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for kommune-Norges fremtidige forvaltning av park-, idretts- og friområder. Side 10

Omfattende datainnsamling for NVE
For å bedre grunnlaget for reguleringen av nettselskapene har NVE behov for en
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Veksten fortsetter

Leder

Vi har alltid lagt ned
mye innsats i å lage
gode og brukervennlige løsninger.

Norge er et godt sted å oppholde seg i disse tider, både
som bedrift og som innbygger. Mange land som ikke
ligger så langt fra oss geografisk sliter voldsomt, og har
helt andre utfordringer enn det vi har her på berget. Våre
bekymringer ligger i mangel på kvalifisert arbeidskraft,
høy lønnsutvikling, sterk kronekurs og hva vi skal gjøre
med vår store oljeformue. Vi opplever økonomisk vekst
der andre opplever kraftig nedgang. Vi opplever sikkerhet
og optimisme, der andre opplever stor utrygghet og frustrasjon. Vi i Norge sitter på vår egen grønne gren, men vi
er svært avhengig av at resten av treet også blomstrer.
Det er vanskelig å tenke seg en grønn gren på et dødt tre.
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NoIS kan se tilbake på en meget god periode. Vi oppnådde
en omsetningsvekst på 12 % i 2011, og økte vår fortjeneste betydelig. Veksten fortsetter. Så langt i 2012 har vi
vokst ytterligere 15 %. Vekst medfører at vi får anledning
til å ansette mange nye og mange unge, som tilfører oss
ny kompetanse, nye idéer og økt gjennomføringsevne. I
løpet av det siste året har vi tatt i mot over 15 nye medarbeidere som skal bidra til å gjøre våre produkter og
tjenester bedre.

> Trondheim kommune har valgt NoIS som
leverandør av kart på Internett
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> Rindal kommune og Innherred renovasjon IKS
er nye kunder på ISY ProAktiv
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En forutsetning for vekst er et marked som etterspør våre
produkter og tjenester. Det kan vi slå fast er til stede.
Mange av våre kunder, både offentlige og private, opplever
også gode, men krevende, tider. Det er stor etterspørsel
i markedet og stadig nye behov for gode og effektive ITløsninger. Vi har vært heldige og fått mange nye kunder
det siste året, både små og store. Alle er like velkomne
hos oss. At vi er heldige er nok ikke hele sannheten, vi
har også vært dyktige. Konkurransen skjerpes, kundebehovene endres og teknologien gjør store fremskritt. Når vi
lykkes både på kort og lang sikt, er det et tegn på at vi er
dyktige og prioriterer riktig.

> ISY JobTech bidrar til bedre kvalitet på FDV-jobben 12

Vi har alltid lagt ned mye innsats i å lage gode og brukervennlige løsninger. Noen har sagt at vi er flinkere til å
lage løsningene enn til å selge dem. Det kan nok være
sant, og slik er det ofte i et ingeniørtungt fagmiljø som
oss. Her er den faglige stoltheten høy. Fordelen for deg
som er kunde er at det kommer mange nye løsninger
og nye versjoner, som tilfredsstiller nye behov og dekker
ønsker vi har fanget opp. Vi er stolte over det vi lager, og
hjelper deg mer enn gjerne til å ta løsningene i bruk. Selv
om vi investerer mye ressurser i å utvikle og oppdatere
vår løsninger, er vi i det lange løp overbevist om at dette
vil lønne seg. Det har vist seg å være riktig.
I en tid der informasjonsmengden øker, gjennomføringstiden minker, krav til kvalitet, sporbarhet og effektivitet
skjerpes - da er det viktig å ha gode verktøy. Da er det
viktig å sette informasjonen i system. Da er det viktig å ha
ISY.
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Ha en riktig god sommer!

Bård Hernes
Administrerende direktør
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GIS og eiendomsgebyr

Effektiviserer interko mmunal renovasjon
Hadeland og Ringerike Avfallsselskap AS (HRA) er et interkommunalt samarbeid som har fungert godt i årevis. Helt
siden 1997 har de brukt NoIS sitt kundeinformasjonssystem i
driften. Nå er HRA tidlig ute igjen og effektiviserer ytterligere
— ved hjelp av det nye ISY ProAktiv Renovasjon.

Systemet har tatt
høyde for veldig mye.
Bl.a. moderne datakommunikasjon med
renovasjonsbilene og
kartnavigasjon
Kontakt i NoIS: jan.frode.bruvik@norconsult.com

HRA er eid av kommunene Gran,
Lunner og Jevnaker i Oppland fylke, og
Ringerike og Hole i Buskerud fylke. Renovasjonsselskapet har totalt ca 26.000
abonnenter og betjener ca 63.000 mennesker.
– ISY ProAktiv kundeinformasjonssystem har tjent oss godt, sier HRAs
kontorleder Inger Toril Ulnes Borgli.
– Vi var faktisk de første som begynte
å fakturere våre abonnenter lokalt.
Før det ble faktureringen sendt over til
kommunene.
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en gang, noe som er å foretrekke både
for HRA, kommunene og publikum.

Med dette på plass får HRA til enhver
tid oversikt over hentesteder knyttet til
kundeavtaler, hva slags renovasjonsutstyr som er plassert der, og ruteplaner, bl.a.

– Vi kan dermed prøve og feile litt på
egen hånd om vi er usikker på noe, uten
å måtte spørre NoIS om alt. Denne muligheten er vi kjempefornøyd med.

Nå når NoIS har kommet med et nytt og
skreddersydd system for renovasjonsbransjen, ser imidlertid HRA sitt snitt
til å effektivisere driften ytterligere.
I august 2011 gikk derfor selskapet
over til det nye systemet, ISY ProAktiv
Renovasjon.

Kvalitetssikkert
– Sånn som jeg ser det, er det mye
enklere å lage tømmeruter og ruteplanlegging i det nye systemet. Det er logisk
og strukturert bygget opp. Kvalitetssikringen blir dermed også bedre siden
det ikke er mulig å gå bakveier for å
”lure” systemet.

Godt i gang uten kurs
– Med kun noen måneders driftserfaring er det litt for tidlig å konkludere
helt, vi har ikke fått testet alt ennå, men
så langt er vi veldig godt fornøyd med
det nye systemet, sier Ulnes Borgli. –
Selv uten nevneverdig opplæring på det.

– En relativt fastlagt arbeidsmetodikk
gjør systemet mindre fleksibilitet enn
det vi er vant til. Men følger man ”boka”
blir det også færre feilkilder, så resultatet blir utvilsomt bra, påpeker Ulnes
Borgli. – Det fine er at alle nå tvinges til
å jobbe strukturert og likt.

Hun kan fortelle at HRAs åtte aktive
brukere av systemet bare har hatt en
enkel gjennomgang av systemet (i
skrivende stund). Kursing ventes det
litt med inntil man har bestemt seg for
hvordan de vil bruke systemet i forhold
til rutiner.

Effektiv fakturering
Hun opplyser videre at det å lage fakturaunderlag, som tidligere var ganske
tidkrevende, gjøres fort og enkelt i ISY
ProAktiv Renovasjon. Prosessen med
å generere fakturaunderlaget for alle
HRAs 26.000 abonnenter gjøres unna
på 10 minutter. Før fakturerte de tre og
to kommuner med en måneds mellomrom. Nå tar de alle fem kommunene på

Orden i arbeidsflyten
– I det nye systemet er det for eksem-
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pel lagt opp til at man forholder seg til
jobbordre og avfallsdunker istedenfor
gebyrer, fortsetter Inger Toril Ulnes
Borgli. – Det har vi ikke kommet helt i
gang med ennå. Vi har så langt ikke full
oversikt over dunkene og har derfor en
liten registreringsjobb å gjøre først.

Ulnes Borgli berømmer for øvrig her
også muligheten i systemet til å teste
ut og å kvalitetssikre jobber med reelle,
eksakte data, før produksjon.

