
år, og mulighet til å se hvilke prosjekt
som dekker et gitt punkt. Det er også
lagt inn permalenker som gjør det
mulig å sende lenker om oppslag i
«Norge i bilder» på e-post til andre.
I tillegg har den nye versjonen nå fått
mer dynamiske søkemuligheter for å
vise prosjekter innenfor et kartutsnitt,
samt ikke minst en GeoRSS-funksjon
slik at det er mulig å abonnere på varsel når nye bilder blir lagt inn.
Overgangen til nye servere har også
gjort at ytelse i cache og WMS for de
profesjonelle brukerne er vesentlig
raskere enn tidligere, opplyses det.
Snart også på nettbrett
– Vi jobber for øvrig nå med en ny
spennende utgave av «Norge i bilder»,
avslører Ola Greiff Johnsen. – En
løsning tilpasset nettbrett, som vi forventer oss mye av.
Med et forenklet brukergrensesnitt og
integrering av nettbrettets GPS-funksjon vil brukerens
posisjon dermed
også kunne vises
i kartet. Johnsen
regner med å
lansere nettbrettversjonen allerede i løpet av
senhøsten.

Jon Arne Trollvik

NoIS utvikler og drifter den ressurskrevende nettløsningen på vegne av
Kartverket, Statens vegvesen og Skog
og landskap.
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Underoslo.no
NoIS er valgt som leverandør av Oslo kommune/Vann- og
avløpsetatens selvbetjeningsløsning underoslo.no.
Dette er en døgnåpen webportal med basis i ISY WinMap
WebInnsyn som gir aktørene i bygg- og anleggsbransjen
tilgang til elektroniske VA-kart og tegninger.
Kontakt i NoIS: tor.olav.almaas@norconsult.com

Vann og avløpsetaten, forkortet VAV,
ønsket en kartapplikasjon som skulle
være raskere og mer brukervennlig enn
den tidligere løsningen.
Kartapplikasjonen kjører fra etatens
egen portal www.underoslo.no og den
benytter Infoland som nettbutikk og
betalings-løsning for kartdata. Både
portalen og kartapplikasjonen kjører på
servere hos leverandør.

En bedre løsning skal gi mer
selvhjulpne kunder
VAV ønsker med den nye løsningen å
bedre sitt tilbud for kartløsninger på
internett. Systemet skal blant annet
hjelpe brukere av underoslo.no med
oppgaver som å:

> bestille kart og vektordata
> se stikkledninger og påkoblingspunkter
> se på og laste ned dokumenter
knyttet til eiendommer
> tegne i kart og skrive ut
disse
Bildet viser f.v. Anne Grete Frøseth
> velge kartlag for utskrift
sammen med prosjektleder for
eller bestilling
innføring av løsningen
Annie Xiu Qin Chen.

Målet med innføring av den
nye løsningen er en økt
bruk av den elektroniske
tjenesten og mindre bruk
av manuelle bestillinger til
VAVs kundesenter. Løsningen effektiviserer VAVs
karttjenester betraktelig.
Den nye løsningen gir også
en mye raskere opplevelse for brukeren - og den
inneholder ny etterlengtet
funksjonalitet. Leder for
Kundeseksjonen, Anne
Grete Frøseth, mener den
nye og forbedrede versjonen vil oppleves som
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mer brukervennlig og vil føre til at flere
av kundene til Vann- og Avløpsetaten
blir mer selvhjulpne.
I underoslo.no får entreprenører gratis
tilgang til alle stikkledningsdokumenter
i arkivene. Løsningen er åpen døgnet
rundt, så alle registrerte brukere kan
enkelt hente ut informasjonen de ønsker til enhver tid.
WebInnsyn er etablert som en standard innsynsløsning for internett med
kombinasjon av vektordata og OpenLayers visning av cachede WMS-kart.
I tillegg er det utviklet kartografisk
presentasjon av vann- og avløpsnett
sammen med funksjoner for oppslag
i etatens dokumentarkiv for tilgang til
alle dokumenter i tilknytning til tinglyste dokumenter, tjenestemeldinger,
plantegninger osv.
Av nye og forbedrede funksjoner kan vi
fremheve:
> raskere å søke seg frem til riktig
adresse
> innloggingen via Infoland er langt
enklere ved at den er integrert i
kartløsningen
> man får opp stikkledningsdokumenter
ved ganske enkelt å klikke på den
aktuelle bygningen
> det er mulig å tegne tiltak rett inn i
kartløsningen

GIS og eiendomsgebyr

Gi et hint er vår nye mobilapplikasjon for smarttelefoner
- en enkel og intuitiv metode
for å melde inn hendelser i ditt
nærområde.
Du kan for eksempel
rapportere hull i veien, et
skadet skilt, graffiti eller
en feil på gatelys.

Kontakt i NoIS: tor.olav.almaas@norconsult.com

Hull i gata? Gi et hint!
med din GPS-posisjon for å spesifisere hendelsen. Gi et hint forsøker
å bestemme en mest mulig nøyaktig
posisjon ved hjelp av innebygd GPSmottaker. Dersom
Gi et hint ikke
klarer å finne
Åpne app’en, ta et bilde, velg en
en nøyaktig
posisjon vil du
passende kategori og send
bli bedt om å
angi posisjonen ved hjelp av stedfesting på et
app’en, ta et bilde, velge en passende
digitalt kart. Applikasjonen vil sentrere
kategori og klikke på send inn. – Så
kartet på din posisjon og du kan panoenkelt er det!
rere i kartet til din nøyaktige plassering.
Du kan om ønskelig også legge til en
Ditt hint sammen med smarttelefonens
kommentar for å beskrive sted eller
GPS-koordinat blir sendt til Norconsult
bilde.
Informasjonssystemer som så formidler meldingen videre til kommunen. Din
Gi et hint sender informasjon fra din
mobil som består av foto med GPSmelding vil bli oversendt anonymt så du
vil ikke kunne motta status for behankoordinater, kategori for hendelsen og
dling av ditt hint.
eventuelt din kommentar sammen med
telefonens operativsystem og versjon.
Norconsult Informasjonssystemer
Jo bedre beskrivelse du gir, desto
enklere blir det å rette opp forholdet!
behandler din informasjon konfidensielt
Applikasjonen bruker foto sammen
i henhold til gjeldende lovverk.
Gi et hint gir kommunen varsel om
ulike hendelser direkte fra din mobil.
Dette gjør du meget enkelt ved åpne

Kommuner kan abonnere på Gi et Hint
web-tjenester
Kommuner som ønsker varsel om
hendelser i sann tid har mulighet for å
tegne abonnement på våre web-tjenester. Ved å tegne en avtale om tilgang
til hintene får kommuner tilgang til alle
varsler via åpne formater som KML,
WFS eller RSS.
For mer informasjon om Gi et hint og
abonnement på tjenester, kontakt Tor
Olav Almås på mobil 454 04 654 eller på
e-post tor.olav.almas@norconsult.com.
Gi et hint er utviklet av Intergraph corp.
(www.intergraph.com) sammen med
Norconsult Informasjonssystemer AS,
www.nois.no. Applikasjonen kan lastes
ned fra App Store eller Android market.
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NoIS med i to av finalekandidatene
til Fyrlykt-prisen 2012
Offentlig sektors dataforum deler i 2012 ut Fyrlyktprisen for
niende gang.
Prisen vil bli tildelt en offentlig virksomhet som har utmerket
seg positivt innenfor IT-området og som kan tjene som forbilde
for andre og derfor fortjener tittelen “Årets IT-fyrlykt i offentlig
sektor”.

