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Innovasjon

Leder

Det er ofte i dialog med
kunder at nye spennende
idéer skapes. Utfordringen ligger i å videreføre
idéen til et nytt og bærekraftig produkt.

Innovasjon er blitt et moteord. Alle bedrifter ønsker å
fremstå som innovative og fremtidsrettede, og
Norconsult Informasjonssystemer (NoIS) er intet unntak.
Begrepet innovasjon kommer fra det latinske ordet
“innovare”, som betyr å fornye eller å lage noe nytt. Det
har vi også gjort. De siste årene har vi gjort betydelige
investeringer og store løft i våre løsninger. I flere tilfeller har vi startet helt på nytt og bygget opp systemene fra bunnen av. Dette skyldes ikke at løsningene er
blitt dårlige, men at den teknologiske utviklingen har
gått videre og vi må følge med. Ofte er løsningene helt
på topp den dagen vi beslutter å lage alt på nytt. Dette
kalles livssyklus. Det koster, men er helt nødvendig for
at våre løsninger skal være attraktive over tid.
I tillegg til å fornye eksisterende løsninger bruker vi
også betydelige ressurser på å lage nye produkter.
Vi legger vekt på å ha nær kontakt med våre kunder,
og det er ofte i dialog med kunder at nye spennende
idéer skapes. Utfordringen ligger i å videreføre idéen
til et nytt og bærekraftig produkt. Her kreves det gode
prosesser og god prosessledelse. Hos NoIS anser vi
kreativitet og nytenking som en viktig forretningsmessig verdi, og vi har derfor valgt å satse på å utvikle både
egen metodikk og egne prosessledere for å gjennomføre slike innovasjonsprosesser. Hensikten er at vi skal
forsikre oss om at vi tenker nytt og tar vare på de beste
idéene når nye produkter skal utvikles.
Bare det siste året har vi lansert flere nye og innovative
produkter. ISY Prosjekt Plan for prosjektstyring,
ISY Anbudsweb for prisforespørsler og pristilbud,
samt Norsk Prisbok med detaljert prisinformasjon om
byggekostnader i bokform. Dette er alle eksempler på
nye og banebrytende produkter, tilpasset norske forhold og norske krav. I tillegg satser vi på mobil teknologi, og har allerede lansert våre første mobile løsninger
ISY JobTech Go og Norsk Prisbok. Vi ser at våre kunder
etterspør stadig flere løsninger på mobile enheter, og
denne utviklingen skal vi være en del av.
Hvert år deler vi ut en innovasjonspris under ISYdagene. Dette gjør vi for å påskjønne de av våre kunder
som utmerker seg ved å tenke nytt og fremtidsrettet.
Det å kunne samarbeide med slike kunder er krevende
men også svært stimulerende, og er med på å bringe
både oss, kunden og hele bransjen fremover.
Har du som kunde satset på våre løsninger, har du også
vist oss tillit. Tillit til at dine investeringer blir videreutviklet og ivaretatt. Derfor håper jeg du setter pris på
vår innovative holdning. Innovasjon er like viktig for deg
som for oss.

Bård Hernes
Administrerende direktør
Informasjonssystemer
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Kartbasert
salgsstøtteverktøy
hos NextGenTel
Salgslederne bruker kartet vesentlig
ved planlegging av salg og produksjon
av salgslister for bruk ute i felten.

Firma: NextGenTel
Tjenester: Bredbånd og bredbåndstjenester til bedrifter og
private
Omsetning: 970 MNOK (2010)
Ansatte: ca. 250
Markedsandel: ca. 20 % (xDSL),
ca. 12,5 % (totalt)
Ant kunder innen ulike segment:
180 000 privat og 20 000 bedrift
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Salg er krevende, både for selger og kunde, det har
nok de fleste av oss erfart. For å effektivisere salgsprosessen og optimalisere NextGenTels salgsvirksomhet har NoIS utviklet et unikt, kartbasert
salgsstøtteverktøy for selskapet. Dermed kan også vi
som kundeprospekter spares for enkelte telefoner;
siden selger lettere treffer den riktige kjøperen.
Kontakt i NoIS: tor.olav.almas@norconsult.com

Verktøyet, som har fått navnet
Salgsstøtte Multiaksess (SSM), har vist
seg å være til stor hjelp for NextGenTels
salgsledelse og selgere. For NextGenTel er
det viktig å ha smarte verktøy som bidrar
til at salgsaktivitetene i mye større grad er
treffsikre og at «cold-calling» reduseres til
et minimum.

oversikt over NextGenTels sentraler i det
ganske land med full oversikt over hvilke
produkter som kan tilbys. Alle sentraler
vises i kartbildet med fargekoder og
produkttyper. Dette gjør at salgsleder kan
planlegge smarte kundefremstøt med
basis i sikker informasjon om egne
produkter og tjenester.

Roy Børsheim, salgsdirektør i NextGenTel,
sier i en kommentar at dette har vært en
strålende investering for NextGenTel. - Vi
hadde i utgangspunktet en god idé om hva
vi ønsket oss for å støtte våre selgere ute
i felten, men SSM overstiger alle våre
forventninger. NoIS har vasket våre kundeadresser mot offisielle gateadresser opp
mot 95 % og vi får dermed enkelt tilgang
på alle adresser, inkludert våre egne kundeforhold, på et digitalt kart. Salgslederne
bruker kartet vesentlig ved planlegging av
salg og produksjon av salgslister for bruk
ute i felten.

Kartfunksjonen gir tilgang til alle offisielle
adresser i Norge sammen med Kapaks
informasjon, det vil si lengde i meter fra
en sentral til de enkelte adressene. Dette
gjør at salgsleder får kunnskap om hvilke
produkter som kan tilbys den enkelte
kunde som TV, ADSL, VDSL osv.

Målrettet resultat
Det spesielle med applikasjonen er at den
kombinerer kart og all relevant informasjon
om kunder og prospekter. Det hele blir dermed et veldig kraftig og produktivt salgsstøtteverktøy. Salgsledelsen og selgerne
får både visuell oversikt og detaljinformasjon
om kunde-/prospektutvalg med bare noen
få tastetrykk. Salgsaktiviteter og kampanjer
kan dermed genereres svært målrettet.
Fra oversikt til detaljer
Det som møter en når man logger seg inn
i applikasjonen, er Norgeskartet på SSMs
hovedside. Derfra gir det visuelle grensesnittet tilgang til kartutsnitt av alle typer
kart, fra landsoversiktsnivå og helt ned til
de mest detaljerte lokale kartdetaljer.
SSM har ikke bare kartografisk oversikt;
innplottet i kartet får man også figurlig

Kundeadressene er vasket mot offisielle
adressedata og vises for øvrig med
NextGenTel-logoen i kartet for både
eksisterende og tidligere kunder. Dette er
også med på å sikre salgsinnsatsen slik
at kunden ikke blir tilbudt et produkt hun
allerede har.
Grafiske søk
For å se detaljerte kart kan man søke
frem riktig utsnitt på alle tenkelige måter.
Løsningen har intuitive funksjoner for
zoom og panorering direkte i kartbildet.
Med enkle klikk- funksjoner eller ved å
rulle på musehjulet zoomer du dynamisk
inn i kartet. I tillegg er det også funksjoner
for å søke på adresser eller på sentraler i
hele Norge.
For å gjøre utvalg på områder og kunder
har man til rådighet en rekke søkefunksjoner, både i form av tekstsøk og grafiske
søk i kartet. SSM har automatiske søk innenfor buffersoner rundt en sentral. Dette
kan enkelt kombineres med polygoner for
å gjøre geografiske avgrensninger for å
begrense utvalget til et kvartal eller noen
gater rundt sentralen.