Effektiv gjennomføring
– Systemet har tatt høyde for veldig
mye, berømmer hun videre. – Blant annet moderne datakommunikasjon med
renovasjonsbilene, og kartnavigasjon.
Alle ordretyper kan koordinatfestes for
å hjelpe renovatøren til å finne fram.
Dette er noe vi planlegger å gjøre.
En annen effektiviseringsmulighet HRA
tester ut i ISY ProAktiv Renovasjon er
e-fakturering via Nets mot bedrifter.
Det er også noe de venter seg mye av
etter hvert.
– Systemet fungerer i det store og hele
veldig bra. Imidlertid har vi nok enkelte
endringsønsker likevel, innrømmer
Inger Toril Ulnes Borgli. – Men dette er
ting vi regner med NoIS vil løse relativt
kjapt. Det er vår erfaring med dem.
På HRA sine vegne har hun store
forhåpninger om at de har kommet
langt ved neste faktureringsrunde til
høsten…
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Kontakt i NoIS: bjorn.hakavik@norconsult.com

Det ble høsten 2011 utlyst en åpen
anbudskonkurranse (Doffin) om innhenting av digitale egenskapsdata og
geografiske data fra alle konsesjonærer
som har ansvar for høyspent distribusjonsnett. Tildelingskriteriene i konkurransen var 3-delt med pris (30%), oppgaveforståelse (40%) og kompetanse
(30%). Basert på generell kompetanse
fra konvertering og tilrettelegging
av geodata, samt erfaring som NISleverandør fikk NoIS oppdraget.
Datafangst
Formålet med oppdraget var å innhente
data fra alle netteiere i Norge og lagre
dette i en anvendelig database for internt
bruk i NVE. Datafangsten omfattet ca.
170 områdekonsesjonærer som samlet
eier ca. 130 000 nettstasjoner for nedtransformering til forbruksspenning, og
ca. 100 000 km ledningsnett bestående
av luftledninger, jordkabler, hengekabler
og sjøkabler.
Utførelse
I prosjektet har NoIS hatt ansvar for å:
> Lage informasjonsmateriell og
rapporteringsformater i samarbeid

NVE - Norges vassdragsog energidirektorat
> Grunnlagt i 1921
> Underlagt Olje- og energidepartementet
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med NVE
> Etablere ftp-server for mottak av
data og dokumentarkiv
> Etablere datamodell for sammenstilling av geografiske og tekniske data
> Analysere og avviksrapportere
mottatte data
> Sluttrapportering og status pr.
konsesjonær
Den største utfordringen i prosjektet
har vært å finne løsninger som sammenstiller data fra ulike konsesjonærer
hvor nettinformasjonssystemet ennå
ikke er komplett. Prosjektet har tatt
høyde for
> Konsesjonærer som har egenskapsdata/geografiske data for noen
objekter, men ikke alle
> Konsesjonærer som ikke har alle
ønskede egenskapsdata
- NoIS har samlet inn tekniske og
geografiske data for distribusjonsnettet
og har gjort en stor jobb med kontakt
mot nettselskaper og bearbeiding og
kvalitetssikring av data, uttaler NVE’s
prosjektkoordinator Camilla Aabakken.

Verktøy
Hovedverktøyet for
gjennomføring av
prosjektet er vår
GIS-løsning ISY
NIS WinMap med
en felles SQLserver database
for lagring av alle
informasjonsobjekter.

Camilla Aabakken

Omfattende
datainnsamling
for NVE

For å bedre grunnlaget for reguleringen av nettselskapene har NVE behov for en detaljert oversikt
over det høyspente distribusjonsnettet i hele landet.
NoIS har innhentet informasjonen som skal benyttes
i tilsyns- og beredskapsarbeidet, samt til fastsettelse av nettselskapenes inntekstramme.

Data fra konsesjonærer er levert på SOSI-format i
ulike versjoner. Vi har tilpasset SOSI
objektkatalog til hver enkelt systemleveranse og på denne måten fått
sammenstilt ulike datamodeller fra
konsesjonærene.
Aktiv bruk av ulike analysefunksjoner
i ISY NIS WinMap sammen med søk og
presentasjonsteknikker har vært meget
tidseffektive for utsjekking og kontroll av
mottatte data. Dette har gjort oss i stand
til å levere sammenstilte data innen tid
og kostnad i henhold til kontrakten.

> NVE har ansvar for å forvalte vann- og energiressursene i Norge
> NVE skal sikre en helhetlig og miljøvennlig forvaltning
av vassdrag, sørge for effektiv kraftomsetning og
kostnadseffektive energisystemer, samt effektiv energibruk

Ledningsnettet er delt inn i 3 nivåer; sentral-, regional- og distribusjonsnett. Sentralnettet
frakter energi over lange avstander med høy spenning og lave energitap, regionalnettet
fordeler energi til de lokale energiverkene og distribusjonsnettet transporterer energien det
siste stykket frem til sluttbruker med nedtransformering til forbruksspenningene 0,4/0.23 kV.

Visning av
høyspent
distribusjonsnett.
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Trondheim kommune
har valgt NoIS som
leverandør av kart
på Internett
Våre kartløsninger på Internett vinner
stadig nye kunder. Vi er meget stolte av
at Trondheim kommune valgte NoIS som
ny leverandør for kart på Internett.

GIS og eiendomsgebyr

Rindal kommune og
Innherred renovasjon
IKS er nye kunder på
ISY ProAktiv
Kontakt i NoIS: tor.olav.almas@norconsult.com

NoIS ble valgt etter gjennomført
anbudskonkurranse med alle aktuelle
leverandører. Trondheim kommune ønsker å tilby brukerne en enkel innsynsklient med ISY WinMap GeoInnsyn for
publikum og ISY WinMap WebInnsyn for
interne proffbrukerne.
NoIS sin løsning var best
Otto Richard Eide, ved kart- og oppmålingsavdelingen i Trondheim kommune,
fremhever at WebInnsyn er valgt fordi
det er den mest funksjonelle løsningen
i markedet. - WebInnsyn er løsningen
som dekker oppgavene til våre saksbehandlere. Ved valg av system og
leverandør vil det alltid være subjektive
meninger om ulike løsninger, men når
vi sammenligner kravsspesifikasjon,
funksjonalitet og hva vi faktisk kan få
utført, var NoIS sin løsning best, sier
Eide.
Alle kriteria dekkes
For Trondheim kommune er det tre
sentrale stikkord som er styrende ved
valg av nye løsninger; tilgjengelighet,
åpenhet og funksjonalitet.
Gjennom anskaffelsen av ISY WinMap
GeoInnsyn og WebInnsyn oppnås alle
kriteria. GeoInnsyn gir en unik tilgjengelighet til alle typer data. Sammenlignet med konkurrerende løsninger
er WebInnsyn den løsningen som tilbyr
mest funksjonalitet samtidig som den
har støtte for åpne standarder. WebInnsyn tilbyr karttjenester som WMS og
WFS. Løsningen støtter også bruk av
tjenester for visning av data, eksempelvis benyttes kartverkets web services
for visning av matrikkeldata. NoIS
viser seg også å være ledende på å ta
i bruk ny standard for GeoIntegrasjon.
GeoInnsyn ”limer” sammen alt og tilbyr
kartvisning på en enkel og intuitiv måte.
Publikumsløsningen for Trondheim
kommune baseres på ISY WinMap
GeoInnsyn. Dette er en innsynsklient for
enkel tilgang til kart og stedfestet informasjon som utelukkende er basert på
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Kontakt i NoIS: jan.frode.bruvik@norconsult.com

bruk av standard tjenester. GeoInnsyn
er utviklet med basis i åpen kildekode
og standard komponenter.
Nye muligheter innen geodata
Gjennom leveransen til Trondheim
kommune utvikles en tilleggsmodul
for administrasjon av løsningen slik at
kunden selv kan velge og lagre hvilke
tjenester som skal brukes. - Vi tror
dette blir et stort gjennombrudd for å
ta i bruk og kombinere ulike typer tjenester innen geodata, uttaler Tor Olav
Almås, markedsansvarlig for GIS i NoIS.
- Med denne løsningen får kundene
en lettfattelig og oversiktlig tilgang til
alle tjenester i geonorge sammen med
egne karttjenester som tilbys gjennom
WebInnsyn. Alt baseres på en felles
metadatakatalog.
Nøkkelinformasjon om tjenestene
grupperes i henhold til DIFI’s Losstruktur slik at det er enkelt å finne
og gruppere ulike tjenester. Los er en
felles terminologi for offentlige tjenester med brukerorientert vokabular
som inneholder 400 emneord og over
1500 søkeord.
Ny innsynsløsning
GeoInnsyn er en ny innsynsløsning for
publikum som kan kjøres på alle nettlesere i tillegg til mobile enheter som
nettbrett og mobil. Løsningen kan også
enkelt integreres i organisasjonens
hjemmesider, i egne applikasjoner og
som integrasjonskomponent mot
saksbehandling, matrikkelinformasjon,
bygningsdata og planinformasjon.
GeoInnsyn er som et nytt Columbi egg –
en løsning med utallige bruksområder
i et utrolig enkelt og effektivt brukergrensesnitt. Her er ingen avanserte
menyer og knapperader. Du peker, drar
og zoomer i kartet fritt og dynamisk.
Du har ett enkelt søkefelt for fritekst på
stedsnavn eller adresser.