Kontakt i NoIS: tor.olav.almaas@norconsult.com

Av 8 kandidater er 3 valgt ut til finalen.
Vi i NoIS er utrolig stolte av at av disse
tre prosjektene er vi tungt inne i to av
finale-prosjektene.
Finalister til årets Fyrlykt-pris er:
> eBygg-prosjektet
> GeoIntegrasjon-prosjektet
> Mats/Mattilsynet

Juryen framhever at både GeoIntegrasjon og eBygg-prosjektet er
samarbeidsprosjekter på tvers av
virksomheter og mellom stat og kommune, som vil bidra til betydelige bedre
brukertjenester sammen med mer
effektiv saksbehandling. For å kunne
understøtte dette og andre anvendelser
er det etablert en samarbeidsarena

Innsynstjeneste for
renovasjonskunder
En ny modul til ISY ProAktiv åpner for at renovasjonskundene får direkte innsyn i eget kundeforhold.
Kontakt i NoIS: tor.kjetil.lisle@norconsult.com

En innsynsmodul til ISY ProAktiv er nå
klar til levering. Renovasjonskundene
vil få mulighet til:
> oversikt over tømmekalender
> innsyn i faktuarer
> varsling på sms
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Innsyn vil skje ved at kunden logger seg
inn på en webside.
Målene er bl.a forbedret kundeservice,
spart tid - og ikke minst - mer fornøyde
kunder.

for brukere og systemleverandører
innenfor et bredt fagfelt i kommunal
sektor - et eksempel på samarbeid som
kan bryte ned grenser mellom forvaltningsnivåer.
Prisutdelingen foretas under NOKIOSkonferansen i Trondheim 30.10-1.11.

Kontakt i NoIS: da.mathisen@norconsult.com

Forvaltning, drift og vedlikehold

I Bodø kommune ivaretar boligseksjonen administrasjon av boligsøkere til
kommunale boliger, samt tilhørende
leiekontrakter og nøkler. Boligseksjonen har 13 ansatte som jobber med
boligsøkerprosessen og forvaltning av
leiekontraktene for over 900 leiligheter
i 300 bygg. Hvert år håndterer administrasjonen mellom 400 og 600 boligsøkere som trenger deres bistand, med
ulike sosiale forhold som begrunnelse.
Vår jobb er å bistå de som av ulike
grunner kommer til oss som boligsøkere, konstaterer Christian Kaspersen som er rådgiver på boligkontoret i
Bodø kommune.
Utlyste anbud
Tidligere hadde boligseksjonen i Bodø
kommune informasjonssystemer som
det var store utfordringer med. Det
gjorde at de utlyste et anbud om en ny
løsning som ville gjøre at boligseksjonen kunne følge søkeren gjennom
alle trinnene, fra tidspunktet søknaden
blir levert til nøkkel gis ut. De ønsket
full kontroll over informasjon knyttet til
hver søker, uavhengig av hvor i
søknadsprosessen søkeren befant seg.
Et annet viktig moment var systemets
håndtering av myndighetenes årlige
spesielle krav til rapportering for
kommunale boliger, såkalt KOSTRArapportering. ISY Eiendoms bidrag til
en enkel rapportering var viktig, i følge
Kaspersen.
Oversikt i hele søkeprosessen
Kaspersen forteller at Boligkontoret
besitter en god oversikt med det nye
systemet fra NoIS. De trenger ikke å
legge inn informasjon flere ganger, selv
om de fører boligsøkere over i nye faser.
-Vi ønsker å kunne følge våre boligsøkere med de samme registrerte

Boligseksjonen i Bodø administrerer nærmere 900
leieforhold, og et betydelig antall nye søknader om
bolig hvert år. Deres valg av ISY Eiendom-moduler
for boligsøkere, leie og nøkkeladministrasjon har
gitt ønskede effektivitetsgevinster.
opplysningene gjennom alle fasene, fra
søknad til tilbud, til aksept, til leiekontrakt og til nøkkelutlevering; og uten at
noe må gjøres på nytt, sier Kaspersen.
-Hele historikken ligger i systemet, og
vi har alt på én plass. Det gir effektivitetsgevinster for oss, fortsetter
Kaspersen entusiastisk.
Dag Mathisen fra NoIS forklarer gangen
i arbeidet. Hver sak etableres som en
potensiell leiekontrakt i ISY Eiendom
Boligsøkere. Dersom søknaden går
igjennom vil saksnummereret fortsette
som en leiekontrakt. ISY Eiendom Leie
beregner og lager et fakturaunderlag
som sendes til fakturamodulen i Visma.
- I denne prosessen importeres også
bostøttebeløp fra Husbanken til den
enkelte leietaker som fratrekkes den
ordinære husleien, sier Mathisen. Han
forteller også at ISY Eiendom Leie
ivaretar en årlig regulering av leiekontraktene, i henhold til avtalte indekser.
Flere etater – én informasjonskilde
I forbindelse med anbudsprosessen var
det også et ønske at Bodø Kommmunes
ulike etater og seksjoner kunne ha
tilgang til den samme informasjonen
gjennom ett system. Kaspersen forteller at all informasjon om Bodø kommunes bygg er lagret på samme server,
og at eiendomsetaten i kommunen har
tilgang til den samme informasjonen
som teknisk etat og boligseksjonen.
Han nevner spesielt at det er greit å ha

tilgang til samme informasjon der det
er delte bygg.
Nøkkeladministrasjon
Det store antallet boliger som boligseksjonen i Bodø kommune disponerer,
krever en god kontroll på utlån, innlevering og tap av nøkler. Det administreres omtrent 1300 ulike nøkkelnummer med 5800 unike nøkler.
Til å administrere dette benytter Boligseksjonen i Bodø ISY Eiendom Nøkkeladministrasjon. Kaspersen forteller om
hvordan denne modulen er knyttet opp
mot resten av informasjonen om boligsøkerne, og at systemet gir god kontroll
og oversikt.
Anbefaler ISY Eiendom
Boligseksjonen i Bodø benytter ISY
Eiendom Boligsøkere, ISY Eiendom Leie
og ISY Eiendom Nøkkeladministrasjon.
Modulene har integrasjon til saks- og
arkivsystemet ePhorte og Visma
Faktura og Regnskap. Kaspersen
understreker at de ikke er dataeksperter, og har derfor hatt behov for
et system som er enkelt i bruk og som
det er lett å navigere i.
- ISY Eiendom fungerer veldig bra og
blir bedre for hver eneste oppdatering.
Jeg vil anbefale modulene vi benytter
til andre kommuner som driver med
samme type utleie, avslutter Kaspersen.