Applikasjonen viser det valgte området
grafisk med en delvis gjennomsiktig
sirkel eller polygon i kartet. Alle adresser
innenfor det avgrensede området søkes
frem og applikasjonen beregner statistikk
for areal, antall adresser og antall kunder.
Dette vises i rammen til venstre for kartet.
Alle adressene sammen med eventuell
kundestatus overføres til et vindu for å
produsere utvalgslister med eksport til
Excel.
Fra utvalg til oppdragslister
- Vår salgsledelse har med andre ord
svært effektive og smarte utvalgsfunksjoner for å hente ut ønskede kunde- og
prospektadresser, sier Roy Børsheim.
- Når kartsøk og beslutninger om hvilke
kunde-/prospektutvalg som skal inngå i en
salgsaktivitet er gjort, er det tid for å lage
utvalgte oppdragslister for salgsstaben.
Disse eksporteres enkelt i Excel og danner
det komplette datagrunnlaget for selgerne
til å gjennomføre salgsprosessen på en
målrettet og profesjonell måte.
I tillegg til å gjennomføre selve salgsprosessen er selgernes ansvar også å rapportere tilbake resultatet av salgsinnsatsen,
noe som til slutt kompletterer salgsledelsens oversikt over oppdrag, innsats og
resultater.
Roy Børsheim avslutter med å ønske seg
oversikt over alle borettslagene i Norge.
- Vi har fått dette for Bergen og vi ser at
det gir oss enda bedre grunnlag i vår planlegging. Borettslagene har jo ofte bare en
eller noen få adresser men en hel haug av
leiligheter. Med borettslagene på plass kan
vi planlegge for disse også direkte fra SSM,
sier Børsheim.
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Innovativ
renovasjon i
Avfall Sør
Økende miljøkrav gjør at renovasjonsbransjen er i stor endring og sterk vekst.
De siste årene har det vært økt fokus på
miljømessig og effektiv renovasjon. I tillegg
til moderne avfallsutstyr og mottak har nye
IT-løsninger vært påkrevd for å få utstyr og
logistikk til å funke mest mulig kostnadseffektivt. Avfall Sør er en av pådriverne.

Kontakt i NoIS: tor.kjetil.lisle@norconsult.com

På basis av et fruktbart utviklingssamarbeid med Avfall Sør lanserer NoIS nå en
ny, fleksibel og enda mer komplett «renovasjonspakke» for bransjen.
NoIS har med sin tilpassede ISY ProAktivløsning tradisjonelt hatt en stor andel av
programvaremarkedet i renovasjonsbransjen. Dette er løsninger for innkreving av
avgifter, fakturering, logistikk mot biler,
henting av dunker og containere med mer.
Ordre- og modulbasert
En nyutviklet ordre- og modulbasert løsning gjør det nå mulig å gjøre jobben enda
mer effektiv, bl.a. ved å tilpasse systemet
etter lokale behov og krav. Den fremtidsrettede programløsningen er it-messig
laget så «generell» som mulig og bygger
på nyeste .Net- og webservice-teknologi,
noe som gjør den både feltutstyrsuavhengig og veldig fleksibel.
Stor miljøbevisst aktør
Avfall Sør er en av landets store avfallsvirksomheter og dekker eierkommunene
Kristiansand, Songdalen, Søgne og Vennesla. Til sammen håndterer selskapet
avfallet fra nærmere 111.000 innbyggere. I
2009 over 56.000 tonn husholdningsavfall.

Kristiansand kommune var tidlig ute med
å automatisere renovasjons-virksomheten.
Allerede i 1999 hadde kommunen elektroniske brikker på søppeldunkene og kunne
automatisk registrere antall tømminger og
gjøre fakturering på bakgrunn av dette.
Behov for ny løsning
Da Avfall Sør ble etablert 01.07.2009 og
de andre kommunene kom til, ble det
imidlertid behov for et nytt og mer omfattende system. Avfall Sør gikk da sammen
med NoIS om en utviklingskontrakt og har
siden aktivt vært med på å forme den nye
generasjonen av ISY ProAktiv Renovasjon.
- Resultatet er blitt et svært funksjonelt,
fleksibelt og brukervennlig system, med
stor grad av automatikk, forteller Lise
Moe, IKT-ansvarlig i Avfall Sør.
Ordrebasert og integrert
- Den nye programvaren lar seg lett integrere med feltutstyret i bilene (ofte PC-er
eller smart-mobiler) og som gjennom
dette, automatisk administrerer utsetting,
henting og erstatting av dunker og containere. Oppdragene blir sendt til renovatør
som ordre og kvitteres inn og ut elektronisk

Den nye programvaren
lar seg lett integrere
med feltutstyret i bilene
og som gjennom dette,
automatisk administrerer utsetting, henting og
erstatting av dunker og
containere.
gjennom feltutstyr i bilene.
- Ordredata hentes fra bilene via mobildataforbindelse og systemet sørger for at oppdragene føres på riktig kunde og faktura,
enten det gjelder abonnement, antall tømminger eller annet.
- Systemet er også knyttet opp mot
kommunenes gjenvinningsstasjoner. Og
ettersom vektene også er integrert med
systemet sikres bedrifter automatisk riktig
faktura, sier Lise Moe.
Fleksibelt og teknologiuavhengig
Ettersom integrasjonen foregår via et
webservice-grensesnitt, gjør det systemet
mer eller mindre uavhengig av hva kundene velger som feltsystem i bilene.
Systemet innhenter veldig mye data, verdifull informasjon som kan nyttiggjøres
i flere sammenhenger. For eksempel i
nye anbudsinnbydelser og spørsmål om
gjenvinning og miljøbevissthet. Man kan
få statistikk og rapporter over det meste.
Systemet er med andre ord også et fint
beslutningsstøtteverktøy for ledelsen.
Man får oversikt og kontroll over det som
utføres, og man kan endre og planlegge
bedre fremtidige tiltak.

© Foto: Jon Petter Thorsen - Aptum
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Kontakt i NoIS: ola.greiff.johnsen@norconsult.com

NoIS forsterker
satsingen innen
energimarkedet

Foto: Rune Kristiansen

Før ski-VM ble Holmenkollbanen oppgradert for ca. 400 millioner kroner for å
kunne betjene opptil 9.000 passasjerer i
timen. Målet med oppusningen av banen
var at linjen skulle kunne trafikkeres med
de nye MX3000-togene. Den nye Holmenkollen stasjon fikk mest oppmerksomhet,
men oppgraderingen innebar i tillegg til
linjen også de 17 andre stasjonen.
Byggherren Kollektivtransportproduksjon
AS (KTP) valgte en modell med byggherrestyrte hovedentrepriser, der 10-12
aktører har utført de forskjellige kontraktene.
ISY Prosjekt Økonomi med mengdemodul
ble benyttet for oppfølging av økonomien
og de mengderegulerbare kontraktene i
prosjektet.
Ved å benytte ISY Prosjekt Økonomi fikk
byggherreorganisasjonen et effektivt
verktøy til å holde oversikten over forventet
sluttkostnad i prosjektet hele veien under
prosjektets gang. Mengdemodulen til ISY
Prosjekt Økonomi har detaljert registrering av alle postene i kontraktene med
mengder og enhetspriser. Entreprenørene
meldte elektronisk inn faktisk forbruk
under prosjektets gang, som igjen dannet
grunnlag for gode prognoser på totalforbruk på de mengderegulerbare postene i
prosjektet.

8

ISY-nytt 01 11

Kontakt i NoIS: hans-jacob.strandgaard@norconsult.com

KTP styrte
økonomien med
ISY Prosjekt Økonomi
Under oppgraderingen av Holmenkollbanen
ble ISY Prosjekt Økonomi benyttet av byggherren for oppfølging av økonomien og
kontraktene i prosjektet.

Gjennom overtagelsen av
TekØk Data f.o.m. 1.11.2010,
har vi forsterket vår satsing
innen energimarkedet.
Vårt viktigste mål er at alle
kunder skal få positiv effekt
av denne sammenslåingen.

Til sammen får vi betydelige ressurser, økt kunnskap og
en komplett produktplattform som gjør oss til en meget
konkurransedyktig leverandør innen energimarkedet.
Det har over lengre tid vært et nært og godt samarbeid
mellom TekØk Data og NoIS. Selskapene har mange
felles kundeforhold og produktene er allerede tett integrert. Sammenslåingen vil danne grunnlag for enda tettere
integrasjon og bedre utnyttelse av våre ressurser, samt
skape de beste rammevilkår for videre utvikling og vekst.
NoIS har etablert en egen NIS-gruppe, med Bjørn Hakavik
som leder. Denne gruppen har ansvaret for våre kunder,
produkter og tjenester i dette markedet.
I tillegg til TekØk er ISY WinMap også integrert med Open
NIS fra Cascade og vi har mange kunder på denne plattformen. Støtten for Open NIS videreføres, og vi er i gang
med oppgardering av ISY WinMap slik at vi vil støtte
versjon 10 av OpenNIS. Programmoduler fra TekØk Data
er allerede integrert med OpenNIS slik at vi etter overtagelsen kan tilby et bredere produktspekter også til OpenNIS- kundene.
Etter overtagelsen av produktene fra TekØk Data kan vi
tilby en komplett NIS-løsning med komponenter for :
- Økonomisk/Teknisk rapportering til NVE
- Sertifisert FASIT
- Nettberegninger
- Marginaltap/innmatingstariffer/fakturering
- DSB-rapportering: berøringsspenninger, befaringer, tilstand
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Ny PDMS-integrasjon
for Bentleys
ConstructSim

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

Som et aktivt medlem av Bentleys Developer Network (BDN), har
NoIS inngått et spennende utviklingssamarbeid med Bentley Systems.
Da Bentley i fjor hadde behov for hjelp til å integrere selskapets
unike produktivitetsverktøy ConstructSim med AVEVAs PDMS plantdesign-3D-løsning, falt valget på NoIS. Nå foreligger løsningen fra
NoIS og den er klar å settes i produksjon i det globale plant-designmarkedet.
Når vi spør om en modifisering, er de raske og
profesjonelle. Og de har høy kvalitet på den programvaren de lager. NoIS er absolutt til å stole på.