Rindal kommune har valgt ISY ProAktiv som forsystem til forvaltning av
kommunaltekniske gebyrer. Rindal
kommune skal bruke ISY ProAktiv til
håndtering av kommunale eiendomsgebyrer. Systemet skal integreres mot
Matrikkelen for enklere ajourføring
av hjemmelshavere og fakturagrunnlag skal overføres til Agresso
for utfakturering og innkreving.
Innherred Renovasjon IKS (IR) valgte
NoIS som leverandør for sitt nye
abonnementsystem for renovasjon
og slam. Innherred renovasjon IKS
er et interkommunalt selskap som
eies av kommunene Selbu, Malvik,
Meråker, Stjørdal, Frosta, Levanger,
Verdal, Inderøy og Leksvik. Innherred
renovasjon forvalter eierkommunens
lovpålagte oppgaver innenfor avfallsbehandling, gjenvinning og ombruk.
NoIS sin leveranse er basert på
siste versjon av ISY ProAktiv, en
standardløsning utviklet av selskapet. Leveransen inneholder også ny
funksjonalitet som skal utvikles for
IR. I tillegg inngår leveranse av GPS
Realtime Waste Management, et
navigasjons- og rapporteringsverktøy
som skal benyttes i renovasjon- og
slambilene.
Innherred Renovasjon har visjon om
å være fremst i landet i utvikling og
drift av morgendagens renovasjonstjenester. Vi er derfor stolte av å bli
valgt som leverandør av nytt
forvaltningssystem og
gleder oss til mange
spennende år sammen
med Innherred renovasjon.

01/12 ISY-nytt
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Forvaltning, drift og vedlikehold
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Enkel forvaltning
av utendørsanlegg
med ISY Park

Vi har fått være med på å videreutvikle
systemet sånn som vi vil ha det, og
håper og tror at andre kommuner
også vil verdsette dette og følge etter.

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

Stavanger kommunes vellykkede
piloterfaring med
NoIS sitt nye ISY
Park lover meget
bra for kommuneNorges fremtidige
forvaltning av
park-, idretts- og
friområder.

landskapsanlegg, veier og plasser,
fremholder Heskestad. - Og ikke
minst at brukeren selv kan oppdatere
skjøtselsbeskrivelsen enkelt. Det ser
jeg på som en betydelig fordel.
Ny plattform — stor fleksibilitet
En annen veldig stor fordel med
ISY Park er den moderne teknologiplattformen som systemet er bygget
rundt; Microsoft .NET og med Office
2010 “look and feel”. Brukeren får
dermed muligheten til å behandle
utearealene både via et grafisk
grensesnitt og håndtere anleggs- og
objektinformasjon på tradisjonell
måte. Systemet er veldig logisk strukturert og byr på begge tilnærmingene.
– Det gir brukeren stor fleksibilitet i
arbeidet, mener Heskestad.

- Systemet er veldig fleksibelt
og lett å bruke, berømmer Solfrid
Heskestad som har vært ansvarlig for
pilotsystemet i Stavanger kommune.
- Riktignok skal det gjøres noen få små
justeringer før vi er hundre prosent
fornøyd, men dette lover veldig bra.

Basert på Norsk Standard
- Noe av det viktigste med ISY Park
er at systemet er basert på Norsk
Standard for skjøtsel og drift av park,
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Last ned NS 3420 selv
I ISY Park er anleggsregister og
skjøtselsbeskrivelser skilt og basert
på Norsk Standard NS 3420-Z for
park og uteanlegg. ISY Park gjør også
bruk av NS 3420-beskrivelsene for
inspeksjon og vedlikehold av veier og
plasser, fortsetter hun. - Dermed kan
brukeren selv laste ned og benytte de

En konsekvent bruk av NS 3420-standarden vil på den måten sikre felles forståelse av kvalitetskrav og gi brukerne
et likt grunnlag for hvordan planlagte
skjøtselsoppgaver skal gjennomføres.
Anbud og rapporter
– Programmet kan for øvrig også
meget vel brukes til å lage anbudsgrunnlag og alle mulige rapporter,
understreker Heskestad.
ISY Park har flere ulike funksjoner
for rapportering. Ikke bare i form av
faste, formaterte rapporter som anleggskort, skjøtselskort og kommuneoversikter osv., men brukeren kan
også lage dynamiske rapporter selv,
hvor data kan grupperes, summeres
og telles.
– Et ypperlig redskap for eksempel til
å skape oversikt over mengder, antall
o.l. som finnes i en park, bydel eller kommune. Eller finne ut hvilke parker som
inneholder hva, eller hvor man har
bestemte typer arealer eller anlegg.
Intelligent omprioritering av driften
– Et par konkrete eksempler, fortsetter Solfrid Heskestad: – Skjøtsel av
gressbakker koster mindre enn plen.
Park og vei-avdelingen i Stavanger
kommune har nettopp gjort en
analyse av anleggene våre for å finne

ut hvor vi kan endre skjøtselen av
gressflatene. Plen blir slått 18 til 20
ganger i året, mens gressbakker blir
slått kun én gang pr år.
– Vi bruker vår lokalkunnskap om
publikums bruk av friområdene og
rapportene fra ISY Park som grunnlag for analysen. Tallene fra ISY Park
eksporteres til Excel, og ved hjelp
av enhetskostnader kan vi regne ut
besparelsen.

til å koble DAK-tegninger, bilder og
dokumenter direkte mot anlegg og
skjøtselsoppgaver.
Oversiktlig og effektivt
Presentasjonsmessig kan brukeren
dessuten enkelt og greit veksle mellom oversiktsinformasjon og detaljert
visning av enkeltobjekter. Eksempelvis for å lage tilpassede temakart over
parkanlegg eller klassifisere og regne
ut arealer og lengder.
Alt dette gjør systemet svært effektivt
— pluss gjør all informasjon sporbar.
Man får full oversikt over utførte oppgaver, som kan kvitteres ut og lagres
som historikk. Uvurderlige erfaringstall for fremtidig skjøtselsplanlegging.

– Området ved Tastaveden (Ref.
foto av Aina Lunde Hovden) viser et
eksempel på gressbakke. Høyt gress
her vil ikke være til hinder for bruken
av friområdet. I Mosvannsparken
(bakgrunnsbildet), brukes gressflaten
til ballspill, så her velger vi å fortsette
med plen.
Enkel nyregistrering
ISY Park har en svært brukervennlig funksjonalitet for nyregistrering
av opplysninger om parkanlegg,
arealer og installasjoner. Inkludert
er for eksempel funksjonalitet til å
knytte opplysninger om idrettsutstyr
og beplantning mot anleggene, og

Utvidbart
– Ettersom systemet er bygget på en
felles teknologiplattform med NoIS
sine mange andre fagapplikasjoner,
kan vi også nyte godt av verktøyene
i ISY sin omfattende programfamilie
for forvaltning, drift og vedlikehold,
bestående av ISY Eiendom og ISY
JobTech, om det er ønskelig.
FDV-programmene fra ISY ivaretar
alle områder innen forvaltning,
drift og vedlikehold av eiendom og
tekniske anlegg - med funksjonalitet for forebyggende, korrektivt og
tilstandsbasert vedlikehold.
ISY Park kan dessuten spille sammen med etablerte kartløsninger og
leveres med funksjonalitet for bild-

edokumentasjon, men dette har ikke
Stavanger kommune prioritert ennå.
Tilfredsstiller ulike behov
– All denne fleksible funksjonaliteten må etter min mening være en
kjempefordel for en hvilken som helst
kommune. Vi sitter jo alle med litt
sprikende behov, ønsker og nivåer.
Med NoIS sin utvidede løsning får
man nå muligheten til å velge nettopp
den funksjonaliteten man har behov
for, når behovene melder seg.
– Programmet egner seg etter min
mening like godt som oppslagsverktøy i publikumshenvendelser, som
til det viktigste, som saksbehandlerverktøy for å kunne lage kalkyler,
budsjetter, scenarier og rapporter
som grunnlag for drift og vedlikehold.
Det er uendelig mange måter å bruke
tallene på.
Ny brukergruppe?
– Som man skjønner er jeg veldig godt
fornøyd med både NoIS og ISY Park i
dette pilotprosjektet i Stavanger kommune, oppsummerer Heskestad. ¬– Vi
har fått være med på å videreutvikle
systemet sånn som vi vil ha det, og
håper og tror at andre kommuner
også vil verdsette dette og følge etter.

Foto: Angjerd Sunnanå

Etter kun kort tids utprøving konkluderer hun med dette. Systemet ble
implementert så sent som i oktober
2011 og er nå i full drift etter at 16
ansatte ble kurset i starten av januar.

til enhver tid oppdaterte beskrivelsestekster som grunnlag for å utarbeide
skjøtselsplaner.