Effektivitetsgevinster for boligsøkeradministrasjon i Bodø
02/12 ISY-nytt
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Målstyrt FDV-satsing –
optimal kraftproduksjon
Kontakt i NoIS: karl.johan.olsen@norconsult.com

Skagerak Kraft er et heleid datterseskap i konsernet Skagerak Energi AS,
i likhet med fire andre kjernevirksomheter: Skagerak Nett, Skagerak Elektro,
Skagerak Varme og Skagerak Naturgass. Konsernet er eid 66,62 % av Statkraft og resten av kommunene Skien,
Porsgrunn og Bamble i Grenland.
Totalt har konsernet nærmere 800
ansatte, en årlig kraftproduksjon på
5.400 GWh og ca 180.000 nettkunder.
Omsetningen i 2010 var på 3,3 milliarder kroner.
God erfaring
– Vi innførte FDV-systemet ISY JobTech
allerede for ti år siden og har fått solid
erfaring med det, forteller kraftverksjef
Frøland. – Over tid er systemet implementert både sentralt og i alle våre fem
driftsområder. Etter en nylig installering i ett av våre driftsområder vil ISY
JobTech ivareta det løpende vedlikeholdet for hele den operative virksomheten i Skagerak Kraft – forebyggende
vedlikehold, korrektiv vedlikehold, så
vel som engangsjobber.
Han anslår at et tjuetalls medarbeidere
jobber med FDV-systemet i dag. Det er
sentrale ledere, planleggere, vedlikeholdsledere og energioperatører i de
fem driftsområdene. Totalt består hele
organisasjonen for kraftverksdrift av ca
60 personer.
– Brukertallet vil ganske sikkert dobles
etter hvert som vi får implementert
håndholdte enheter for operatørene ute
i felten, tror Frøland.
Nettbrett-pilot
Skagerak Kraft er nemlig i skrivende
stund pilotkunde av NoIS sin splitter
nye nettbrettløsning for ISY JobTech.
Tryggve Frøland ser stor verdi i å
utruste sine energioperatører med en
slik feltløsning.
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– Vi ser allerede at flere og flere operatører har begynt å ta ut arbeidsordre
og kvittere på individuelt nivå, så dette
går riktig veg.

terte ISY JobTech kjørte de også først
RCM-analyser for å vurdere og prioritere vedlikeholdsbehovet sitt – i lys av
konsekvensene.

Når konseptet har fått lov til å modnes
slik at de fleste operatører kan tenke
seg å gjennomføre rapporteringsjobben
sin på denne måten ute i felten, blir
dette meget bra for virksomheten, er
ledelsens oppfatning i Skagerak Kraft.

– Avhengig av hvordan vedlikeholdet
hadde vært gjennomført over tid, og
hvilke funksjonmessige erfaringer
vi hadde, kom vi ved hjelp av RCManalysene, samt noen grunnleggende
parametere for risikovurdering, frem til
hvordan vedlikeholdet skulle gjennomføres, opplyser Frøland.

– Vi kunne sikkert ha vært flere brukere
allerede, men på grunn av en naturlig
”tastaturvegring” hos enkelte, spesielt
hos den eldre garde, har vi valgt å kjøre
en myk implementering foreløpig, forteller Frøland.
Han forteller videre at virksomhetens
tekniske stab i Porsgrunn også har
begynt å planlegge vedlikeholdet på
samme måten i ISY JobTech. Staben har
sentral vedlikeholdssupport i forhold
til driftsområdene. Det er med andre
ord ikke bare ute på operatørsiden at
ting skjer, men også i bredere sammenheng, poengterer han.
Utnyttes også av andre
Skagerak Kraft er for øvrig også medeier
i et 20-talls andre kraftverk i landet. Fire
av anleggene, som man samarbeider med
Statkraft om, benytter SAP som vedlikeholdssystem. Disse skal nå også inn i
ISY JobTech – et arbeid som pågår bl.a.
i form av oppdatering av RCM-analysene
(Reliability Centered Maintenance).
– For øvrig er Skagerak Varme, et annet
av konsernselskapene, også blitt bruker
av vårt ISY JobTech-system, forteller
Frøland videre. – Deler av databasen
forbeholdes Skagerak Varme slik at de
får tilgang til sin egendefinerte del av
databasen.
Målstyrt vedlikehold
Da Skagerak Kraft i sin tid implemen-

Blant annet hva som skal ivaretas som
løpende forebyggende vedlikehold og
hva som kan gjøres korrektivt.
– Det at vi har systematisert vedlikeholdet på denne måten er et stort fremskritt i forhold til tidligere, mener han.
Før fulgte selskapet i mye større grad
direkte leverandørenes anbefalinger.
– Takket være god oppfølgingsfunksjonalitet i ISY JobTech er det også lett
å strukturere vedlikeholdet og få det
gjennomført etter forutsetningene.
For å underbygge betydningen av dette
opplyser Frøland at de har innført
balansert målstyring i Skagerak Kraft.
En av KPI-ene i målstyringen dreier seg
om gjennomføringen av vedlikeholdet.
Større potensial
– Selv om vi har hatt ISY JobTech i snart
ti år ser vi imidlertid at det fortsatt er
potensial for å videreutvikle det. Den
nye nettbrettløsningen er ett viktig
skritt i så måte. Vi har store forventninger til denne nykommeren.
– Videre ønsker vi også å integrere
systemet med økonomisystemet vårt. Vi
vet at dette er mulig og har allerede en
dialog med NoIS om dette, slutter kraftverkssjef Tryggve Frøland.

Forvaltning, drift og vedlikehold

Brukertallet vil ganske sikkert dobles
etter hvert som vi får implementert
håndholdte enheter for operatørene
ute i felten

Tryggve Frøland

Problemfri turbindrift døgnet rundt, året rundt er selvsagt den optimale
målsetningen for alle kraftprodusenter. Slik også med produsenten
Skagerak Kraft med hovedkontor i Grenland som har driftsansvar for
ikke mindre enn 26 kraftverk på Øst-landet.
– Uten et godt FDV-system hadde det i dag ikke latt seg gjøre på en forsvarlig måte, mener kraftverksjef Tryggve Frøland i Skagerak Kraft.

02/12 ISY-nytt
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Hvorfor øker boligprisene?
Prisen på boliger er et tema de fleste er opptatt av, og gjerne også har en oppfatning om.
Mediene har hatt for vane å rette oppmerksomheten mot mangel på boliger, renten og dens
psykologiske innvirkning på boligkjøperne, lønnsøkning og inflasjon.
I papir- og nettaviser har man i den seneste tiden kunne lese om nye myndighetskrav og
konsekvensene dette medfører med hensyn til byggekostnader, spesielt for boligblokker. Flere
steder i landet har prisen på boliger økt kraftig de siste årene, dette gjelder spesielt i by og
bynære områder.
Kontakt i AS Bygganalyse: olle.ruden@bygganlyse.no

Formålet med denne artikkelen er
ikke å gi boligmarkedet en diagnose
for fremtiden, men heller forsøke å
forklare hvorfor prisene har steget så
mye.

BTA (m²) 247
Konto nr. Konto
1 FELLESKOSTNADER
2 BYGNING
3 VVS
4 ELKRAFT
5 TELE OG AUTOMATISERING
6 ANDRE INSTALLASJONER
1-6 HUSKOSTNAD
7 UTENDØRSARBEIDER
1-7 ENTREPRISEKOSTNAD
8 GENERELLE KOSTNADER
1-8 BYGGEKOSTNAD
9 SPESIELLE KOSTNADER

Forutsetninger
Som utgangspunkt er standard kontoplan i henhold til NS 3451 og NS
3453 benyttet, dette gir en systematisk
inndeling og synliggjøring av kostnadsbildet. En standard enebolig på 247 m²
BTA med beliggenhet i Oslo Kommune
er benyttet som objekt for analysen, og
det er sett på perioden fra 2003 – 2011.