Bentley ConstructSim er et unikt verktøy
som på basis av 3D-anleggsmodellen
optimaliserer og dermed effektiviserer
planleggingen og gjennomføringen av
byggefasen av nye prosessanlegg. Så mye
som 5% besparelse i de totale installasjonskostnadene erfares i kundeprosjekter. Det
kan bety mange millioner spart…
Virtuelt produktivitetsverktøy
Det systemet gjør er å knytte sammen
alle prosjektsystemer involvert i byggefasen - fra 3D-plant-designmodell (fra alle
ledende formater som AutoPLANT, PDS,
PDMS osv.), til tidsplanlegger, materialstyringssystem, prosjektstyringsdatabase,
og andre.
ConstructSim skaper så ett integrert,
virtuelt konstruksjonsmiljø, hvorfra man
kan planlegge, koordinere, effektuere
og overvåke alle byggeaktivitetene på en
konsistent måte.
Visuelt og brukervennlig
Brukerne kan bokstavelig talt gå gjennom den digitale 3D-modellen, simulere
tidsplaner, få automatisk generert byggemateriallister og detaljoppgavelister, og
etablere full sporing av gjennomføringen.
Visuell fargekoding av materialtilgjengelighet og fremdriften for de tildelte
områder mm gjør det enkelt å oppnå og
vedlikeholde en helhetlig oversikt over
byggeplanleggingen.
Fremtidsplaner kan lages for alle bygge/
fag-disipliner sammen med analyse og oppfølging av tilgjengelige mannskap, samt
mannskapsplaner.
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Full sporing og kontroll
Verktøyet gjør også effektanalyse av
endringsordre, med sporing av designendringer tilbake til modellen. Man får
med andre ord full kontroll over byggefasen, samt sporing av hva som er gjort.
Tilpasning til andre 3D-verktøy
Tilbakemelding frå tidlige brukere peker
på gode resultater med ConstructSim.
Produktet etterspørres i økende grad for
bruk i ikke-Bentley-baserte plant-designprosjekter, sier Andy Osborne, salgsdirektør
for Bentleys industriløsninger i Europa.
- En rekke PDMS-baserte prosjekter
verden over har meldt sin interesse. For
å gjøre dette mulig investerer Bentley og
NoIS nå for å tilby en integrasjonsmodul
gjennom NoIS.
Åpen datamodell
-Bentleys strategi er å muliggjøre åpen
datamodellering på tvers av alle sine
designprodukter, basert på den internasjonale ISO 15926-standarden for lagring
av modelldata. Dette ble identifisert som
en av fordelene med å bruke Bentley og
NoIS verkøy, forteller Osborne. - I praksis
betyr dette at data kan bli vedlikeholdt
uavhengig av programvareleverandørene
med tilhørende plant-design-programvare.
Dette er et viktig krav fra eierne av prosessanlegg som kan ha en produksjonslevetid
på 30-50 år eller mer. Med ISO-standarden
blir dataene gjenbrukbare gjennom hele
levetiden for anlegget, og kan brukes av
alle brukere av prosjekt- og anleggsinformasjon.

Tilpasses ISO-standard
- NoIS tilpasser sitt integrasjonsverktøy
til ISO 15926-standarden på Bentleys
vegne, fortsetter Osborne.
Verktøyet leser og konverterer PDMSmodelldata til Bentleys i-model filformat.
På denne måten sikres at prosjektdata er
gjenbrukbare for systemer som ConstructSim, og andre applikasjoner som støtter
standarden.
Klar for verden
- Vi behøvde en robust måte å lese andres
PDMS-data på, sier Osborne. - Og med
NoIS’ bistand har vi fått en løsning og kan
vise den til et antall prosesskunder verden
over som har meldt interesse.
Vellykket samarbeid
- NoIS gjør en helt utmerket jobb med
verktøytilpasningen, forsikrer Osborne.
- Når vi spør om en modifisering, er de
raske og profesjonelle. Og de har høy
kvalitet på den programvare de lager. NoIS
er absolutt til å stole på, bekrefter han.
Både Bentley og NoIS går med andre ord
spennende tider i møte. Bentley forventer
at NoIS blir involvert som støtte i mange
PDMS-integrasjonsprosjekter med kundene.
Partene utelukker derfor ikke at utviklingssamarbeidet utvides for å møte de økende
krav fra prosessanleggsmarkedet, samt til
andre BA-områder.

PDMS TM er et registrert varemerke
som eies av AVEVA Solutions Ltd.
ConstructSim TM er et registrert varemerke som eies av Bentley Systems Inc.
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Innovativ nettløsning
automatiserer
anbudsprosessen
Utradisjonelle ideer bringer utviklingen stadig videre og gir opphav
til nye konkurransefortrinn for den som griper mulighetene. Så
også med ISY AnbudsWeb.

ISY ProAktiv i Tromsø
Kontakt i NoIS: jan.frode.bruvik@norconsult.com

Remiks i Tromsø valgte ISY ProAktiv til forvaltning og fakturering av avtaler for husholdningsrenovasjon. Remiks skal bruke
ISY ProAktiv til å håndtere all logistikk og
fakturering i forbindelse med husholdningsrenovasjon.

Kontakt i NoIS: torstein.fjelldal@norconsult.com

«Anbudshotell»
ISY AnbudsWeb er med andre ord en form
for webhotell for anbudsprosessen, en
tjeneste på nettet som formidler prisforespørsler og pristilbud mellom aktørene
i denne prosessen.
Entreprenøren administrerer det hele fra
sitt kalkylesystem og gjør evaluering og
kontrahering derfra. Underentreprenørene
får tilgang til alle anbudsdokumenter på
ISY AnbudsWeb, og legger inn sine anbudspriser og dokumentasjon der, i stedet for å
sende alt på vanlig måte.
Som med mangt annet på nettet krever det
imidlertid at man gir noe slipp på gammel
vane og gjør tingene på en ny måte. Til
gjengjeld gir det som sagt stor «payback»
i form av mindre ressurs- og tidsforbruk,
færre feil og høyere kvalitet på anbudene.
God erfaring
- Prinsippet med nettløsningen er veldig,
veldig bra, forklarer Geir Halstensen som
er kalkulasjonsleder hos Buskerud-entreprenøren Bermingrud. Han har pilotprøvd
ISY AnbudsWeb i flere måneder, bl.a. i
store prosjekt.
- Vi slipper nå helt å sende ut forespørsler
og ta i mot tilbud på den gamle måten. Alt
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legges ut og besvares på nettet. Det letter
arbeidsmengden betraktelig og eliminerer
i stor grad også feiltasting.
Norsk standard NS 3459 ligger til grunn
for eksport og import av prisforespørsel og
pristilbud i ISY AnbudsWeb, men alle kan
besvare forespørsler, ikke bare dem som
bruker standarden.
Sparer tid og ressurser
- Løsningen sparer både oss og underleverandørene for masse tid. Jeg får
underlaget rett tilbake i ISY ByggOffice og
kan legge det direkte inn i sammenstillingsskjema. Alle vedlegg og tegninger blir
også lagt inn på hver enkelt faggruppe.
- Det funker veldig bra, men systemet vil
virke enda bedre når vi selv får mulighet
til å legge inn mer forklarende tekst i eposten som blir sendt fra ISY AnbudsWeb,
sier Halstensen. - Forbedringer i systemet
foregår hele tiden. Dagens standardtekst
gjør at enkelte ikke fanger opp forespørselen.
Sikkert som nettbanken
For enkelte førstegangsbrukere av anbudsløsningen kan det naturlig nok være
fremmed og virke litt skummelt å måtte
legge sensitiv prisinformasjon mm på nettet, men NoIS, som også drifter løsningen,
garanterer at sikkerheten er helt på topp
og at dataene er trygge. Som med nettbanker og andre nettbaserte virksomhetssystemer, er det hele ID-kontrollert og
passordbeskyttet.

er et heleid aksjeselskap av Tromsø kommune.
I ISY ProAktiv har Remiks fått et verktøy
som gir god styring på både økonomi og
rutiner rundt avfallshåndtering.