– Det vil gjøre det også lettere for
NoIS å videreutvikle systemet, slik
at det stadig blir enda bedre, til det
beste for oss alle.
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Forvaltning, drift og vedlikehold

Kundemagasin fra Norconsult Informasjonssystemer AS

ISY JobTech bidrar til bedre
kvalitet på FDV-jobben
Tilstandsvurderinger Bydrift KF har gjort
på Svalbard, viser at de har et stort etterslep på alle typer vedlikehold. Nå tar de
i bruk ISY JobTech for å sørge for bedre
FDV-oppfølging.
Kontakt i NoIS: karl.johan.olsen@norconsult.com

Bydrift KF har i møte 4. mai 2012
signert på leveranse av ISY JobTech
som FDV-verktøy for Bydrift KF.
Bydrift KF har som formål å drifte
teknisk infrastruktur i Longyearbyen.
De viktigste områdene er kraft- og
varmeproduksjon/distribusjon, havnevirksomhet samt vann, avløp, renovasjon, vei og brann og beredskap. I tillegg
driftes familieboliger, hybelhus og
driftsbygninger.
Implementering av FDV-verktøy er
planlagt ferdigstilt i 2012. Avtalen er
signert av daglig leder i Bydrift KF

Marianne Stokkereit Aasen og leder for
avdeling FDV i NoIS Karl Johan Olsen
(bildet).
FDV-verktøyet skal inngå i kvalitetsarbeidet i Bydrift KF og vil legge til rette
for bedret langsiktig og systematisk
oppfølging innen forvaltning, drift og
vedlikehold.

Kontakt i NoIS: vidar.svendsen@norconsult.com

Avinor AS skal benytte ISY Eiendom til forvaltning av arealer og
leiekontrakter på sine 46 flyplasser i
Norge. Oslo Lufthavn AS (OSL) benytter allerede den samme eiendomsforvaltningsløsningen på Oslo lufthavn
Gardermoen.

I tillegg til at ISY Eiendom er en effektiv
og brukervennlig løsning for eiendomsforvaltning, vil løsningens funksjonalitet
for administrasjon av omsetningsbasert
leie være en viktig suksessfaktor for
Avinor. Det faktum at OSL allerede har
god erfaring med bruk av løsningen for
håndtering av omsetningsbasert leie,
er en viktig bekreftelse på at løsningen
har riktig funksjonalitet.
Leietaker skal rapportere omsetning
som del av sine daglige rutiner direkte
inn i ISY Eiendom. Flyplassen kan automatisk fakturere leie basert på de tall
som leietaker selv har rapportert. Og
sist, men ikke minst, skal eiendomsforvalteren, med hjelp av løsningens
analysemuligheter og grafiske presentasjoner kunne optimalisere bruk av
tilgjengelige arealer.
For å optimalisere bruken av ulik
informasjon om bygningsmassen på
flyplassene, vil Avinor vurdere ISY
Eiendoms sterke funksjoner for grafisk
arealforvaltning . Avinor ønsker å høste
informasjon automatisk fra plantegningene inn i eiendomsløsningen ved hjelp
av ISY Eiendoms modul for CAD-import
og -reimport. Ved å kombinere informasjon om fast og omsetningsbasert
leie med de grafiske mulighetene håper
Avinor at løsningen kan gi gode visuelle
presentasjoner av hvilke arealer som er
omsetningseffektive.

ISY Eiendom
samler «flyplassnorge»
til ett rike
Når nå også Avinor AS har valgt
ISY Eiendom som forvaltningssystem for alle sine 46 flyplasser,
er flyplassnorge endelig samlet
i en løsning for eiendomsforvaltning. På Oslo Lufthavn
Gardermoen har ISY Eiendom
vært i aktiv bruk siden 2009.

-Avinor vil være en svært viktig kunde
for Norconsult, og jeg vil gjøre mitt
ytterste for å sikre at de vil lykkes med
sine ambisjoner, sier Vidar Svendsen i
Norconsult Informasjonssystemer.

På bildet ser vi Wenche Eidjord
som er Avinor sin prosjektleder
for innføring av ISY Eiendom, og
Vidar Svendsen som er Norconsult
Informasjonssystemer sin oppdragsleder – og ansvarlig for en av ISY
Eiendoms største leveranser gjennom tidene.
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Anbud, kalkyle og prosjektstyring

Kundemagasin fra Norconsult Informasjonssystemer AS

God Backekontakt
gir resultater

Lokal forankring og tilstedeværelse, men sentral drift av felles
styringsfunksjoner, det er den jordnære suksessoppskriften til
BackeGruppen. Entreprenørkonsernet med 960 ansatte bruker
ISY ByggOffice til å holde økonomisk styr på sine mange
byggeprosjekter.
– En egen modul i verktøyet hjelper brukeren å holde
orden på både utgifts- og inntektssiden i prosjektet.

Kontakt i NoIS: torstein.fjelldal@norconsult.com

danner ryggraden i konsernets og den
enkelte bedrifts prosjektkalkyler og
produksjonsoppfølging.

Hovedkontoret ligger på Fornebu i
Bærum (Telenor Arena). Der befinner
seg konsernledelsen og felles konserntjenester, samt serviceorganisasjonen
for virksomheten på Østlandet.

ISY ByggOffice har nå bortimot 150
brukere, hvorav et femtitalls er aktive,
daglige brukere, kan Andersen berette.

Fra Norsk Tipping sitt signalbygg på Hamar

En litt annerledes aktør
Folk flest ønsker å handle lokalt. Det er
filosofien til BackeGruppen. De fleste av
oss kjenner seg sikkert igjen i det.

14
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- Selvstendige, lokale selskaper med
tradisjonsrike navn gir dessuten
småbedriftens fordeler, tenker Backe.
Organisasjonsformen medfører korte
beslutningsveier mellom prosjekt og
ledelse, og nærhet til både kunder og
underleverandører.

– Vi anskaffet ISY ByggOffice for fire år
siden, forteller Tor Jørgen Andersen
som er ansvarlig for løsningen i BackeGruppen. Han ble ansatt samtidig med
systemet. ISY ByggOffice erstattet da
Holte Prosjekts løsning.

Han har ikke bare ansvaret for implementeringen og driften av systemet,
men også opplæringen og brukerstøtten, samt den ønskede videreutviklingen av systemet.
Aktiv i videreutviklingen
– Vi hadde i sin tid en god del innspill i
forbindelse med prisforespørsels- og
økonomimodulene, noe NoIS velvilligst
tok til følge og implementerte i systemet, sier han.

Derfor har alle selskapene som har
inngått i konsernet, beholdt sine opprinnelige navn. Felles logo og nettsider
knytter selskapene sammen profileringsmessig.

– Når vi nå aktivt bestiller endringer
eller nye funksjoner hos NoIS blir disse
gjerne tatt med i neste produktversjon.
På den måten bidrar vi også aktivt til å
styre utviklingen av systemet. Det er vi
veldig fornøyd med og det fungerer bra
for alle parter, mener Tor Jørgen Andersen.

Lokal produksjon — sentral IT
Driftsmessig ser man imidlertid fordelen av enkelte fellesfunksjoner. Blant
annet IT-løsninger — der ISY ByggOffice

Kalkyler først
Han kan videre fortelle at de brukte de to
første årene til å ”innarbeide” kalkyleløsningen i alle selskapene i konsernet.

– At dette tok noe tid hadde litt med ulik
modningsprosess i selskapene å gjøre,
og hvor disse befant seg i sine løpende
prosjekter. Å bytte system midt i et
prosjekt er selvsagt ikke hensiktsmessig.
Kalkylemodulen gjør at kalkulasjonsprosessen blir både effektiv og pålitelig,
og gir brukeren økonomiske oversikter
som sikrer god evaluering av kalkylen,
hevdes det.
Synliggjør avvik
– Produksjonsoppfølgingen i byggeprosjektene er det imidlertid oftest
egne folk i prosjektorganisasjonen som
tar seg av, forklarer Andersen. – En
egen modul i verktøyet hjelper brukeren å holde orden på både utgifts- og
inntektssiden i prosjektet.
Økonomiske avvik i forhold budsjett/
kalkyle kan dermed synliggjøres i en
tidlig fase og presenteres i form av en
sluttprognose og status på prosjektet.
Enkel anbudsprosess
– Som en del av ISY ByggOffice-løsningen
har vi også god nytte av ISY AnbudsWeb,
poengterer Andersen. – Den nettbaserte
tjenesten gjør det enkelt å formidle prisforespørsler og innhente tilbud direkte i
ISY ByggOffice.
– Kunder og underleverandører slipper
dermed å få sine mailbokser fulle av
tunge dokumenter, tegninger og bilder.
Vi kan laste opp så store filer som
nødvendig, noe man ikke kan gjøre over
e-post. Alt ligger til rette for kunden

på nettet, på ISY
AnbudsWeb.
Sentral IT-drift
Backes IT-avdeling
på fire personer
drifter selv både ISY
ByggOffice og sine
andre systemer
fra hovedkontoret
på Fornebu. Åtte
Citrix-servere plassert i en datamaskinhall i Oslo håndterer applikasjonsleveranse til konsernets brukere.
– Denne måten å gjøre det på har vi valgt
for at systemet blir helt likt i alle våre
selskaper og kontorer, sier Andersen.
– Innbefattet alle byggeplasskontorer
som ofte kan ha begrenset linjekapasitet. Citrix-løsningen er en fin måte å
gjøre det på, mener han.
– Den kanskje største it-tekniske
fordelen med ISY ByggOffice er at
løsningen har lav brukerterskel og er
meget stabil. Vi får veldig gode tilbakemeldinger fra brukerne, slutter Tor
Jørgen Andersen.
IT-avdelingen kjører for øvrig all
førstelinje brukersupport selv. Som
oftest er det bare ved programfeil at
NoIS involveres, noe som oppstår
ganske sjeldent, opplyses det.
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Tor Jørgen Andersen

Entreprenørvirksomheten i konsernet
består av 14 selvstendige, lokale selskaper, fra Trondheim i nord, Bergen og
Sandnes i vest, til en rekke steder på
Østlandet. Tolv entreprenørselskaper, et
murmesterfirma og et maskinutleieselskap. I tillegg til entreprenørvirksomheten har konsernet selskaper innenfor
forretningsområdene prosjektutvikling
og eiendomsforvaltning.