PROSJEKTKOSTNAD
SUM (PRIS ENEBOLIG)

2005
Kroner
131 829
1 470 766
136 885
160 513
13 407
1 913 400
75 029
1 988 429
286 695
2 275 124
1 917 365

2007
Kroner
178 645
1 906 615
277 833
164 882
16 206
2 544 182
82 710
2 626 892
365 982
2 992 874
2 462 128

2009
Kroner
195 446
2 087 856
305 475
178 248
17 517
2 784 542
88 011
2 872 553
391 710
3 264 263
2 704 791

2011
Kroner
333 482
2 631 484
507 951
215 117
18 164
3 706 198
89 861
3 796 059
450 614
4 246 673
3 602 352

53 974

62 190

162 286

138 404

311 344

3 692 746

4 254 679

5 617 289

6 107 458

8 160 369

100%

115%

152%

165%

221%

grunnlaget er det systematisk ivaretatt
historiske priser tilbake til 2002 for
bygningstyper, elementer og prislinjer.
I tillegg er det gjort egne markedsvurderinger for den aktuelle perioden.

Byggherre

Endelig eier

Kilde: AS Bygganalyse

2003
Kroner
127 454
1 435 851
130 856
151 297
12 874
1 858 332
72 512
1 930 843
240 746
2 171 589
1 467 182

P PRISSTIGNING I PROSJEKTPERIODEN

Det forutsettes lik tomtestørrelse og
samme geometrisk utforming gjennom alle år. Alle tall er hentet fra
Norsk Prisbok / ISY Calcus hvor det er
tatt utgangspunkt i modellprosjektet
”Enebolig med kjeller”. I dette data-

Entreprenør

Kontakt i NoIS: oyvind.jensen@norconsult.com

Prisdannelse - et puslespill av faktorer
Figuren nedenfor gir en oversikt over
hva som virker inn på prisdannelsen,
og viser at prisen påvirkes av mange
faktorer på veien til endelig eier. Det er
verdt å være oppmerksom på at SSB sin
byggekostnadsindeks kun er én av brikkene i dette puslespillet og ikke å forstå
som en fasit for pris til endelig eier av
en enebolig.

Materialer
Arbeidskraft

Input pris =

Maskiner

SSBs
Byggekostn.

Prisutvikling 2003-2011 for endelig pris
Tabellen over viser at en enebolig på
247 m2 BTA i Oslo i 2003 kostet 3,69
mill. kr. I 2011 var prisen økt til 8,16
mill. kr, en økning på 4,5 mill. kr. eller
121%.

Output pris =
Produsent
pris

Transport
Produktivitet
MVA
Energi

Annet

Fortjenestemarginer
Skader/feil og
utbedringer

Tomt

Byggherrekostnader

Arkitekt og
ingeniør
Forskrifter

Salgspris =

Salgskostnader

Annet
Salgsfortjeneste
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Kostnader for
endelig eier

Som forutsetning er det benyttet en
tomtepris på 0,9 mill. kroner i 2003 og
2,45 mill. kroner i 2011. Tomteprisen
er vurdert separat for samtlige år. Endringen i perioden 2003 – 2011 er 272%.
Tomteprisen finnes i konto 9 i tabellen.
Det gjør også mva.

Anbud, kalkyle og prosjektstyring

Videre utgjør tekniske fag 10% av
økningen der VVS er den primære
årsaken med 8,4% andel av total
prisøkning. Konto 2 Bygning har hatt
en kraftig økning og utgjør 27% av den
samlede prisstigningen i perioden.

300 %
275 %

(1) FELLESKOSTNADER

250 %
225 %

(2) BYGNING

200 %
(3) VVS

175 %
150 %

Oppsummering
Kakediagrammet nedenfor fungerer
godt som en oppsummering av denne
analysen.

(4) ELKRAFT

125 %
(5) TELE OG
AUTOMATISERING

100 %
75 %

(7) UTENDØRSARBEIDER

50 %

Diagrammet viser hva som har bidratt
mest til den store økningen i pris på en
enebolig i Oslo - fra 3,69 mill. kr. i 2003
til til 8,16 mill. kr. i 2011.

(1-7) ENTREPRISEKOSTNAD

25 %
0%
2003

2005

2007

2009

Hvordan varierer prisutviklingen
mellom de ulike kontoene?
Figuren over viser at (3) VVS økte mest
i % fra 2003 til 2011 med nesten 300%.
Det er nærliggende å sette det i forbindelse med en forflytning av kostnadene
for oppvarming som følge av krav til
vannbåren varme i TEK-07, og deretter
krav om balansert ventilasjon i TEK-10.

2011

Hva har så bidratt mest til den totale
prisstigningen på eneboligen?
Undersøkelsen viser at det er tomtekostnaden, mva og finans samt generelle kostnader (prosjektering m.m) og
prisstigning i prosjektperioden som har
økt mest fra 2003 til 2011. Disse utgjør
ca. 60% av økningen i boligprisen.

Nest mest økte (1) Felleskostnader. En
bemerkning her er at bygging på mindre og vanskeligere tomter (fortetting)
øker behovet for stillas og kraner samt
gir utfordringer i drift av byggeplassen.
Hva med prisutviklingen på detaljnivå?
Det er valgt to eksempler: en 13 mm
gipsplate og betong i gulv på grunn,
begge inkl. materialer, transport,
timeverk og påslag. Det er så sett på
utviklingen i den samme perioden fra
2003 til 2011.
Figuren nedenfor illustrerer at prisutviklingen på detaljnivå er 30-35% og
på ingen måte kan sammenlignes med
prisutviklingen for den ferdige eneboligen. Derimot finner vi at det er samsvar
med SSB Byggekostnadsindeks for
enebolig av tre (ref. prisdannelse figur),
og dette stemmer godt.

6%

Det er altså en økning på 4,45 mill. kr
eller 121% - mens prisutviklingen på
bygging av “vanlige” konstruksjoner
som gipsplater og betong har vært
30-35%.
Det er viktig å ta med seg at årsakene
til boligprisstigningen er sammensatte,
og det er kanskje det viktigste denne
artikkelen kan bidra til å belyse.

(1) FELLESKOSTNADER

4%

(2) BYGNING

13 %
27 %

(3 - 6)TEKNISKE FAG
(8) GENERELLE KOSTNADER
(92) TOMT

35 %

10 %
5%

(9) ØVRIGE SPESIELLE KOSTNADER
(P) PRISSTIGNING I
PROSJEKTPERIODEN

Merk: dette er en forkortet utgave
av artikkelen. Denne fulle artikkelen
finnes på:
www.nois.no / www.norskprisbok.no

35 %
30 %
13 mm Gipsplate

25 %
20 %

Betong i gulv på grunn

15 %
10 %

SSB Byggekostnadsindeks.
Enebolig av tre

5%
0%
2003

2005

2007

2009

2011
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Foto: LPO arkitekter AS
Kontakt i NoIS: hans-jacob.strandgard@norconsult.com

ISY Prosjekt Økonomi er NoIS sin
økonomiapplikasjon for byggherreorganisasjoner. Løsningen gir økonomisk kontroll over et enkelt prosjekt,
eller en portefølje av prosjekter i varierende omfang og størrelse.