Nye fjes i NoIS
Bjørn Hakavik

NoIS sin nye unike anbudstjeneste på
nettet strømlinjeformer og automatiserer
anbudsarbeidet mellom entreprenør
og underleverandører, og gir betydelige
fordeler for begge parter.

Remiks tar imot og behandler over 40 000
tonn avfall pr. år. Remiks Miljøpark AS er
ansvarlig for innsamling og behandling av
avfall fra 64 000 innbyggere i Tromsø, og er
samtidig en fullverdig aktør innen tilbud av
avfallsløsninger for næringslivet. Remiks

Bjørn (50) er ansatt som gruppeleder
NIS i seksjon GIS og har fått ansvaret
for ISY NIS-produktene. Bjørn har de
siste 10 årene vært ansatt i eget selskap og har etter et lengre samboerskap med Norconsult Trondheim tatt
med seg produkter og kunder over til
NoIS.

Ingvild Gjessing
Ingvild (31) er ansatt som systemutvikler i seksjon ProAktiv på
Lillehammer og skal jobbe
med utvikling av våre løsninger
innen eiendomsgebyradministrasjon. Ingvild er utdannet
sivilingeniør i datateknikk fra
NTNU, og kommer fra stillingen som produksjonskoordinator hos Blom Geomatics.

Frode Thomas Isaksen
Frode Thomas (35) er ansatt som systemkonsulent i seksjon Entreprenørdrift i
Trondheim og skal jobbe med opplæring, implementering og support
på ISY ByggOffice. Han kommer fra
stillingen som prosjektleder hos Solem
Arkitektur og har tidligere også jobbet
hos entreprenør Ing.T.Hagen AS.

Nils Thune

Sveinung Himle
Sveinung (39) er ansatt som
systemutvikler og konsulent
i seksjon GIS i Sandvika. Han
skal jobbe med utvikling av
vår GIS-programvare, samt
support og salg av fotogrammetriprogramvarer. Han har
tidligere jobbet som Senior
Engineer i Blom Geomatics
AS og som systemutvikler i
Metronor AS.

Nils (48) er ansatt som senior
systemutvikler i seksjon GIS
i Sandvika. Han kommer fra
stilling som Senior Technical
and Project Manager hos Metronor i Asker og har tidligere
erfaring fra Roxar Software
Solutions, Christian Michelsen
Research, Universitetet i Bergen og NTH i Trondheim.

Tor-Eivind Ravndal
Tor-Eivind (42) er ansatt som
senior systemkonsulent i
avdeling DAK i Stavanger og
skal jobbe med MicroStation
og ISY CAD-relaterte oppgaver.
Han kommer fra stillingen
som senior systemkonsulent
hos Aker Solutions og har jobbet med disse produktene hos
både Aker og Kværner siden
1997.
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Åpen fremtid for
Kirkebyggdatabasen

Kirkebyggdatabasen, som er et informasjonssystem for drift
og forvaltning av Kirkens mange kirkebygg, eiendommer
og eiendeler, gjennomgår nå IT-teknisk modernisering og
skreddersøm av NoIS — for å tjene Kirken enda bedre.

Kontakt i NoIS: trond.fredrik.schjander-opsahl@norconsult.com

I tillegg er databasen også nasjonalt register over kirkelige kulturminner, samtidig
som den er grunnlag for den sentrale
kirkeforsikringsordningen.
Kirkebyggdatabasen eies og drives av
Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon (KA) på oppdrag fra Kultur- og
kirkedepartementet.
- Ettersom både samfunnet, Kirken og
forholdet mellom dem er i stadig endring,
har vi innsett nødvendigheten av å få laget
en mest mulig skreddersydd, men fleksibel forvaltningsløsning for Kirkens store
verdier, sier Kjersti Kambestad, systemansvarlig for Kirkebyggdatabasen i KA.
Kirkebyggdatabasen har over tid blitt et
stadig viktigere verktøy for kirkeforvaltningen, får vi høre. Den understøtter mange
prosesser som pågår for tiden, også den
mellom Kirke og Stat. Systemet forvalter
store verdier og store datamengder om
bygninger og inventar: Hele 1620 kirkebygg, 53.000 gjenstander, 4.500 bygningstegninger og 50.000 bildedokumenter med
mer.
Kirkebyggdatabasen brukes nå jevnlig
av de aller fleste 430 kirkelige fellesråd spredt rundt i landet. I den senere
tid også som grunnlag for el-, tyveri og
brannsikring, og energieffektivisering av
de uvurderlige kirkebyggene.
- Derfor har databasen, og vår avdeling
på seks som styrer med den, blitt et
sentralt satsingsområde for KA, fortsetter
Kambestad. - Men både verktøyene og vi
må være tilpasningsdyktig for forandringer
som stadig kommer.
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- Vi har derfor kommet til at vi trenger en
skreddersydd, men IT-teknisk åpen løsning av standardkomponenter som dekker
alle våre spesielle funksjonsbehov og som
i tillegg er fleksibel og lett tilpasningsdyktig for fremtidige behov.
Rent IT-teknisk har KA av den grunn valgt
å gå for Microsoft .NET som plattform,
en teknologi som ganske sikkert forblir
en defacto industristandard i overskuelig
fremtid. Rammeverket tillater at man kan
lage alle mulige moderne applikasjoner,
webgrensesnitt og serverløsninger.
- Ikke minst er det viktig for oss at alle
mulige nettlesere kan brukes mot Kirkebyggdatabasen, fortsetter Kambestad.
- Etter hvert som nettbrett og smarttelefoner a la iPad og iPhone vinner stadig
større innpass blir det en dyd av nødvendighet.
Den nye «databasen» som NoIS nå utvikler
får stort sett samme brukergrensesnitt
som før, men det er altså funksjonslogikken som endres og utvides på visse områder, blant annet med et orgelregister og
nytt mappebasert vedleggssystem.

Ettersom både
samfunnet, Kirken
og forholdet mellom
dem er i stadig
endring, har vi innsett
nødvendigheten av å
få laget en mest mulig
skreddersydd, men
fleksibel forvaltningsløsning for Kirkens
store verdier.

I tillegg vil Kirkebyggdatabasen også
danne grunnlag for en ny og nettbasert
publikumsløsning som er under oppseiling. Med Kirkebyggdatabasen som datagrunnlag skal alle etter hvert kunne gå inn
på Kirkesøk.no og finne offentlig informasjon om kirkene i Norge.
I skrivende stund er NoIS allerede godt i
gang med utviklingen av den nye versjonen
av Kirkebyggdatabasen, som etter planen
skal være ferdig sommeren 2011.
- Vi har et tett og godt samarbeid med
NoIS og får det akkurat som vi ønsker, så
vi er godt fornøyd med prosessen, slutter
Kambestad. - NoIS er både innovativ og
profesjonell i arbeidet sitt.
Fra venstre:
Helge Svendsen, Kjersti Kambestad,
Oddbjørn Sørmoen, Cathrine Lillo-Stenberg,
Ingrid Staurheim og Max Ingar Mørk

Foto: Hilde Kristin Klungrehaug

Databasen som ble startet i 2004, også
den gangen utviklet av NoIS, har vokst
til å bli et sentralt verktøy for all kirkelig
forvaltningsvirksomhet. Løsningen inneholder 1620 kirkebygg og har et stort
antall brukere over det ganske land; alle
offentlige aktører i kirkeforvaltningen, på
sentralt, regionalt og lokalt nivå, inkludert
departement og riksantikvaren.
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Oppdatert skannportal
gir stor nytteverdi for
Aker Solutions
Skanningavdelingen i Aker Solutions har i flere år
benyttet en portalløsning utviklet av NoIS for å gi
sine oppdragsgivere innsyn i TruView’s av laserskan via web. Nå har portalen fått enda flere
løsninger og nytteverdien har økt.

Enklere fordeling
av akkordoppgjør
Nylig fikk Fellesforbundet levert
et program som gjør fordeling av
akkordoppgjørene enklere.
Kontakt i NoIS: geir.johansen@norconsult.com

Tidligere har NoIS utviklet et program for
tariffmåling etter tømrer- og betongtariffen for denne kunden. Dette måleprogrammet er basert på ISY G-prog Beskrivelse
med nødvendige tilpasninger til Fellesforbundets behov. Nå ønsket Fellesforbundet
et nytt program som integrerte tariffmålin-

gen med selve akkordoppgjøret.
NoIS har i nært samarbeid med Fellesforbundet utviklet et enkelt og moderne
verktøy. Programmet tar resultatene fra
tariffmåleprogrammet og gjør fordeling
på firma og personer som har deltatt i
akkorden. Det nye programmet håndterer

utbetalte forskudd, tilleggstid utenom
akkorden og beregner hva den enkelte skal
ha i “sluttoppgjør” for jobben. Alt dette
rapporteres på en oversiktlig måte og er
et godt hjelpemiddel for bas/formann som
skal dokumentere akkordoppgjøret for
sine medarbeidere.