Anbud, kalkyle og prosjektstyring

Kundemagasin fra Norconsult Informasjonssystemer AS

Oslo kommune satser
					
på ISY Prosjekt Økonomi
Både Undervisningsbygg KF og Vann- og
avløpsetaten i Oslo har nylig valgt NoIS
sitt prosjektøkonomisystem for å holde
styring på sine mange utbyggingsprosjekter.

Vi valgte ISY Prosjekt Økonomi først og fremst fordi vi fant dette
systemet mest intuitivt og anvendelig for alle brukerne våre.

Kontakt i NoIS: geir.scott.janssen@norconsult.com

Både skolesektoren og den kommunale infrastruktursiden i Oslo kommune
står overfor store utfordringer fremover.
Byen vokser i rekordfart og mye skal
holde tritt.
For eksempel utviklingen i skolesektoren:
Skoler til 17.600 nye elevplasser
Undervisningsbygg KF er Oslos største
eiendomsforvalter med ca. 1,3 millioner
m2 fordelt på 177 skoler og 750 bygninger.
83.000 elever og 12.000 lærere bruker
daglig Undervisningsbyggs lokaler.
Årlig bygges det for over to milliarder
kroner. I løpet av de neste 10 årene
planlegges skolebygg til ca. 17.600 nye
elevplasser.
– Da vårt tidligere skreddersydde system for kostnadsstyring skulle oppgraderes og integreres i ny systemplattform, ble endringene med systemet
så store at det nærmest ble å betrakte
som en nyanskaffelse, forteller Hans
Petter Evensen, rådgiver i prosjektstyring ved Undervisningsbygg. – Vi valgte
derfor å gå ut på det åpne markedet for
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om mulig finne en mer standardisert
hyllevareløsning for økonomistyring i
prosjektene våre.
At valget etter en omfattende anbudsrunde til slutt falt på NoIS sitt ISY
Prosjekt Økonomi, mener Evensen
blant annet bunner i brukervennlighet
og funksjonalitet:
– En klar forutsetning er at våre prosjektledere skal kunne håndtere prosjektstyringen direkte i systemet selv. Vi
hadde derfor veldig fokus på grensesnitt og at systemet er intuitivt og
brukervennlig for våre primærbrukere,
prosjektlederne.
– ISY Prosjekt Økonomi fremsto som
den løsningen som totalt sett vil gi oss
det beste resultatet, ut i fra de kriterier
vi hadde i tilbudsunderlaget, sier
Evensen. Han opplyser at systemet etter
hvert vil kunne få rundt 100 brukere på
det meste, etter at det kommer i full
drift til høsten.
En pilotgruppe av brukere samarbeider
i mellomtiden tett med NoIS for å tilpasse

løsningen til Undervisningsbyggs behov.
Løsningen skal bl.a. ivareta behovene
for budsjettoppfølging og prognostisering, kontrakts- og endringsoppfølging
og rapportering — både i de enkelte
prosjekter og totalt for seksjonene/
avdelingene.
Store vann- og avløpsprosjekter
Også Vann- og avløpsetaten i Oslo
kommune står overfor store prosjekter.
Etaten hadde i 2011 over 200 større og
mindre investeringsprosjekter. Totalramme ca 1,6 milliarder kroner. I årene
fremover vil rammen øke ytterligere.
Etter en anbudskonkurranse landet
også VA-etaten på ISY Prosjekt Økonomi som sitt styringsverktøy for fremtiden. Etaten hadde da brukt Agresso
i forskjellige moduler, pluss en del
egenutviklet programvare.
– Etter en lengre prosess kom vi frem
til at vi ønsket et nytt helhetlig system
som ivaretar både økonomi og fremdrift i prosjektene våre, sier fagsjef Mia
Klemetsrud i Vann- og avløpsetaten.

Formålet med den nye løsningen er å
gi både etatens ledelse og prosjektlederne et effektivt verktøy for økonomisk styring av prosjektene, slik at man
løpende kan identifisere avvik, ta riktige
beslutninger og foreta korrektive grep.
– Vi valgte ISY Prosjekt Økonomi først
og fremst fordi vi fant dette systemet
mest intuitivt og anvendelig for alle
brukerne våre, fremhever Klemetsrud.
– Men ikke minst også på grunn av den
nye porteføljemodulen som utvikles.
Den blir forhåpentligvis meget bra. Vi
kjenner ikke til andre systemer som vil
kunne tilby denne funksjonaliteten. Å
kunne rapportere på porteføljenivå er
viktig for oss.
Etter planen skal alle Oslo Vann- og
avløps prosjekter være i drift på ISY
Prosjekt Økonomi i november d.å. Det
er tatt høyde for rundt 100 brukere.

Prosjektgruppen i Vann- og avløpsetaten i Oslo kommune, fra venstre: Mia Klemetsrud,
Kari Cecilie Hagen, Roar Thorheim, Knut Oscar Andersen, Arne Horgen.
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Kundemagasin fra Norconsult Informasjonssystemer AS

Kontakt i NoIS: geir.johansen@norconsult.com

Kalkulert “BIM-risiko”
gir resultater

NCC er helt i front
når det gjelder å ta
i bruk ny teknologi.
BIM er derfor et uttalt satsingsområde.
Konsernet har et
målbevisst fokus
på å effektivisere
og kvalitetssikre
prosesser — fra
tidligfasekalkyler
til byggeplassen.

Med en 2011-omsetning på 6,1 milliarder kroner og 2.000 ansatte i Norge
er NCC et av landets største entreprenør- og eiendomsutviklingsselskap.
– Til enhver tid har vi gående mellom 150
og 200 store og mindre byggeprosjekter,
sier Terje Andersen, prosjektleder i NCCs
avdeling for Virtual Design & Construction.
– Det er derfor viktig å ha metoder, prosesser og verktøy som gjør at vi løpende
kan kalkulere, styre og gjennomføre
prosjektene slik at vi kommer i mål i
henhold til planer og budsjett.
BIM-kalkyler gir merverdi
NCC bruker BIM-verktøyet Solibri til
å sammenstille og sjekke de prosjekterte BIM-modellene før de brukes
som endelig ”produksjonsmodeller”
på byggeplassen. Hensikten er blant
annet å avdekke prosjekterte konflikter
og kollisjoner som kan koste dyrt om
feilene først oppdages på byggeplassen.

Terje Andersen

NoIS sitt nye ISY Calcus BIM-verktøy
gir i tillegg BIM-modellen verdifull
merverdi ved gjenbruk i kalkyler. – Den
nye BIM-funksjonaliteten gjør at BIMmodellen også kan åpnes i ISY Calcus
og brukes direkte til mengdeuttak og
kalkyle, forklarer Andersen. – Med BIMkalkylen kan vi raskt se kostnadskonsekvensen av endringer i modellen slik at
resultatet blir mest mulig optimalt.
Full kontroll på mengder
Gjennom standardformatet IFC kan ISY
Calcus BIM åpne en BIM-modell direkte
for uttak av mengder og objekter, med
egenskaper som brukes direkte i
kalkylen. Å ha kontroll på mengder
er som kjent alfa og omega skal man
få et riktig kostnadsbilde. – Metoden
og verktøyet gir bedre muligheter til å

gjennomføre kostnadsstyrt prosjektering i praksis, mener Andersen.
Med ofte flere ulike prosjekteringsverktøy i prosjektene — som Revit,
ArchiCAD, Tekla m.fl., kan det dessuten
være vanskelig å finne ut hvor feilene
egentlig ligger, erfarer NCC. Verktøyene
regner ikke alltid eksakt likt, så hvor
er feilen? – Ved hjelp av ISY Calcus
BIM kan vi lettere avdekke dette ved at
man får ut mengdedifferanser og kan
sammenligne mengdene fra de ulike
IFC-modellene. Dette er veldig nyttig,
påpeker Terje Andersen. Han anslår at
rundt 50 ingeniører jobber med kalkyle
og ”mengding” i NCC Norge.
Verdifull klimakontroll
En annen nyttig tilleggsfunksjon i ISY
Calcus som NCC ser viktigheten av, er
klimamodulen ISY Calcus Klima. Med
en liten ekstrainnsats kan kostnadskalkylene også bli klimakalkyler der
CO2-utslipp beregnes på bakgrunn av
materialvalg og energiforbruk.
– Vi kan nå beregne det såkalte karbonfotavtrykket som et prosjektert bygg vil
få, forteller Andersen. – Klimautslipp og
livsløpskostnader blir som kjent stadig
viktigere fremover. Det nye hovedkontoret vårt blir eksempelvis et såkalt
Breeam-sertifisert bygg, der vi dokumenterer CO2-utslippet og -reduksjoner.
Som ledende entreprenør er NCC
med andre ord i føringen og gjør mye
nybrottsarbeid både på BIM- og klimasiden. Konsernet har gående pilotprosjekter over hele Skandinavia.
– Vi har vunnet mange anbud ved å ha
denne satsingen, slutter Terje Andersen.