– Norconsult er fleksible og lydhøre,
sier Andresen.
Kravet om å ta inn moduler for leie og
lønnsomhetsberegninger falt naturlig
inn i den videre utviklingen av programvaren, sier Hans-Jacob Strandgaard
som er markedsansvarlig for prosjektstyring i NoIS.

investeringsanalyse. En investeringsanalyse hos Entra Eiendom foretas i tre
trinn gjennom prosjektkalkyle, beregning av prosjektbestemt avkastningskrav
og en kontantstrømanalyse. I tillegg
beregnes nåverdi og internrente.

Tidligere ble det benyttet flere ulike
regneark, forteller Andresen. Entra
Eiendoms ønske var å
få samlet mest mulig
av denne funksjonaDet er ikke mange aktører som kan tilby en total- liteten i ISY Prosjekt
Økonomi for å gjenNaturlig videreutvikling
pakke som har moduler både for kostnadssiden,
bruke prosjektspesiDa Entra Eiendom gikk
inntektssiden og for en lønnsomhetsvurdering
fikk data.
til anskaffelse av ISY
– Nå har vi i hovedsak
Prosjekt Økonomi hadde de
ett verktøy å forholde oss til, istedenfor
krav om funksjonalitet som ivaretok
flere excel-ark. Det at vi har ett verktøy
inntektssiden og investeringsbeslutFærre feil
ninger, noe som ikke var inkludert på
– For oss er det viktig at vi kan følge
å forholde oss til gjør at faren for feil
opp både kostnader og inntekter, og at
reduseres. En viktig grunn til dette er at
det tidspunktet. NoIS sa seg villige til
å utvikle moduler for leie og lønnsomvi har en modul for investeringsanalyse ISY Prosjekt Økonomi inneholder maler,
noe som gjør at prosessene er stansom gjør at vi kan følge opp lønnsomhetsberegninger.
dardiserte, sier Andresen.
heten i prosjektene våre. Det er essenHun forteller at de har hatt god kontroll
Historisk sett har det vært kostnadssielt for oss, sier Andresen.
siden og forutsigbarhet på sluttkostnad
på de ulike områdene tidligere, men
Beslutning om igangsetting av et
hvor de nå allikevel ser at de får betysom har vært fokus i applikasjonen.
delig hjelp med ISY Prosjekt Økonomi.
byggeprosjekt tas på bakgrunn av en
– Vi valgte NoIS og ISY Prosjekt Økonomi fordi de ga oss den beste totalpakken, sier Siv Andresen
som er controller i
Entra Eiendom.
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Krevende kunde
kompletterte ISY
Prosjekt Økonomi
Entra Eiendom utfordret NoIS på moduler for leie
og lønnsomhetsberegninger. Nå er modulene ferdig
utviklet og inkludert i ISY Prosjekt Økonomi.

Krevende kunde
– Utviklingsfasen av modulene har
vært en lærerik prosess for oss som
leverandør, sier Hans-Jacob Strandgaard. Han forteller hvordan Entra
Eiendom er en krevende og profesjonell
kunde som har hatt klare mål for hva
de har ønsket å oppnå.
Entra Eiendom er et av landets ledende
eiendomsselskaper og eier over en
million kvadratmeter. De ble dannet da
den konkurranseutsatte delen av Statsbyggs eiendommer ble skilt ut som et
eget aksjeselskap. Selskapet har en
uttalt forretningsidé som sier de skal
skape verdier gjennom å utvikle, leie
ut og drifte attraktive og miljøledende
lokaler.
– Med aktive og målbevisste kunder har
vi erfaring med at implementeringen
går bra, sier Strandgaard. Han fortsetter å fortelle hvordan NoIS foretrek-

ker krevende kunder som er «på» i
implementeringsprosessen og som
stiller spørsmål fortløpende. Når de
leverer til krevende kunder er de sikre
på at kunden virkelig forstår bruken og
nytten av verktøyet den dagen det tas i
bruk i full skala.
Andresen, på sin side, fremhever hvordan NoIS raskt hevet sin kompetanse
innen områder som de nye modulene
berørte, og at begge organisasjonene
fant en god arbeidsmetodikk hvor de
kunne jobbe sammen om utvikling og
testing. Hele prosessen fungerte svært
godt, ifølge Andresen.
Sikter mot finansielt styrte byggherrer
– Utviklingen av leie og lønnsomhetsmodulen for Entra har gitt oss
innsikt i hvordan en byggherre vurderer lønnsomheten i et prosjekt, sier
Strandgaard. Han forteller hvordan det
ikke nytter å sette i gang et prosjekt
med godt forhandlede entrepriser hvis
inntektspotensialet ikke er til stede den
dagen prosjektet står ferdig.

– Vi har store forventninger til å kunne
kapre flere nye kunder med modulene
for leie og lønnsomhetsberegninger på
plass, forteller Strandgaard.
– Det er ikke mange aktører som kan
tilby en totalpakke som har moduler
både for kostnadssiden, inntektssiden
og for en lønnsomhetsvurdering, sier
Andresen. Hun tror heller ikke at det
er mange av deres konkurrenter som
foreløpig benytter seg av et slikt totalsystem som ISY Prosjekt Økonomi nå
representerer.
Andresen avslutter med å
understreke at
de er veldig
fornøyd med
å ha valgt ISY
Prosjekt Økonomi
med NoIS
som leverandør.

02/12 ISY-nytt

Siv Andresen

I tillegg nevner hun at verktøyet har et
godt brukergrensesnitt og er visuelt bra
å jobbe i.
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Anbud som
sikrer solid drift
Hos entreprenøren Risa AS på Jæren drives det
med et bredt spekter av tjenester innenfor bygg
og anleggsbransjen- alt fra riving, sprenging og
boring til graving. Det har entreprenøren gjort
med stor suksess helt siden 1948. Først med
spett og spade – senere med den mest moderne
maskin- og verktøyparken som er å oppdrive.
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Løsningen sparer både oss og underleverandørene for
masse tid.