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

Et TruView er et sett med bilder produsert fra en laserpunktsky som settes sammen til et 360 graders panoramabilde.
I tillegg til å snu seg rundt og zoome i panoramabildet kan man
også måle avstander og legge inn kommentarer.
NoIS har i tett samarbeid med Aker Solutions utviklet en rekke
forbedringer i portalen. Det er gjort flere visuelle forbedringer,
som for eksempel at synsretning og ståsted vises på en oversiktstegning. Den viktigste endringen er at Aker Solutions nå
også kan gjøre punktskyene (kilden til TruViews) tilgjengelige
for nedlasting. En punktsky utgjør en stor datamengde, gjerne
mange gigabyte. Det kreves en robust løsning for å håndtere slike
datamengder over web og en nedlasting kan ta svært lang tid. Da
er det viktig at systemet håndterer at forbindelsen kan bli brutt
underveis, og at systemet verifiserer at dataene som er overført
er riktige. Systemet tillater at kildedata kan fordeles på dataservere på ulike kontorsteder og sentral administrasjon av data.

Norsk Prisbok tilgjengelig i ISY ByggOffice
Norsk Prisboks populære oppslagsverk
og prisdatabase for den norske byggebransjen, kommer til å bli tilgjengelig i
ISY ByggOffice 6.0 - en mulighet entreprenører kan få optimalt ut av.

- Vi ser en stor nytteverdi av TruView Portalens nye løsninger, sier
Georg Gaard, leder for skanningavdelingen i Aker Solutions.
-Spesielt bra er det at både våre eksterne og interne kunder
nå meget enkelt kan hente ut punktkskyer direkte fra Portalen.
Likeledes kan våre oppmålere hente ut Mastergrid-filer.
Øyvind Olsen, programutvikler hos NoIS, har utviklet portalen og
forteller at den har vært spennende og utfordrende å jobbe med.
- Portalen består av en rekke forskjellige teknologier som snakker sammen, og det ble en del nybrottsarbeid. Portalen benytter
Metalink standarden ved nedlasting. Ellers benyttes Adobe Flash,
Worldkit, diverse web services og Oracle database.

Georg Baard (t.v.) omkranset av blide oppmålere fra Aker
Solutions 3D Laserskanning`s-gruppe på Oljemuseets bit
av den historiske Frigg-broen som en gang gikk mellom
norsk og engelsk sektor. Det røde skiltet markerer grensen.
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Gaard forteller videre at de har hatt et tett og godt samarbeid med
NoIS, og fått testet og gitt innspill under hele utviklingsperioden.
- Resultatet er vi veldig fornøyd med. Portalen er eit glimrande
verktøy til formidling av nær sagt alle typer data. Vi har allerede
nå fleire idèer om nye funksjoner som vi ønsker å få utviklet i
samarbeid med NoIS, avslutter Gaard.

Kontakt i NoIS: torstein.fjelldal@norconsult.com

Norsk Prisbok inneholder bl.a. 1.590
elementer (sammensatte konstruksjoner)
med enhetspriser, over 7.000 priser, enhetstider, reseptmengder, CO2-verdier og
likeså beregningsmodeller for energi og
CO2-utslipp.
Erfaringsdatabasen Norsk Prisbok publiseres av NoIS i samarbeid med AS Bygganalyse som har samlet og systematisert
erfaringsdata siden 2002.

I ISY ByggOffice kommer vi til å gjøre
tilgjengelig de bygningselementene som er
hensiktsmessig å benytte i kalkulasjonssystemet i ISY ByggOffice. Elementene blir
gjort tilgjengelig via nettet og brukeren vil
på denne måten alltid sitte med en oppdatert database.
I ISY ByggOffice har vi etablert funksjonalitet som kan erstatte prislinjene
på elementene med kalkylelinjer som
inneholder eksakt ressursforbruk i forhold

til egne vurderinger. Slik kan brukeren få
fram en komplett ressursoversikt for både
materiell, utstyr, maskiner og tidsressurser
og på denne måten sitte med en riktig
kostnadskalkyle basert på egne erfaringer.
Dette med bare få tastetrykk. Helt genialt!
I disse dager blir også Norsk Prisbok gjort
tilgjengelig på iPhone. Dette kan bli en
spennende bruksform i framtiden.
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NoIS i Sør-Amerika

Driftig FDV-satsing
i Sør-Amerika
I takt med SN Powers ekspansive vannkraftsatsing i en rekke fremvoksende land
er det NoIS sitt FDV-system ISY JobTech
som gjelder i driftsfasen av de store vannkraftprosjektene.

Kontakt i NoIS: karl.johan.olsen@norconsult.com

SN Power er eid av Statkraft (60%) og
Norfund (40%) og har spesiell fokus på
regioner i stor utvikling.
Da SN Power i 2005 hadde behov for et
FDV-system, var det NoIS sitt JobTechsystem de valgte pga. systemets kvaliteter
som FDV-system for kraftbransjen. Systemet hadde da i flere år allerede vært benyttet på vannkraftanlegg i Laos og Nepal.
Lokal tilstedeværelse har som kjent stor
verdi overalt hvor man driver business.
Det har også Norconsult tatt følgene av
og har i lang tid bidratt til å bygge lokal
infrastruktur i flere av de samme landene
som SN Power.
Både SN Power og Norconsults satsing i
Chile og Peru bærer eksempelvis frukter
i så måte. Siste skudd på organisasjonsstammen til Norconsult er et nytt kontor i
Lima, Peru der også SN Power er til stede.
Begge selskapene har også kontor i San-
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Storslått natur på vei til et vannkraftverk i Rio Curringue, Región de Los Ríos, Chile.

tiago, Chile og jobber sammen på prosjekter i flere andre land i regionen.
Nye store kontrakter
Nylig ble Norconsult tildelt oppdraget
med byggeledelse og byggeprosjektering
for Cheves, et nytt stort vannkraftprosjekt
for SN Power i Peru. Cheves-prosjektet
vil erstatte noe av Perus termiske kraftproduksjon og forventes å redusere
CO2-utslippene med nesten 400.000 tonn
i året. Her er både ISY ProsjektPlan og ISY
JobTech viktige brikker i jobben med å
utføre oppdraget.
I januar d.å. kunne Norconsult også melde
om en storkontrakt med det største chilenske kraftselskapet, Endesa Chile som
driver hele 50 kraftverk i Latin-Amerika.
Norconsult skal her evaluere tilstanden til
opptil 43 turbiner for Endesa og komme
med FDV-rutiner.
- Drifts- og vedlikeholdsmarkedet i en-

ergibransjen i Sør-Amerika er i rivende
utvikling og er derfor et stort satsingsområde for oss, sier Ola Norderhaug,
divisjonsdirektør for internasjonal virksomhet
i Norconsult. - NoIS sin kompetanse og
produktportefølje er en naturlig del av
denne.
En annen kunde som benytter ISY JobTech
i stort omfang, er chilenske Tinguiririca
Energía, en kraftleverandør som SN Power
deleier i et Joint Venture sammen med
australske Pacific Hydro.
Kostnadseffektivisering og sikkerhet
- Felles for alle disse kundene er at de
i tillegg til ordinær drift og forvaltning,
benytter ISY JobTech til å kjøre vedlikeholdsanalyser for å definere målrettede
vedlikeholdsprogram, sier Ottar Brekke i
NoIS. – Dette er program som setter både
vedlikehold, internkontroll og dokumentasjon i system. Det er avgjørende for å få
til en god og forutsigbar forvaltning.

– Systemet håndterer alle utfordringer
knyttet til korrektivt, preventivt og tilstandsbasert vedlikehold og fører dermed også til
økt driftssikkerhet i anleggene, kommenterer Viggo Mossing, Vice President i SN
Power. – For SN Power er det viktig å ha de
rette verktøyene for å optimalisere driften
av våre anlegg, sier han.
NoIS er aktiv støttespiller
Så langt benyttes ISY JobTech av 11 kraftverk på totalt 650 MW i forbindelse med
SN Powers virksomhet i Sør-Amerika.
Alle er vannkraftverk, med unntak av en
vindpark.

tema på SN Powers årlige Operation &
Maintenance-konferanser. Siste gang i
Peru høsten 2010. NoIS er aktiv bidragsyter på disse arrangementene som samler
kjernepersonell fra SN Powers internasjonale virksomheter.
Med stor suksess så langt og et kontinent
i vekst, åpner det seg sikkert ytterligere
muligheter for Norconsult og NoIS på
drifts- og vedlikeholdsmarkedet i energibransjen i Sør-Amerika.