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

Nye kunder på
ISY Prosjekt Økonomi:
IKEA Fastigheter AB (Sverige)

IKEA har i Norge gjennom mange år brukt ISY Prosjekt Økonomi, og forgjengeren G-Prog Prosjekt Økonomi, til å følge
opp prosjektøkonomien i sine varehusutbygginger. Etter å ha
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studert suksessen IKEA Norge har hatt med bruk av systemet og foretatt egne teststudier, følger nå IKEA Fastigheter
AB etter og har gått til anskaffelse av ISY Prosjekt Økonomi.
IKEA Fastigheter vil bruke ISY Prosjekt Økonomi til oppfølging av sin planlagte ekspansjon i Sverige de kommende
årene ved utbygginger av varehus i Uddevalla, Borlänge,
Älmhult og Umeå.

Ringsaker Kommune

Etter en anbudsrunde gikk Ringsaker kommune i mars til
anskaffelse av ISY Prosjekt Økonomi med integrasjon mot

sitt økonomisystem Visma. Kommunen har gjort en god jobb
i forkant i forhold til å definere egne behov i forbindelse med
anskaffelse av prosjektstyringsverktøy. Ringsaker planlegger å følge opp både vann og avløpsprosjekter så vel som
byggeprosjekter i ISY Prosjekt Økonomi. Vi ønsker Ringsaker
Kommune velkommen som kunde på ISY Prosjekt Økonomi.

GC Rieber Eiendom

GC Rieber Eiendom er en ledende leverandør av kontorer,
lagre og industrieiendommer for utleie til bedriftsmarkedet
i Bergen. GC Rieber Eiendom sine bygg er sentralt plassert i

Bergen og ligger strategisk plassert i forhold til trafikknutepunkter, med enkel kommunikasjon til de fleste bydeler og
nær kollektive transporttilbud.
GC Rieber Eiendom har gått til anskaffelse av ISY Prosjekt
Økonomi med integrasjon mot Visma Økonomisystem. GC
Rieber har et meget kompetent miljø på prosjektutvikling og
-gjennomføring og det har vært en spennende kunde å jobbe
med under implementeringen av systemet. Vi ser frem til et
godt samarbeid videre og ønsker GC Rieber Eiendom velkommen som kunde.
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Med full kontroll
på planlegging og
styring

Kontakt i NoIS: torger.kjeldstad@norconsult.com

Derfor har Multiconsult til og med opprettet en egen enhet som har eierskap
til utvikling av slik metodikk og verktøy.

Effektiv planlegging og leveransestyring er alfa og omega skal
man lykkes som leverandør. Ikke minst gjelder dette i rådgiverog prosjekteringsbransjen. For Multiconsult er planlegging og
styring ikke bare en nødvendig oppgave, det er et nedfelt
satsingsområde for å sikre suksess.
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Illustrasjonsbilde Ski Stasjon (LINK, Multiconsult, Jernbaneverket)

ISY Prosjekt Plan bidrar til å bryte ned
kommunikasjonsbarrierer. Alle involverte
kan forholde seg til ett felles verktøy og
felles forståelige data.

Felles regelverk viktig
– Uavhengig av verktøy har vi parallelt
jobbet mye med metoder og metodikk knyttet til planlegging, styring og
rapportering, forteller siv. ing. Lars
Olav Nordstoga som er sentral i denne
gruppen. – Vi har brukt mye krefter
på å skape en felles metodikk og et
regelverk som vi kan kalle ”slik gjør vi
det i Multiconsult”.
– I tverrfaglige, integrerte prosjekter er
det avgjørende viktig at man snakker
samme språk og handler forutsigbart,
forklarer han. – Det forenkler og gir
oss mange positive effekter. Ikke minst
i forhold til gjennomføringen med
BIM-metodikk hvor vi lenge har vært i
førersetet.
Dette er to sider av samme sak, mener
Multiconsult. Det er mest hensiktmessig å planlegge på den måten oppdraget
best mulig kan gjennomføres.
Testet ”alle” verktøy
Multiconsults prosjektstyringsmiljø har
derfor lenge vært opptatt av å finne et
nytt konsernverktøy som legger til rette
for best mulig planlegging og styring av
sine tverrfaglige oppdrag.
– Vi testet forskjellige verktøyløsninger,
men så fort at det er en høy brukerterskel på de aller fleste av dem, sier
Nordstoga. – Det er gode verktøy, men
de lar seg vanskelig implementere uten
kontinuerlig driftsekspertise. I tillegg
så vi at det ofte kreves en kombinasjonsløsning med Excel for å kunne
generere de rapportene og den oppføl-

gingen som er nødvendig.
Unntaket som bekreftet regelen
Testingen av ISY Prosjekt Plan avdekket
imidlertid fort det mest positive med
NoIS sin løsning, opplyser han:
– I motsetning til de andre hadde vi her
et verktøy med lav brukerterskel, i tillegg til at det ga de ønskede effekter vi
var ute etter.
– Det innebar for eksempel at vi
allerede i testperioden på trekvart år
ga mange flere tilgang til systemet
på grunn av den lave brukerterskelen
og effekten det gir. Vi slapp å ”pushe”
systemet på folk. Programmet etterspørres og blir mer og mer tatt i bruk.
Etter at Multiconsult besluttet å kjøpe
en konsernlisens av ISY Prosjekt Plan
våren 2011 er det nå godt over 100 aktive brukere av systemet.
Forenkler arbeidsflyten
– ISY Prosjekt Plan bidrar til å bryte ned
kommunikasjonsbarrierer, fremhever
Nordstoga. – Alle involverte kan forholde seg til ett felles verktøy og felles
forståelige data.
Blant de mest positive effektene av systemet fremhever Nordstoga at det legger til rette for at alle snakker samme
”språk” og forholder seg til samme
metodikk. Det er enklere å diskutere,
planlegge og styre når man har et felles
verktøy med felles begrepsbruk og
felles regelverk. Det forenkler samarbeidsformen for alle parter.
Frihetsgraden er så stor som den bør
være, mener Nordstoga, som ikke har
erfart begrensninger av større betydning.
Sammenlignet med andre ledende
prosjektstyringsverktøy er det også mye
mer forutsigbart, og ikke minst skalerbart, i følge Nordstoga.
– Vi har nå brukt ISY Prosjekt Plan på
de minste til de største oppdragene vi
har, innen samferdsel, bygg, olje/gass
og energi, med mer. Alt fra små intern-

oppdrag på
200 timer, til
kundeoppdrag
på flere hundre millioner
kroner.

Lars Olav Nordstoga

Som en av landets ledende ingeniørbedrifter, og med stor grad av tverrfaglighet og samhandling i prosjekter, har
Multiconsult for lengst innsett hvor
viktig det er å ha god styring og ledelse,
spesielt i større integrerte oppdrag.
Metoder og styringsverktøy har en
avgjørende effekt på lønnsomheten og
kan utgjøre forskjellen på gevinst eller
tap - og konkurranseevnen.