Kontakt i NoIS: torstein.fjelldal@norconsult.com

Et annet satsingsområde er drift og
vedlikehold av veier. Selskapet har i dag
seks drifts- og vedlikeholdsavtaler, fra
Arendal i sør til Stord i nord. NoIS sine
ISY-verktøy brukes som kalkulasjonsverktøy for å kvalitetssikre anbudsfasen
og som oppfølgingsverktøy av driften.
Entreprenørfirmaet ble startet av tre
Risa-brødre for 64 år siden og teller i
dag ca. 430 medarbeidere. Hovedkontoret ligger på Nærbø på Jæren, med
avdelinger på Sørlandet og Haugalandet. Eier i dag er Bjørn Risa, tredje
generasjon Risa.
Vekstkraftig entreprenør
Det opprinnelige firmaet har imidlertid
vokst til et ledende entreprenørkonsern
og fått følge av fire andre Risa-eide
selskaper – datterselskaper som alle er
spesialister på hvert sitt felt: Holt Risa
AS, Jærbetong AS, AS Betong og Bjørns
hage og anlegg AS.
Konsernet har nå til sammen 730 ansatte og hadde i 2011 en omsetning på
1,6 milliarder kroner, hvorav Risa AS sto
for brorparten, ca. 1,2 milliarder.
Mangeårig ISY ByggOffice-kunde
Til å bidra til sikker kalkulasjon og
produksjonsoppfølging har Risa i flere
år benyttet ISY ByggOffice for å komme
lønnsomt i mål i en bransje som stadig
blir mer konkurranseutsatt.
NoIS sitt skreddersydde system
for produksjonsbedrifter i bygg- og
anleggsbransjen er i dag et sentralt
verktøy hos flere hundre entreprenører,
boligprodusenter og byggmestere i
Norge.
Effektiv kalkyle og underleverandørinnkjøp er en absolutt dyd av nødvendighet for å gjennomføre anleggsprosjekter forretningsmessig forsvarlig.
Automatisert anbudsprosess
– I jobben bruker vi i størst mulig grad

ISY AnbudsWeb, som er en del av ISY
ByggOffice-løsningen, forteller Guttorm Gudmestad. Han er ansvarlig for
kalkyle- og anbudsprosessen i Risa AS
og har jobbet med anbudsweben i tre
års tid.

måte som vi har spurt, beskriver Gudmestad om enkelheten i det hele.
– Løsningen sparer både oss og underleverandørene for masse tid.

ISY AnbudsWeb er en form for webhotell for anbudsprosessen – en netttjeneste som formidler prisforespørsler
og pristilbud mellom aktørene – i dette
tilfellet mellom Risa som entreprenør
og selskapets underleverandører.

God oversikt
– Ikke minst får vi sortert alt på en fin
måte og får en ganske god oversikt.
Dermed ser vi greit hvor mye egenproduksjon vi må legge inn og hvor mye
som ligger på hvert fag. For øvrig er det
godt å slippe å forholde seg til en haug
med papir liggende, understreker han.

Hvordan jobber dere med innkjøp i
forhold til underleverandørene?

Men hva om noen ikke ønsker eller kan
svare på web-en?

– Når vi går i gang med et anlegg så
er det første vi gjør å prøve å sortere
det pr innkjøp, og få prisforespørsler
ut, forklarer Gudmestad. – Underleverandørene trenger også tid i tilbudsprosessen.

– Ja, det skjer av og til, innrømmer han.
– Men systemet er ganske greit tilrettelagt, så det er relativt enkelt å taste det
inn også. Det hender til og med at vi
sender ut forespørsler på andre måter,
som pdf, men det er veldig sjelden. Vi
prøver å gjøre alt i ISY AnbudsWeb nå.

– Vi konsentrerer oss først om å plukke
ut de forskjellige fagene hvor vi har
bruk for underleverandørbistand, for
å kunne lage forespørsler om disse,
fortsetter han.
– Oppdragsbeskrivelsen foreligger som
regel som en hel beskrivelse, som vi
så sorterer ut og flytter til de ulike fagkategoriene. Dernest tar vi ut postene
det gjelder, legger til kunder med mer,
og så er det bare å sende ut prisforespørselen via anbudsweb-en.
Underentreprenøren vil så motta en epost med en lenke til webportalen som
viser prisforespørselen. Der gis han
mulighet til å prise postene og sende
pristilbudet tilbake direkte fra webportalen. Pristilbudet overføres direkte til
ISY ByggOffice, og man kan gjennomføre prissammenligning før prisene blir
overført til kalkylen.
– Når vi får tilbudet tilbake fra underentreprenøren er det nærmest bare å
trykke ok hvis de har svart på samme

Gudmestad forklarer at han bruker en
time eller to på å dra ut postene, men
det svarer seg godt, mener han. Han
får på den måten gått grundig gjennom
anlegget et par ganger før man begynner å kalkulere egen innsats.
– Vi får dermed et visst innblikk i hva
prosjektet handler om, og litt mer
forståelse for hele jobben, før vi går
grundigere til verks.
– Vi bruker litt tid på dette, men det
får vi som sagt igjen på andre måter,
av-slutter Guttorm Gudmestad som er
godt fornøyd med ISY AnbudsWeb.
– I forhold til å sende ut og behandle
forespørsler på andre
måter, er dette så
absolutt å foretrekke.

Guttorm
Gudmestad
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Vi har lenge sett behovet for å levere nyttig prosjektrelatert
informasjon til ledelsen i virksomheten Dette kan f.eks være
ledergruppen, controller eller til og med styret.
Kontakt i NoIS: torstein.fjelldal@norconsult.com

Det nye presentasjonsverktøyet ISY
ByggOffice Dashboard er en webbasert
løsning som nyttiggjør seg datagrunnlaget i ISY ByggOffice.
Ved bruk av ISY ByggOffice Kalkyle og
Produksjonsoppfølging i en bedrift vil
det være “rik” informasjon om ethvert
prosjektet som ledelsen i bedriften kan
benytte for kontinuerlig overvåking av

helsetilstanden i byggeprosjektene - og
dermed bedriften.
Dette er viktig informasjon for ledelsen
- som ikke nødvendigvis utfører kalkyler og styrer enkeltprosjekter selv.
Dashboard presenterer en prosjektportefølje og viser ledelsesinformasjon
i form av økonomirapporter med fokus

på budsjett, resultat og prognose.
Brukeren kan selv velge hvilke prosjekter som skal presenteres, og gjøre valg
i forhold til presentasjonsinnholdet.
Vi håper denne løsningen skal bli etterspurt og at vi sammen med våre kunder
kan få videreutviklet løsningen med
flere nyttige rapporter.

Dashboard for ISY ByggOfficeprosjekter
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Kontakt i NoIS: oyvind.jensen@norconsult.com

Kontakt i NoIS: christian.hervold@norconsult.com

Kontakt i NoIS: geir.johansen@norconsult.com

BIM og konstruksjon

ISY Design arvtageren til
ISY G-prog Teknikk
I mer enn 20 år har teknikkprogrammene i ISY G-Prog Teknikk vært
markedsledende i Norge. Denne
programpakken er nå i ferd med å oppgraderes til dagens høye standard, og
resultatet er ISY Design.
ISY G-Prog Teknikk-pakken har gitt en
effektiv og komplett verktøykasse til
de prosjekteringsoppgaver du har som
enmannsfirma eller stort rådgiverkonsern.

Dette skal vi selvfølgelig fortsette med.
ISY Design vil de kommende årene
gradvis ta over for ISY G-Prog Teknikkprogrammene. For deg som kunde vil
dette bety en stor oppgradering av både
grensesnitt og beregningsmuligheter.
ISY Design vil levere beregningsresultater i henhold til Europeiske
standarder for konstruksjonsanalyser
(Eurocode). Alt som tidligere var mulig
i ISY G-Prog’s teknikk-programmer
skal fortsatt være mulig i ISY Design. I
tillegg vil det bli lagt til nye muligheter
både i brukergrensesnittet og beregningene som vi håper vil falle i smak.
Som før vil programmet være modulært
bygget opp, og du kan dermed selv
skreddersy den løsningen som passer.