- I 2009-2010 gjennomførte vi oppgraderingsprosjekter hos SN Power-selskaper
i både Chile og Peru, i tillegg til Nepal og
Filippinene, sier Brekke. - Brukerne fikk
både oppgradering til ISY JobTech 7, samt
on-site opplæring.
FDV og ISY JobTech er også et sentralt
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Revit-utfordring i
Cheves, Peru
Energidivisjonen i Norconsult besluttet rundt årsskiftet å benytte
seg av Autodesk Revit som 3D modelleringsverktøy. I lys av dette valgte
energimiljøet i Norconsult Peru å gå over fra 2D-tegning i AutoCAD
til 3D-modellering i Revit i et allerede påbegynt vannkraftprosjekt.
Revit er lite utbredt i Peru så det var
vanskelig å finne lokale opplæringsressurser. Det ble derfor besluttet å sende
norsk Revit-kompetanse til Peru i 3 uker
for å få etablert prosjektet i Revit, samt
lære opp 3 lokale operatører.
Hovedutfordringen for oppdraget var
konstruksjonenes geometri. Perukontoret
hadde ansvaret for å modellere to inntaksdemninger. Tilhørende tunnel og kraftverk
modelleres av Norconsult i Sandvika. Vanligvis kan det meste av en bygning enkelt
og effektivt modelleres med parametriske
systemobjekter i Revit. I dette prosjektet
er det tilnærmet ingen bygningsdeler som
har rette vegger og “normale” bygningsmessige fasonger. Det ble derfor vurdert
om Revit var et egnet verktøy, og konklusjonen ble at bygningsdelene måtte
spesialmodelleres uansett hvilke verktøy
som skulle brukes.
Det ble besluttet å modellere alle atypiske
bygningsdeler som solid-objekter basert
på ekstrudering og sveip av profiler langs
linjer. Profilene ble laget som parametriske
Revit-familier.
2D-profil av demningskropp, støttemurer,
sandfang, inntakskanel, gangbroer og
sluser ble laget som parametriske Revitfamilier og deretter brukt for sveip av 3Dsolids. Denne metoden er svært fleksibel
ved endringer. Det forventes mange små
endringer i designfasen, og det kan nå en-
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Kontakt i NoIS: bjorn.gisle.hodneland@norconsult.com
De lokale tegnere var blide, men hadde ingen 3Dbakgrunn. For å gjøre det hele mer utfordrende så
snakket de ikke engelsk. Opplæring ble løst ved at alt
ble vist og forklart to ganger, først på engelsk til en
tolk som etter beste evne forklarte videre på spansk.

Effektivisering
av oppmålingsforretningen
Etter innføringen av matrikkelen
har kommunale landmålere
etterlyst et hjelpemiddel som
vil gjøre det enklere og mer
effektivt å gjennomføre oppmålingsforretninger. NoIS har
derfor utviklet et slikt verktøy og
ISY WinMap OppmålingsDialog
vil være installert hos de første
kundene i april 2011.
Kontakt i NoIS: kjell.sandal@norconsult.com

kelt gjøres ved å tegne om profilfamiliene,
laste dem inn og 3D-solid-objektene blir
automatisk oppdatert.
Nytten av 3D-modellering kontra 2Dtegninger ble umiddelbart synlig bokstavelig
talt. Alle snitt og planer stemte overens. Det
ble synlig glipper i 3D-modellen overalt
hvor 2D-grunnlaget for profilene var
unøyaktig, f.eks. rette vinkler ikke helt
rette og avstander ikke var eksakt på mål. I
tillegg ble plassrelaterte designproblemer
oppdaget underveis. Det var rett og slett
ikke plass til å bygge løsningene slik som
tenkt og det kom svært tydelig frem i 3Dmodellen. Deler av designen ble derfor
endret i forhold til skissene underveis i
modelleringen.

Andre foreløpige nytteeffekter er uttak
av rapporter for betongvolum, eksport av
modeller for innsyn hos kunde og fremdriftsrapportering basert på hvor mye som har
blitt modellert. Fremdriftsrapportering
etter antall ferdige tegninger egner seg
dårlig når man modellerer i 3D for så å
høste tegninger av 3D-modellen.
Målet for de 3 ukene var å få modellert opp
en inntaksdam. Prosjektet klarte nesten
to ferdige modeller men da uten at det ble
produsert noe særlig tegninger. Foreløpig
kan derfor Revit-”stuntet” regnes som vel
gjennomført. De videre utfordringene ligger
i å få Peru-avdelingen til å klare seg på egenhånd med support over nettet fra Norge.

Løsningen utvikles i tett samarbeid med
en referansegruppe bestående av meget
kompetente brukere fra 4 GIS-samarbeid
som til sammen representerer 21 kommuner. Dette sikrer at vi utvikler en løsning
etter kundenes ønsker og behov.
Fra manuell til automatisert dokumentproduksjon
ISY WinMap OppmålingsDialog er et
verktøy som vil effektivisere arbeidet med
oppmålingsforretninger, eller det som
tidligere het kart- og delingsforretning.
Kort fortalt dreier oppmålingsforretning
seg om oppretting av ny grunneiendom,
anleggseiendom, volumer eller festegrunn
etter matrikkelloven, for eksempel hvis en
hjemmelshaver ønsker å skille ut hyttetomter på eiendommen. Da må det først
leveres en rekvisisjon til kommunen. Når
rekvisisjonen er mottatt i kommunen og
delingen er godkjent vil rekvirent og naboer få brev med innkalling til oppmålings-

forretning. Ved oppmålingsforretningen
bidrar de involverte partene til å påvise at
grensene er i samsvar med målebrev, og
nye grensemerker blir satt ned. Det føres
protokoll og partene har 3 ukers klagefrist. Grensene vil deretter bli stedfestet,
lagt inn i matrikkelen og matrikkelbrev
utstedes.
ISY WinMap OppmålingsDialog lages for
å sikre at prosessen gjennomføres ihht
lov og forskrifter og vil forenkle arbeidsdagen til landmålere og saksbehandlere.
Prosedyrene slik de er i dag gjør at du
må fylle ut mange forskjellige skjema, og
mye av informasjonen du fører registreres
flere ganger per forretning. Mye av denne
informasjonen finnes allerede i digitale
baser og kan automatiseres. Kommunene
har også ulike rutiner for håndtering av
dokumenter og i mange tilfeller lagres de
samme dokumentene i flere system.

Ideen bak ISY WinMap OppmålingsDialog
er å gi landmåleren et enkelt verktøy som
støtter opp under dagens arbeidsflyt.
Gevinsten vil være en mer effektiv saksbehandling og gjør oppmålingsforretningen
mer ryddig og strømlinjeformet.
En enkel og brukervennlig webløsning
ISY WinMap OppmålingsDialog utvikles
som en web-klient med en tjenesteorientert arkitektur. Dette betyr at informasjon
og dokumenter hentes fra originalkilder
som matrikkelen, grunnboka og sakssystem ved bruk av såkalte web-services.
Dette forenkler saksgangen betydelig.
Standard dokumenter blir nå automatisk
utfylt, for eksempel varsel om oppmålingsforretning, partliste og protokoll.
Du vil også få produsert situasjonskart og
andre karttyper som vedlegg. I tillegg til at
web-løsninger er enkle å bruke er de også
lite ressurskrevende på klienten og de er
enkle å administrere.
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Standardisering vil øke verdien
av alle BIM-leveranser
Standardisering av struktur og koding i BIM-bibliotekene vil gi økt
verdi av alle leveranser og bane veien for digital gjenkjenning av
innholdet i modellene. Analyser som nå er for krevende vil kunne
bringes inn som en naturlig del av prosjekteringsloopen.
Det er nettopp denne standardiseringen som
kan utløse de ringvirkningene vi ønsker.
Kontakt i NoIS: geir.johansen@norconsult.com

- Jo bedre informasjonsstruktur en
modell har, jo mer er den verdt til formål
som kollisjonskontroll, kalkulasjon, energiberegning, CO2-analyser, analyse av livssykluskostnader og universell utforming,
mengdeuttak, anbudsbeskrivelser og andre ”nedstrøms” anvendelser, sier Øyvind
N. Jensen som deltar i det nylig påbegynte
standardiseringsarbeidet på vegne av
NoIS. - Situasjonen i dag kjennetegnes ved
at hvert prosjekt finner opp kruttet på nytt
fordi det ikke ligger en standard til grunn.
Dette er unødvendig sløsing med tid og
altfor kostbart i det lange løp.