Utviklet av og
for bransjen
Nordstoga
tror nøkkelen
til ISY Prosjekt
Plans anvendbarhet er at systemet er
utviklet fra ”scratch” for å møte prosjekteringsbransjens behov.
– Et sånt verktøy har vært savnet i bransjen i en årrekke. Vi oppfatter at NoIS
gjorde grundig research og kartlegging
i markedet før de laget systemet. Resultatet er et godt tilpasset system som
også etter vår mening dekker behovet i
prosjekteringsbransjen på en god måte.
– Systemet er veldig funksjonelt og gjør
at man enkelt kan lage månedsrapporter og være trygg på at historiske
data forblir statisk med mindre det er
et bevisst ønske om å endre det, sier
Lars Olav Nordstoga. – Felles data
og metodikk sikrer muligheten til å
sammenligne ”epler og epler” i ulike
oppdrag, noe som er viktig for stadig å
kunne forbedre oss.
– Men noe enda viktigere, og som ikke
er en kvantifiserbar effekt, er at man
får bedre styring på oppdragene. Man
får mer tid til å følge opp organisasjonen på en bedre måte. Kort og godt
være proaktiv og ikke reaktiv, slutter
han.
ISY Prosjekt Plan er så langt bare
halvautomatisk integrert med Visma
PX Control som Multiconsult bruker til
økonomistyring, men behovet vurderes
løpende mht. å integrere fullt og helt.
Neste skritt i NoIS sine utviklingsplaner
er å utvikle en løsning mot bygg og anleggsbransjen hvor planfunksjonalitet
blir integrert i ISY ByggOffice.
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Ny versjon
av ISY Calcus
er lansert
Versjon 6.0 av ISY
Calcus innholder
en rekke nyheter
og forbedringer,
spesielt i den oppgraderte BIM/IFCmodulen.
Kontakt i NoIS: geir.johansen@norconsult.com

Det er gjort flere forbedringer - både
synlige og mindre synlige. Den største
synlige forbedringen er ny BIM/IFCmodul med en langt bedre visualisering
av BIM-modellen som tas inn i kalkylen

gjennom det åpne IFC-formatet. Modellen er enkel å navigere i og kan vises
både transparent og solid. Ønsker du å
se “under tak-konstruksjonen” er det
bare å “skjule” den med to tastetrykk.
Sett musepekeren over et bygningsobjekt og du får frem objekttypen (Vegg,
dør, vindu osv.) og navn og hvilke materialer objektet består av. Alt dette er
verdifull informasjon i kalkylefasen.
Under panseret er det gjort svært mye
for å gi en raskere generering av
modellen også for de aller største
multidisipline prosjektmodeller. I tillegg
er motoren for beregning av mengder
finjustert for å takle selv den vanskeligste geometri.
Andre nyheter i ISY Calcus 6.0 er:
> Mulighet for å merke poster som
Alternativ (føres ikke til sum)
> Forbedret eksport til Excel
> Låsing av enhetspriser (inkl. påslag)
> Forbedret “mengeberegningsmotor”
som gir riktigere og sikrere mengder
fra modellen.
> Elementnummer sortert etter navn
ISY Calcus 6.0 kan lastes ned fra
Nedlastingsområdet og innholder også
oppdaterte element- og prisregistre
2012-01.

Norsk Prisbok for web
Nå får du den populære boken også som webutgave! Alle som har kjøpt boken betaler
kun 500 kr. for en brukertilgang på web.
Kontakt i NoIS: geir.johansen@norconsult.com

I 2010 ble første utgave av Norsk
Prisbok utgitt. Først som papirutgave,
deretter som iPhone App og nå kan vi
også tilby Norsk Prisbok som Webutgave. Dermed har du som abonnent
tilgang til omfattende og pålitelige kalkyledata for alt fra komplette bygninger
til elementer og detaljerte prislinjer på
NS 3420 nivå.
For å ta i bruk Norsk Prisbok Web går
du til www.norskprisbok.no, registrerer
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Nytt og spennende BIMverktøy i ISY ByggOffice

deg som ny bruker og bestiller tilgang.
Har du boken koster dette kun 500 kr.
eks. mva. pr. bruker (tidsbegrenset
tilbud).
Et abonnement på Norsk Prisbok er
personlig med innlogging med egen
e-post og passord. En firmaansvarlig
kan administrere brukerne innenfor sitt
firma. Mer informasjon og priser finner
du på www.norskprisbok.no

ISY ByggOffice har en sømløs integrasjon
med BIM hvor fokusområdet er å gi kunden sporbarhet gjennom hele verdikjeden
og at systemet skal kunne produsere en
komplett byggebeskrivelse og kalkyle.
Kontakt i NoIS: torstein.fjelldal@norconsult.com

BIM-modulen i ISY ByggOffice retter
seg mot boligprodusenter og entreprenører som etterspør en sikker og pålitelig
løsning som viderefører datagrunnlaget
både i BIM og kalkylen gjennom hele
byggeprosessen.

Det er også mulig å importere reviderte
modeller slik at sporbarhet på endringene
ivaretas. I ISY ByggOffice er det også
mulig å håndtere flere ulike modeller i
ett prosjekt slik at prosjektet i seg selv
blir komplett.

I ISY ByggOffice har vi vært bevisst på å
ivareta strukturene som finnes i modellen og organisere elementer og poster
på en brukerstyrt måte. Kalkylen egner
seg dermed også til byggebeskrivelse,
grunnlag for innkjøp og logistikk, samt
fremdriftsplanlegging og økonomistyring. NoIS har utviklet sin egen
«mengdemotor» slik at brukeren kan få
sammenlignet CAD-systemets mengde
fra BIM opp mot beregnet mengde
basert på geometrien (x,y,z) fra IFCfilen.

I ISY ByggOffice har vi vært bevisst på
å etablere en intuitiv og brukervennlig
arbeidsmetodikk også når det gjelder
anvendelse av BIM.
Det er ikke alltid verden rundt oss
er ideell, og dette er heller ikke noe
unntak når det gjelder anvendelse av
BIM. Bedrifter som har hånd om hele
verdikjeden gjennom total- og egenregiprosjekter har i større grad mulighet
til å standardisere og utarbeide retningslinjer for hvordan strukturer, lagdeling,

navngivning etc skal gjennomføres
i BIM. Noe større utfordringer vil en
møte når BIM og anbudsgrunnlag er
utarbeid eksternt.
Hos våre pilotbrukere ser vi ofte en
arbeidsmetodikk som er trinnbasert
hvor flere involverte ressurspersoner
kan være involvert:
> Identifisere og navngi objektene/
elementene på en forståelig måte.
> Evaluere mengdekvaliteten
> Strukturere naturlig rekkefølge,
postnummerplan i forhold til bygning
og etasje etc.
> Bygg opp resepter på elementene ihht.
kravspek. Bruk av forhåndsdefinerte
reseptbanker som «Norsk Prisbok»
letter dette arbeidet betraktelig.
> Kalkulasjon og utsending av prisforespørsel på varer og tjenester
> Komplettere kalkylen med elementer
som ikke med i BIM.
> Egen kalkyle for rigg og drift i
prosjektet utarbeides.
Vi kommer også til å tilrettelegge for
at det er mulig å få «automatisert»
arbeidsprosessen med å få identifisert
reseptmaler i ressursbanken i ISY ByggOffice med utgangspunkt i elementene
i BIM. Gjennom en slik arbeidsprosess
vil kalkyleprosessen gå langt hurtigere.
Dette vil være en arbeidsprosess som
er spesielt egnet for boligprodusenter
og ferdighusleverandører.

01/12 ISY-nytt

23

BIM og konstruksjon

Kundemagasin fra Norconsult Informasjonssystemer AS

Seksjon DAK:

Nye
fjes i
NoIS

Fredrik
Larsen (26)
er ansatt
som Systemutvikler i
Sandvika.

Geir Hellum
(36) er ansatt
som Senior
Systemkonsulent i
Sandvika.

Torbjørn
Stensland (24)
er ansatt som
Systemkonsulent i
Stavanger.
Starter 13.
august.

Katrine
Opdahl Sousa
(27) er ansatt
som Systemkonsulent
i Sandvika.
Starter 1.
september.

Seksjon Entreprenørdrift:

Seksjon FDV:

Seksjon System:

Espen
Gätzschmann
(31) er ansatt
som Systemutvikler i
Trondheim.

Lars
Lundsbakken
(27) er ansatt
som Systemutvikler på
Hamar.

Nicklas Røsby
(26) er ansatt
som Systemkonsulent
helpdesk i
Sandvika.

Kontakt i NoIS:ole.magne.kvindesland@norconsult.com
Hilde
Solhaug (32)
er ansatt som
Markedskonsultent i
Trondheim.

Seksjon GIS:

Kristine
Stenvik (24)
er ansatt som
Systemkonsulent i
Trondheim.

Peder
Wenstad (26)
er ansatt som
Systemkonsulent på
Hamar.

Seksjon Utbygging:

Jon-Anders
Lennertzen
(24) er ansatt
som Systemkonsulent i
Sandvika.
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Endelig - et fullblods
armeringsverktøy for Revit

Kenneth
Johansen (25)
er ansatt som
Systemkonsulent i Sandvika. Starter 6.
august.

Thomas
Indgjerd (35)
er ansatt som
Senior Systemutvikler i Trondheim.