Avansert kurs
for FEM-Design
FEM-Design er stadig under utvikling
og krever også utvidet opplæring. Derfor har vi nå i høst skreddersydd et nytt
kurs, FEM-Design Avansert.
Dette kurset forutsetter god kjennskap
til FEM-Design. Kurset vil i tillegg til å
gå igjennom en del verktøy som ikke
blir berørt i standard-kursene også gå
i detalj på viktige tema som 2. ordens
teori, skjevstilling, stabilitet, egenfrekvenser og seismiske beregninger.

BIM blir en del
av stadig flere
ISY-løsninger

Vi vil gjennom enkle og realistiske eksempler prøve å gi en dypere forståelse
av disse svært viktige temaene. Vi vil ha
fokus på å forstå resultat og ikke bruke
tid på enkel modellering. Vi vil også ved
hjelp av enkle eksempler gi en detaljert
innføring i dimensjonering av betong,
stål og tre.
Det er mange dimensjoneringsmuligheter i FEM-Design, og det er
viktig å forstå disse. Vi vil i løpet av

dette kurset også lære å lage rapporter.
Hovedfokus i dette kurset er ikke nødvendigvis å lære nye funksjoner, men å
gi en dypere forståelse av programmet,
hvordan det jobber, hvordan det skal
brukes og hvordan man kan effektivisere.
Ta kontakt med Jørn på jro@nois.no
eller Christian på ch@nois.no for mer
info og påmelding.

Listen teller nå følgende produkter
(nyeste tilskudd øverst):

Den langsiktige satsingen på BIM
(bygningsinformasjonsmodeller) i NoIS
rykker videre fremover. Kompetansen
som er bygd opp sprer seg nå til flere
av forretningsområdene.

> ISY Eiendom
> ISY JobTech
> ISY CAD Rebar for Revit
> ISY ByggOffice
> ISY G-prog Beskrivelse
> ISY Calcus
> FEM-Design

Antall ISY-produkter som implementerer BIM øker dermed jevnt og trutt, og
har tatt en ny omdreining i 2012.

De nyeste av disse “debuterer” på ISYdagene den 5.-6. november 2012 og er
fortsatt under utvikling.
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Dokumentasjon
som lever opp til
fremtiden

Foto: Øyvind Hagen, Statoil

Planlegging i et levetidsperspektiv er blitt et
viktig prinsipp i Statoils utvikling og drift av
olje-/gassanlegg. Derfor standardiserer Statoil
nå all teknisk dokumentasjon og verktøy for
å forenkle, effektivisere og øke kvaliteten på
fremtidige prosjekter, operasjoner og drift.
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Foto: Øyvind Hagen, Statoil

BIM og konstruksjon

LCI-prosjektet går med andre ord ut på å samkjøre alle
systemer og arbeidsprosesser på tvers

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

Ett sentralt og omfattende initiativ
som nettopp har dette som formål, er
Statoils LCI Solutions-prosjekt som ble
iverksatt for fullt i 2009. Prosjektet har
som formål å harmonisere og standardisere det man på fagspråket kaller
LCI-dokumentasjon. Etter planen vil
prosjektet pågå ut 2013.
LCI står for Life Cycle Information og
betyr i Statoils sammenheng all teknisk
informasjon som er skapt og modifisert
gjennom både engineering, bygging og
drift – i alle faser av et anleggs levetid.
Standardisering og forenkling
– Historisk sett har det vært mange
ulike og til dels inkompatible systemer
som er brukt i Statoils prosjekter og i
drift gjennom tiden, utdyper ingeniør
Per Kristian Veiberg i Statoil om
bakgrunnen for prosjektet. – Sammenslåingen med Hydros olje- og gassorganisasjon økte også behovet for å
harmonisere både verktøy og dokumentasjon, noe som satte fart i prosjektet.
Strategien ble å standardisere og
forenkle systemer og arbeidsprosesser.
Som følge av dette måtte eksisterende
teknisk dokumentasjon konverteres i
henhold til valgte standarder.
– LCI-prosjektet går med andre ord
ut på å samkjøre alle systemer og
arbeidsprosesser på tvers, sånn at
selskapet får ett sett standardverktøy
og dataformater globalt sett, og ikke ett
sett pr anlegg, forklarer Veiberg.
3D data fra PDS til PDMS
NoIS er ett av flere selskaper som har
bidratt med ressurser i LCI-prosjektet
for å utføre en del av konverteringen av
den tekniske dokumentasjonen. NoIS
sitt konverteringsoppdrag er en følge av

standardiseringen på Aveva PDMS som
3D CAD-system.
Opptil 50-60 personer har til tider jobbet samtidig på LCI-prosjektet, organisert rundt spesialteam både i Bergen,
Oslo, Stavanger og Trondheim.
– For NoIS sin del har det dreid seg
om konvertering av 3D-data for landanleggene på Kårstø, Mongstad og
Kalundborg, samt offshoreanleggene
Peregrino og Draupner, forteller Veiberg. – NoIS bruker blant annet sine
egne verktøy for å konvertere sin del av
”scopet”.
– Vi har delt LCI-prosjektet i fire forskjellige konverteringsgrupper, fortsetter han. – Den ene tar hånd om 3D, den
andre tag og tekniske dokumenter, den
tredje elektro, og den fjerde såkalte
”loop joints”, instrumentering, brann,
gass, telekom, etc.
Personell fra NoIS har oppdraget med
konverteringen av struktur- og equipment-modeller, fra Intergraph PDS til
AVEVA PDMS, Statoils standardsystem
for fremtidig ”plant design”.
Til deler av 3D-konverteringen har NoIS
brukt sitt eget verktøy ISY CAD Export2PDMS, men også konverteringsverktøy fra andre leverandører er brukt i
disipliner som struktur og piping.
Flere standardløsninger
På det praktiske plan har NoIS sin jobb
bestått i å analysere kildedata fra PDS,
gjøre konvertering til PDMS, kvalitetssikre resultatet, og overlevere resultatet
til dataeierne – i tillegg til å bidra ved
standardisering av arbeidsprosesser.
– Foruten å standardisere på Aveva

PDMS til 3D-modellering har vi valgt å
bruke ”in-house”-løsningen STID når
det gjelder andre systemer for teknisk
dokumentasjon, opplyser Veiberg.
STID står for ”Statoil Technical Information Documentation” og definerer
Statoils standardsystemer hva angår
teknisk dokumentasjon. For å ivareta
denne delen av LCI-prosjektet har
Statoil en egen ”familiepakke” av verktøy som snakker ”STID-språket”.
Arbeidet resulterer i fordeler
En vesentlig gevinst vi ser av LCI-prosjektet fremover er at det blir enklere
for kontraktørene å levere LCI–dokumentasjon til Statoil, i og med at alle
anleggene bruker samme systemportefølje og arbeidsprosesser, sier Veiberg.
– Det viktigste er derfor å få alt forenklet og samkjørt i dag og bruke dette
fremover, både i form av standardiserte
LCI arbeidsprosesser og verktøy.
Dette, sammen med en forbedret tilgang til LCI-dokumentasjonen, vil både
forenkle og øke effektiviteten i prosjektgjennomføringer, og samtidig øke
kvaliteten innen operasjon og drift.
Dessuten regnes det vel å merke med
reduserte IT-kostnader og opplæringskostnader som følge av et redusert
antall systemer.
– Sist, men ikke minst vil dette også
gi oss bedre fleksibilitet i bruken av
personell, runder Statoils Per Kristian
Veiberg av. – Økt erfaringsoverføring og
standardiserte arbeidsprosesser vil føre
til at det blir lettere for folk å arbeide
på forskjellige anlegg, ettersom de blir
kjent med hvordan systemet fungerer.