Angriper der ulikhetene begynner
Det er dette den norske byggebransjen
nå har blitt enige om å gjøre noe med, og
man angriper der ulikhetene begynner – i
innholdsbibliotekene. De bibliotekene som
er i markedet i dag har svært mye felles,
men det er brukt ulik koding og struktur
på innholdet. Det gjelder både biblioteker i
selve BIM-verktøyene og biblioteker i ”nedstrøms” applikasjoner. - Det hele dreier
seg om digital gjenkjenning av innhold
slik at manuelle oppgaver som mengdeberegning og typesortering av mengder
kan automatiseres. Slik gjenkjenning er en

forutsetning for alle analyser og beregninger en modell kan brukes til. Ulikheter
i bibliotekene fra forskjellige leverandører
forplanter seg gjennom hele arbeidet og
videre i verdikjeden. Dette er til hinder
for allmenn utnyttelse av BIMen. Det er
urimelig å forvente at BIM’erne skal jobbe
motstrøms og oppnå ensartede og feilfrie
modeller, poengterer Jensen.
- Standard Norge er blant de beste i verden
- I Norge har vi en ganske unik kultur
for standardisering og samarbeid, selv vi
IT-leverandører som til daglig konkurrerer

SN/K 529

BIM = Bygningsinformasjonsmodell

IFC = overføringsformat for BIM

Komitéen ble konstituert den 18.01.11
etter at mandat ble gitt i sektorstyret
i Standard Norge før jul. Medlemmer
er utpekt fra byggherre-, arkitekt-, ingeniør- og entreprenørsiden samt fra
BIM-relaterte IT-leverandører. John
Matland i Rambøll er komitéens leder
og en av initiativtagerne gjennom BIMsamarbeidsgruppen av de seks største
norske rådgiverselskapene.

Tidligere het det DAK – dataassistert
konstruksjon. Nå legger man vekt på
I’en i BIM. En mottager av en BIM skal
forvente å finne godt strukturert informasjon i modellen. Nå standardiseres
koding og struktur i bibliotekene samt
plassering av de viktigste informasjonsbærerne ved overføring til IFC-formatet.

IFC-formatet er en ISO-standard
og et åpent format for overføring av
informasjon i BIM mellom selve BIMverktøyene, og mellom BIM-verktøy og
andre applikasjoner som bruker BIM
som kilde. IFC er støttet av de mest
utbredte BIM-verktøyene og en rekke
andre verktøy som kan lese data fra
en BIM.
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med hverandre. Standardiseringen bringer
oss til samme bord, og når vi først har
etablert oppfatningen av at en felles standard vil skape økt verdi for våre kunder og
dermed også oss som leverandører, blir
vi raskt enige om at vi ikke har behov for
å konkurrere om koding og struktur. Alle
vinner på dette. Standard Norge er blant
de beste i verden til faktisk å få dette til
å skje, få de viktige miljøene til å spille
på lag og fasilitere prosessen. Med en
Norsk Standard som resultat av prosessen blir dette forpliktende for alle parter.
Vi skal være svært glade for at vi har
Standard Norge, sier Jensen. - Vi behøver
ikke gå lenger enn til våre naboland for
å innse dét. Der finnes ingen tilsvarende
institusjon som ivaretar denne rollen, og
resultatet er mindre forpliktende ad hoc
standardisering. Vi opplever at Standard
Norge alltid har for øyet å tilrettelegge for
et velfungerende marked der konkurranse
skjer på et standardisert grunnlag.
Forløsende for effekten av BIM: automatisk
gjenkjenning = hurtighet = lav kostnad
Store deler av byggebransjen er giret på
BIM, men mange prosesser medfører
likevel mye manuelt arbeid ved å tolke og
forstå innholdet i modellene når de skal
anvendes til analyser og mengdeuttak.
Mange venter på den forløsende faktor

som gjør at man virkelig kan
utnytte det potensialet alle
snakker om. Nå øker optimismen. Automatisk gjenkjenning
vil kunne gi hurtighet og lav
kostnad for en ”analyse-loop”.
- Det er nettopp denne standardiseringen som kan utløse
de ringvirkningene vi ønsker,
sier komitéleder John Matland
i Rambøll. - Dersom vi virkelig
får til dette, kan analyser som i
dag er tidkrevende bli så kostnadseffektive at vi ikke kvier
oss for å kjøre dem så mange
ganger som det behøves for å
simulere alternativer, beregne
konsekvenser av endringer i
prosjekter – og ikke minst få
de viktigste analysene med i
prosjekteringsloopen.
En referansestandard for krav
fra byggherre
- Analysene gir nødvendig
feedback til å påvirke og korrigere prosjektets utforming og gir oss et
best mulig beslutningsgrunnlag til enhver
tid, også i de tidlige fasene av prosjektet
hvor det koster minst å gjøre endringer.
En dynamikk som dette vil føre til bedre
beslutninger og bedre bygg, i det prosjek-

John Matland,
Rambøll, er leder i
komitéen som jobber
med standardisering
av struktur og koding i
BIM-bibliotekene.

tet underveis vil kunne måles opp mot
konkrete kvalitetskriterier, normer og
forskrifter samt kostnadsrammer for bygging og drift. Standarden vil dessuten bli et
grunnlag for konkret kravstillelse fra profesjonelle byggherrer, avslutter Matland.
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En suksess i markedet

Med sugerør
i BIM’en
NoIS utvider satsningen innen det åpne formatet IFC. Nå kan ISY G-prog Beskrivelse
åpne en BIM direkte via IFC-formatet. Den
nye modulen lanseres i juni 2011.
Kontakt i NoIS: geir.johansen@norconsult.com

Metodikken er en videreutvikling av løsningen som allerede er i bruk i ISY Calcus.
Modellen vises grafisk og gjør det mulig
å knytte bygningselementer og NS 3420
koder til objektene fra modellen. Slik kan
et BIM objekt danne grunnlag for
én eller flere poster med NS 3420
koder i byggebeskrivelsen.
Konfigurerbar løsning
En av mange utfordringer er at
modellene kommer fra flere forskjellige fag-BIM programvarer
som lagrer informasjonen i IFCfilen ulikt. For å kunne håndtere
dette på en god måte har ISY
G-prog Beskrivelse et konfigurerbart importgrensesnitt. På
denne måten kan brukerne styre
hvilken informasjon som skal
importeres og til hvilken konto og
bygningsdel det enkelte objekt
skal overføres.

integrasjon direkte mot BIM beregnes
mengdene automatisk. Brukeren gis i
tillegg gode muligheter til å kontrollere
mengdene.

ningen viser historikk og gir oversikt over
hvilke objekter som har endret mengde,
hvilke som er utgått, og hvilke som er nye.
Dette er ny funksjonalitet som vi tror
mange arkitekter, rådgivere og
andre har behov for. Med sugerør rett i BIM’en vil oppgaven
med å lage mengdebeskrivelser bli morsommere, og
fokuset skiftes fra utregning av
mengder til kvalitetssikring.

Fornøyde pilotkunder
Noen av våre kunder har vært
“pilotkunder” på Beskrivelse
IFC en tid og fått testet ut
mulighetene. Terje Andersen,
Prosjektutvikler i NCC sier i en
kommentar:
- Løsningen gir oss muligheten
Jostein Solberg, Stefan Johnsen og Geir Johansen har utviklet den nye
til å spare mye tid, da vi slipper
funksjonalitetet i ISY G-prog Beskrivelse i samarbeid med hovedutvikler
å lage beskrivelsen på nytt,
Arild Fiskum som ikke var tilstede da bildet ble tatt.
men kan benytte objektnavnene
Flere mengder pr. objekt
direkte fra IFC-modellen. Den
Også utfordringer rundt mengdeberegning
nye funksjonaliteten i IFC-Vieweren gjør
Endringer i BIM’en gir oppdatert beskriver en viktig del i beskrivelsen. Objektets
else + historikk
det i tillegg både raskere og enklere å
mengder beregnes for flere ulike enheter
Hverdagen i et prosjekt er ikke ideell. Det
holde oversikt over hvilke elementer man
(m2, m3 osv.) og brukeren kan selv velge
endres, rettes og justeres hele tiden. Enjobber med. Nå kan vi benytte samme
enhet for posten. Manuell mengdeberegndringer i BIM’en etter første gangs import
underlag for videre detaljkalkulering i vårt
ing er en stor tidskostnad i prosjekt. Med
må derfor ivaretas i beskrivelsen. Løsressurskalkylesystem.
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NoIS har utviklet ISY WinMap PlanDialog
som en integrert GIS-løsning for behandling
av planinformasjon og som publikumsportal
for innsyn i planprosesser.
Kontakt i NoIS: tor.olav.almas@norconsult.com