Seksjon Administrasjon:

Siri Helen
Wroldsen (30)
er ansatt som
Resepsjonist/
kontormedarbeider i Sandvika.

NoIS har mange
års erfaring med å
utvikle armeringsapplikasjoner. Vår
Rebar løsning for
MicroStation har
vært de facto standard i mange år,
og skal fortsatt utvikles videre.

Norconsult er etter hvert blitt en stor
bruker av Revit, og behovet for «noe
som lignet» løsningen for MicroStation
meldte seg etter hvert. NoIS besluttet
derfor å se på hva vi kunne tilby på
denne plattformen. Etter grundige
studier landet vi på en løsning der
brukeren selv kan velge mellom å benytte standard armeringsfunksjonalitet
i Revit Structure, for så enkelt å gjøre
dette om til tradisjonelle armeringstegninger, eller å tegne armering tradisjonelt, som for MicroStation.
Den nye ISY CAD Rebar er fullt integrert
i Revit og håndterer armeringstegning
og bøyelister fra A til Å. Det betyr at flere
oppgaver løses innenfor samme verktøy,
fra modellering av betongkonstruksjonene til detaljert dokumentasjon.
Plan, snitt & 3D
ISY CAD Rebar kan benyttes til 2D tegningsproduksjon på tradisjonelt vis.
Men verktøyet kan også ta utgangspunkt i en Revit Structure modell med
3D armering og skape en symbolsk 2D
armeringstegning.
Følger Revit workflow-men du har valget
Du kan dermed følge den arbeidsmetodikken som er anbefalt for modellering
og produksjon av detaljtegninger dersom du ønsker å basere deg på 3D
armering. Likevel er du ikke avhengig
av 3D armering for å produsere 2D detaljtegninger og bøyelister. For deg som

bruker betyr det at systemet tilpasser
seg dine spesifikke behov i det enkelte
prosjekt, og ikke omvendt.
Profesjonelle bøyelister
Bøyelistene får en godt lesbar layout og
inkluderer posisjonsnummer, bøyedata
og målsatt tegning av posnummeret. De
kan tas ut i MS Word eller PDF format.
Maler for bøyelister defineres i MS Word.
ISY CAD Rebar kan tilpasses
Bøyeformer etter Norsk Standard, samt
en del mer spesielle former er inkludert. Data som lovlige stålkvaliteter, bøyeradier og stangdiametere defineres i en
prosjekt- eller firmaspesifikk konfigurasjonsfil. Farger og strektykkelser
styres via Revit “styles”. Dette betyr at
ISY CAD Rebar kan tilfredsstille ulike
krav som stilles til utforming av tegning
og rapporter.
ISY CAD Rebar er foreløpig tilpasset
armeringstegning etter Norsk Standard. Målsetningen er å kunne tilby
en løsning for det nordiske markedet,
så oppsett for svensk, dansk og finske
standarder vil komme etter hvert.
ISY CAD Rebar selges kun gjennom
våre forhandlere. For nærmere informasjon, ta kontakt med:
NTI Cadcenter: post@nticad.no
telefon 482 03 300 - www.nticad.no
CAD-Q: jan.tore.bugge@cad-q.no
telefon 91636558 - www.cad-q.no
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Nytt PDMS
konverteringsprogram
Vår nye løsning ISY CAD MicroDRAFT gjør det enkelt
å overføre 2D tegningsinformasjon fra MicroStation
til AVEVA PDMS DRAFT. Programmet brukes til å
overføre 2D symbolbiblioteker eller hele/delvise
MicroStation-tegninger til PDMS tegnemodul DRAFT.
Kontakt i NoIS:ole.magne.kvindesland@norconsult.com

I modifikasjonsprosjekter ønsker
mange å benytte PDMS til nye 3Ddesign, men man skal likevel levere
oppdaterte 2D-tegninger som dokumentasjon. Da kan det være svært
arbeidsbesparende å sette opp 2Dtegningsgenerering i PDMS DRAFT
og supplere DRAFT-tegningene med
hele eller deler av eksisterende 2D
MicroStation-tegninger. Dette kan
enkelt gjøres med MicroDRAFT ved at

MicroStation-tegningen oversettes til
et PDMS DRAFT «Backing Sheet» eller
«Overlay Sheet».
Bente Kvevlie, PDMS Application
Administrator i Aker Solutions er
godt fornøyd med den nye løsningen.
-Import mulighetene til PDMS har
vært mangelfull så MicroDRAFT var
en etterlengtet applikasjon her i Aker
Solutions. Nå sparer vi mye tid på at

brukere kan importere tegningsrammer
og logoer fra kunde og ellers generell
grafikk som er langt enklere å opprette
i Microstation enn i PDMS DRAFT. I tillegg til at MicroDRAFT er lett å bruke,
er vi veldig fornøyd med at den er
tilpasset forskjellige hierarkier i PDMS,
og at levels (Notes), styles og farger
beholdes etter import. Vi ser også
nytten og kostbesparelse ved å kunne
oppdatere eksisterende dgn-tegninger
fra kundens systemer i DRAFT med nye
data fra 3d-modellen, avslutter hun.
Ofte har man 2D symbolbiblioteker på
MicroStation eller AutoCAD format.
Disse kan enkelt konverteres til PDMS
DRAFT Symbol Libraries med MicroDRAFT. MicroDRAFT er også kompatibel med ISY CAD PeaNuts’ måte å
organisere symboler på. Det vil si at
man kan få den samme symbolgrupperingen, samt navn og beskrivelse i
PDMS DRAFT som i PeaNuts.
Via enkle tabeller kan man styre oversetting av farger, fonter og linjetyper.
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FEM-Design versjon 11
Enklere, raskere og flere nye funksjoner
Kontakt i NoIS: christian.hervold@norconsult.com

Over 220 kontorer med ingeniører og
konsulenter har valgt å satse på FEMDesign. Vi tar stadig nye markedsandeler og regnes som markedsledende
innen leveranse av elementverktøy for
bygg.

automatisk
> Mulig å hente ut resulterende krefter i
koblinger, seismisk- og statisk analyse.
> Nye verktøy for visning av modell som
gjør input og kontroll av modellen
enklere.
> Tegningsreferanse, dynamiske
koblinger mot tegninger.
> Komplett dimensjonering i ulykkes
grensetilstand (ULSa, ULSs)
> Raskere analyser, 64bit kompatibel.
> Nye avanserte søkefunksjoner som
gjør feilsøkingen enklere.

FEM-Design versjon 11 er nå klar med
mange nye funksjoner og forbedringer:

Flere nyheter i versjon 11 finner du på
www.nois.no.

> Automatisk vindlastgenerering etter
Eurokode 1. Avansert beregning
av vindlaster etter avsnitt 1-4 gjøres

For ytterligere informasjon, kurs, seminar
og tilbud, ta kontakt med Jørn Romberg
Jorn.Romberg@norconsult.com

FEM-Design er stadig under utvikling.
Vi har et høyt fokus på å innfri våre
kunders ønsker mtp flere muligheter i
løsningen, gjøre løsningen enklere og
ikke minst alltid være oppdatert i henhold til de gjeldende standarder.

Dimensjonering for jordskjelv
Seminar i regi av Betongelementforeningen
Kontakt i NoIS: christian.hervold@norconsult.com

I april 2011 lanserte betongelementforeningen en lærebok i dimensjonering
for jordskjelv (Betongelementboka Bind
H – Dimensjonering for jordskjelv). I den
forbindelse ble det kjørt dagsseminarer
i Oslo, Trondheim, Stavanger og Tromsø
som tok for seg Eurokode 8 (EC8) og
bind H ”Dimensjonering for jordskjelv”.

og spesielle krav som stilles til disse.
Størst fokus fikk konkrete beregningseksempler i DCL og DCM for skivebygg
og industribygg.

NoIS var spesielt invitert. Som en av
de største leverandørene av elementprogram i Norge innen bygg, viste vi
hvordan programmet FEM-Design
håndterer dimensjonering av jordskjelv
etter Eurocode 8.

Flere av beregningseksemplene ble
gjennomgått i detalj. Forenklede
metoder og enkle håndberegninger ble
målt opp mot resultater fra avanserte
elementprogrammer, deriblant FEMDesign. Vår oppgave var å gjøre rede for
beregning av svingeperioder, torsjonseffekter, p-delta effekter og seismiske
laster, noe FEM-Design løste svært
tilfredstillende.

Seminaret startet med en grunnleggende innføring i jordskjelv før det gikk
inn på betongelementkonstruksjoner

Vi takker Betongelementforeningen for
at vi ble invitert og ser frem til en ny
runde med seminar høsten 2012.
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Returadresse:
Norconsult Informasjonssystemer AS
Postboks 626
1303 Sandvika

ISY-dagene 2012
Clarion Hotel & Congress Trondheim
5.-6. november
Sett av datoen nå!

25 år

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
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