02/12 ISY-nytt

21

Kundemagasin fra Norconsult Informasjonssystemer AS

– Vi har virkelig bygget virksomheten
”stein på stein”, åpner Bård Hernes, –
i en kombinasjon av organisk vekst og
oppkjøp. Vi er stolte av vår historie, som
viser at langsiktighet og gode løsninger
skaper resultater. Som administrerende
direktør for NoIS siden 2003, og en av
de opprinnelige gründerne i 1987, har
Hernes god grunn til å være stolt.
– Vi runder 150 ansatte i jubileumsåret, forteller han. – En målbevisst
oppbygget produktportefølje gjennom årene har gitt oss mer enn 2.500
kundeforhold, deriblant så godt som
alle de store premissgiverne i bygg- og
anleggs-bransjen.

I 1996 etablerte Berdal Strømme og
Grøner et felles IT-selskap kalt GBS
data. Dermed kom ingeniørverktøyet
G-PROG inn i porteføljen.
Så, i 1999 ble endelig Norconsult
Informasjonssystemer (NoIS) som navn
introdusert – samme år som Berdal
Strømme skiftet navn til Norconsult.
Samtidig ble GIS-virksomheten og
produktet WinMap overtatt fra Fjellanger Widerøe.
Omsider, i 2003 fant NoIS sin endelige
form. Da ble Techno Cad, GBS data og
NoiS slått sammen til ett felles selskap:
Norconsult Informasjonssystemer, eid
av Norconsult og medarbeiderne selv.

Kontakt i NoIS: bard.sverre.hernes@norconsult.com

2003: neste kapittel innledes
I følge Hernes ble dette starten på en
målbevisst og offensiv utvikling mot det
selskapet vi ser i dag.
– Vi har år for år lagt viktige alen til vår
vekst, sier Bård Hernes. – Vårt opphav,
med flere ulike røtter, har vært en solid
grunnstamme til stadig nye vekstmuligheter og markedsområder der vi kan
utgjøre en forskjell.
År om annet er det derfor gjort strategiske oppkjøp av komplementære
programvarehus som har bidratt til å nå
selskapets helhetlige visjon.

Dette har gitt NoIS en ledende posisjon i det norske IT-markedet. 70 % av
omsetningen utgjør i dag programvare,
30 % tjenester. NoIS fremstår som
et betydningsfullt IT-selskap i norsk
målestokk.
Der eventyret startet... i 1987
Men la oss starte eventyret med begynnelsen: det var en gang et lite firma
med basis i DAK-systemet Technovision
som ønsket å gjøre det stort innen bygg
og anlegg. Året var 1987, og Techno Cad
het oppstartfirmaet som ble unnfanget
av rådgiverselskapet Elliot Strømme og
Norsk Data (ND) i fellesskap.
Men da ND, den gangen Norges ITstolthet, snart skulle vise seg å møte
”PC-veggen” valgte Techno Cad å kjøpe
ut ND og flytte løsningene over til
MicroStation.
I 1989 fusjonerte Elliot Strømme med
Berdal, og ble til Berdal Strømme. Året
markerte også starten på FDVsystemet ISY JobTech.
22
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Evighetsperspektiv
– Selv om vi har kommet langt vil jeg
likevel si at dette bare er begynnelsen.
Vi legger våre planer i et ”evighetsperspektiv”. Det har vært vårt mantra i alle
år. Kundene skal vite at de kan være
trygge med NoIS for all overskuelig
fremtid.
Riktignok ser han helt andre utfordringer nå og fremover enn for 25 år siden,
men de er til for å løses, profesjonelt,
mener han. Det skal ikke stå på viljen
og evnene.
– Å drive som kompetanse- og
programvarehus i dag er selvsagt noe
annet enn for 25 år siden. IT er spesialisert på en helt annen måte. Det
holder ikke å kunne litt om alt. I dag er
det nødvendig med spesialkompetanse
på de områder der vi skal hevde oss,
og prosesser og rutiner som kvalitetssikrer det vi gjør.
- Markedet stiller i dag svært høye krav
til sertifisering og dokumentasjon av
kompetanse og erfaring. For oss er
det viktig å måle vår kompetanse opp
mot våre konkurrenter og markedets

forventing. Vi deltar derfor ofte i offentlige konkurranser om nye oppdrag
og leveranser.
- Vi er stolte av å kunne tilby over 50
svært kvalifiserte spesialister i slike
konkurranser, og har i dag rammeavtaler med en rekke store offentlige aktører
som Statens vegvesen, Jernbaneverket
og Sjøkartverket.
Høye krav og konkurranse gjør oss godt
- Det gode ved høye krav og hard
konkurranse er at vi stadig må utvikle
og fornye oss. Det holder oss “skarpe” og det å bygge kompetanse systematisk
er også en del av det å bygge stein på
stein, fremholder Hernes.
– Som en del av Norconsult-nettverket
har vi også glede av en enorm bransjekunnskap å trekke veksler på. Det gir
oss et klart fortrinn, samtidig som det
forplikter i forhold til programvaren og
tjenestene vi leverer.
– Derfor er det ekstra hyggelig å registrere at nettopp kompetansefortrinnet
er det vi scorer høyest på i kundeundersøkelser.
– Men ikke bare av den grunn, fortsetter Hernes. – Kundene er en viktig
drivkraft i produktutviklingen vår og tas
løpende med på råd. Vi har opprettet
egne brukerfora i forbindelse med
produktutviklingen, som derfor i stor
grad påvirkes av kundenes ønsker og
behov. Ydmykhet og nærhet til kundene
er nok også noe av grunnen til at vi
lykkes så godt.
Etter 25 år regner Hernes & Co seg
fortsatt som en ingeniørbedrift.
– Vi oppleves derfor kanskje ikke som
den mest ”fargerike” IT-leverandøren,
men kundene opplever at de kan stole
på oss, og påvirke oss.
– Og vi ønsker som sagt å påvirkes,
understreker han. – Under de årlige
ISY-dagene har vi innført en egen innovasjonspris for nettopp å stimulere
kundene til å utfordre oss. Vi
ønsker å trekke frem kunder som
tenker nytt og som ”drar oss litt etter
håret”…
Årets prisvinnere blir presentert på
ISY-dagene 5-6. november. Da blir det
også anledning til å slå ut håret og feire
jubilanten.

Firmastoff

25 år med «steinbygging»
bærer frukter

25 år er kanskje ikke en enestående alder
i norsk næringsliv, men i IT-bransjen er
det ikke mange bedrifter som kan skryte
av så lang fartstid.
Ei heller kan mange skryte av solid vekst
og overskudd hvert bidige år – til tross for
bobler og finanskriser. Men det
kan Norconsult
Informasjonssystemer (NoIS)
som nå kan se
tilbake på 25 år
med suksessrik
«steinbygging»…
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