Etter ny forskrift til plan- og bygningsloven av 2008 skal alle kommuner som
produserer digitale arealplaner etablere et
digitalt planregister. Registret skal gjelde
for arealplaner som legges ut til offentlig
ettersyn etter at forskrift til ny lov er trådt
i kraft.
ISY WinMap PlanDialog har direkte kobling
til planfaser og dokumenter i Sak/Arkivsystemet og er en tilleggsmodul til vår
kartløsning for intra- og internett; ISY
WinMap WebInnsyn.
ISY WinMap PlanDialog har på kort tid blitt
en suksess i markedet. Løsningen er blitt
et begrep for digitalt planregister og er nå
etablert eller er under innføring i en rekke
norske kommuner. Løsningen ble først
etablert i 12K-samarbeidet i Vestfold. 7
interkommunale GIS-samarbeid i Hedmark
og Oppland er kunder av NoIS, og alle
disse har nå tegnet kontrakt på etablering
av PlanDialog. I i løpet av 1. halvår i 2011
vil over 30 kommuner i denne regionen ta i
bruk den nye løsningen.

arbeidet med NoIS. - Det har vært god
kontakt mellom NoIS og oss med både
kurs og oppfølging av problemstillinger. Vi
har også kommet med forslag til forbedringer som er tatt med i løsningen.
PlanDialog er en selvbetjeningsløsning og
gir publikum langt bedre tilgang til informasjon om alle typer planer og mulighet
for påvirkning i planprosessen. Løsningen
er også et verktøy for saksbehandlere
og sikrer bedre kvalitet i hele prosessen
fra planoppstart til vedtak gjennom en
integrert bruk av informasjon fra kart,
eiendomsforhold og saksarkiv.
ISY WinMap PlanDialog gir:
> Tilgang til alle areal- og regulerings-

planer på ett sted sammen med sakens
dokumenter
> Tidslinje viser status i planprosessen og
følger hver enkelt plan
> Mulighet for å kombinere planinformasjon
med en rekke tematiske kartlag og flyfoto
> Mulighet for å sende høringsuttalelser
direkte fra PlanDialog
PlanDialog er utviklet ut fra en tjenesteorientert arkitektur og er tilpasset nye standarder for GeoIntegrasjon og Noark. Noark
er en forkortelse for Norsk arkivstandard.
Løsningen er derfor uavhengig av kommunens sakssystem og henter og arkiverer
dokumenter direkte i sentrale arkiver ut
fra standard arkivnøkler.

Ole Grammeltvedt, GIS-konsulent VGIS,
er en av de som har tatt i bruk den nye
løsningen. - ISY WinMap PlanDialog gjør at
man slipper en god del hendvendelser fra
publikum. Det vil også på sikt bli mer oversiktlig for saksbenhandlerne i kommunen.
- For å optimalisere bruken av plandialog
har vi ved innføringen sett at det viktig med
gode rutiner på koding av dokumenter i
saksbehandlingsverktøyet. Når dette er på
plass, vil det skape en oversiktelig planprosess både for publikum og den enkelte
saksbehandler.
Grammeltvedt er godt fornøyd med sam-

Planleggere fra 5 av kommunene i Valdres samlet i edderkoppnettet, fra venstre: Knut Westerbø
- Nord-Aurdal, Gunnar Kværne Amundsen og Ole Grammeltvedt- Øystre-Slidre, Kenneth Monsen Vestre-Slidre, Aud Berit Anmarkrud - Sør-Aurdal og Martha Karlsen - Vang.
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Go!

Forvaltning, drift
og vedlikehold ute
i felten

s

Kur

&
eminarer

Kurs i april, mai og juni
ISY WinMap, grunnkurs 27.-28.04
ISY Calcus, grunnkurs 27.-28.04

Nå er tiden inne for å bytte ut papirbasert dokumentasjon ute på
anlegg og i felt med registrering direkte på mobil. Den mobile
FDV-klienten lar deg registrere og motta informasjon om arbeidsordre, feil, tilstandsparametere og oppgavelister. Dette gir økt
effektivitet, forenklet arbeidsflyt og økonmisk gevinst.

ISY G-prog Beskrivelse, prosesskurs 28.04
ISY WinMap, påbyggingskurs 29.04
ISY WinMap, ROS-analyse 3.-4.05
ISY JobTech, grunnkurs 9.-10.05
ISY WinMap, fremstilling av digital arealplan 11.-12.05
ISY G-prog Beskrivelse, grunnkurs 11.05
ISY G-prog Beskrivelse, videregående kurs 12.05
ISY WinMap, mottak og kontroll av digitale planer 13.05
ISY Calcus Miljø/Klima 19.05
ISY Prosjekt Økonomi, grunnkurs 24.05
ISY WinMap, analyse 24.-25.05

Kontakt i NoIS: endre.lykke@norconsult.com

FEM Design Plate/Wall 25.05
NoIS har lansert ISY JobTech Go for
vedlikeholdsarbeid ute i felten. Med denne
løsningen har man hele tiden kontakt med
det sentrale FDV-systemet og slipper å
ergre seg over å ha glemt å ta utskrift av
arbeidsordre før man forlot kontoret.
Man kan også kvittere for utført arbeid,
registrere tilstand og feil
og lagre bilder. Dersom
mobilen mister dekning
”langt til skogs” er dette
uproblematisk siden
synkroniseringen mot
ISY JobTech kan skje når
man igjen får kontakt.

> Økt datakvalitet som følge av at data
registreres nær kilden - både i tid og rom
> Bedre kontroll på arbeidsordrer både for
planleggere på kontoret og utførere ute i
felt

ISY WinMap, rasteranalyse 26.-27.05

Tekniske fakta
Løsningen er tilgjengelig på standard
Windows mobiltelefoner. Den sentrale ISY

ISY G-prog Beskrivelse, videregående kurs 16.06

FEM Design 3D-Structure 26.05
ISY G-prog Beskrivelse, grunnkurs 15.06

ISY-dagene 2011
Dette virker veldig bra, og det er viktig å kunne tilpasse arbeidsordre
og sjekklister til vår organisasjon. Brukergrensesnittet er veldig enkelt.
Veldig greit å ha arbeidsordre tilgjengelig på mobilen i tillegg til på PC
for de som er mye ute.

Gode tilbakemeldinger
Konseptet har fått god mottagelse, og de
som har prøvd løsningen gir klare signaler
om at dette er en ønsket utvikling.

> Vedlikeholdsoperatøren behøver ikke dra
innom kontoret før han/hun drar ut i felt

- Dette fungerte som bare det, sier Jan
Helge Hoff hos IVAR. Det virker veldig
tiltalende, og det er bra å kunne krysse av
lister med oppgaver mens man er ute på
anlegget.

> Arbeidsordrer kan fordeles til vedlikeholdspersonell som allerede er ute

ISY-dagene 2011 arrangeres på Clarion Hotel Oslo
Airport den 14.-15. november. Program og påmeldingsmulighet kommer over sommeren, men vi anbefaler
deg å plotte inn dagene i kalenderen din allerede nå.

Bjørn Arne Aase, BKK Produksjon

Økonomisk gevinst
ISY JobTech Go gir økonomisk gevinst fra
dag én ved spart arbeidstid og økt datakvalitet:
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Hilde Oanæs i VEAS kommenterer nyheten
slik: - Dette ser veldig enkelt ut. Vi ser
frem til å teste det med våre egne data.

JobTech databasen må på forhånd
klargjøres for mobil oppkobling.

Du finner kursbeskrivelse og praktisk informasjon om kursene i kalenderfunksjonen på isy.no.

ISY JobTech Go installeres på mobilen i
løpet av et par minutter, deretter kjøres
første synkronisering mot databasen og
løsningen er klar til å tas i bruk.
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Returadresse:
Norconsult Informasjonssystemer AS
Postboks 626
1303 Sandvika

Benytt våren til
å tilegne deg ny
kunnskap
Like viktig som å få et produkt
installert, er det å få opplæring
og hjelp til å utnytte systemet
best mulig. Som kunde hos oss
får du den hjelpen du trenger
for å få full utnyttelse av din
investering.

KURS
En oversikt over vårens kurs finner du på
side 27 og på isy.no

På isy.no finner du flere artikler

Hovedkontor i Sandvika:
Norconsult Informasjonssystemer AS
Vestfjordgt. 4
1338 Sandvika
Telefon: 67 57 15 00
E-postadresse: post@nois.no

Informasjonssystemer

