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Innhold

Tilbake til hverdagen
Jubileumsåret 2012 er lagt bak oss. Et år med mange flotte
markeringer både internt og sammen med våre kunder.
Det skapte både stolthet og ettertanke. Etter 25 år som ITleverandør har vi satt varige spor etter oss, og veldig mange
kunder har gjort seg avhengig av våre løsninger.
Det å gjøre våre kunder fornøyd har vært vårt mantra de første
25 år. Den målsettingen skal ikke endres. Gode kunderelasjoner og nærhet til kunden er minst like viktig i dag. Det er
i samspillet mellom kunde og leverandør at de virkelige gode
løsningene tas frem, og det samspillet fungerer ikke hvis man
ikke har tillit og respekt for hverandre.
Markeder og løsninger globaliseres, og mange ser på Norge
som et svært attraktivt marked. Vi tror nærhet til kunden er av
avgjørende betydning. Det er nok av løsninger og leverandører
der ute, men det er fortsatt viktig å ha en leverandør som er
tilgjengelig når det trengs og som forstår behovene. Når nøden
er størst, er hjelpen nærmest.
Det er fort gjort å tro at behovene ute hos kundene er like. Vår
erfaring er at kunder har forskjellige behov. Mye likt, men også
mye ulikt. Kunder har ulike målsettinger, metoder, strukturer
og ikke minst bedriftskulturer. Når kundene er mangfoldige,

må også vi som leverandør være mangfoldig og tilpasningsdyktig. Det handler om å se og forstå hver enkelt kunde og
bruker.
I det siste har vi vektlagt dette ved nyansettelser. Av de siste 10
ansettelsene er det 6 jenter. Vi har medarbeidere med årelang
erfaring og vi har nyutdannede. Vi har fagspesialister og databaseeksperter, og vi har medarbeidere med ulik kulturell
bakgrunn. Vi har alle felles holdninger og verdigrunnlag, men
mangfoldet gjør oss bedre rustet til å forstå behovene ute hos
kundene.
Hver eneste dag møter vi våre kunder. Det er vår hverdag. Og den
trives vi med.
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Kundemagasin fra Norconsult Informasjonssystemer AS

GIS og kommunal forvaltning

Trondheim kommune har
hele kartkjeden fra NoIS

Vi mener at det er viktig å
sette opp anbudsrutiner som
setter krav til leverandørene

Etter at Trondheim kommune har tatt i bruk ISY WinMap Pro, har de nå
hele kjeden av GIS-løsninger fra NoIS. For rundt ett år siden satte de i
drift et nettbasert innsynssystem og nå ved årsskiftet tok de i bruk ISY
WinMap Pro.

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

− Etter en anbudskonkurranse har
kommunen byttet ut kartredigering med
vårt system for kartforvaltning. For ett år
siden fikk vi en kontrakt på anbud på løsninger for presentasjon på Internett, ISY
WinMap GeoInnsyn for publikum og ISY
WinMap WebInnsyn til saksbehandlere,
sier Tor Ivar Almås. Han er markedsansvarlig for GIS hos Norconsult Informasjonssystemer (NoIS).

Åpen løsning
− Grunnen til at vi i Trondheim kommune
valgte NoIS var at de hadde den mest
åpne løsningen. De var kanskje ikke best
på brukervennlighet og brukeropplevelse, men viktig var det å se også hvilke
muligheter som kan dekkes med tanke
på framtiden, sier Otto Rickard Eide ved
kart- og oppmålingsavdelingen i Trondheim kommune.

Kartløsning for internett
Dermed har NoIS levert systemer som
dekker hele kjeden fra redigering, analyse til presentasjon av kart og informasjon knyttet til kart på nett. Almås poengterer at systemene nødvendigvis ikke
behøver å henge sammen. Kartløsningen
for internett ligger på en egen server
på utsiden av det interne datanettet til
kommunen for å hindre datainnbrudd
ved å kopiere kartdata til den eksterne
nettserveren.

Han framhever at mulighetene til å dra
nytte av fri programvare var et viktig
valg av systemløsning. Dessuten har
de brukt god tid på å planlegge nytt
system. – Vi mener at det er viktig å sette
opp anbudsrutiner som setter krav til
leverandørene, sier Eide.

ISY WinMap Pro benyttes i Trondheim
kommune til kartforvaltning med
grunnkart, matrikkel, landmåling, arealog reguleringsplan. ISY WinMap er et
verktøy til å samle inn data og bygge opp
en felles GIS-database basert på Microsoft SQL Server.
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Datakonvertering
Trondheim kommune tok i bruk ISY
WinMap Pro ved årsskiftet. Overgangen
har betydd en del arbeid på datakonvertering, spesielt på kommunalt planregister der de brukte en del tid på å finne
riktig metodikk for konvertering av data.
Kommunen har kjørt innføringskurs på
alle moduler i systemet og feil som er
avdekket gjennom driften av systemet
siden årsskiftet, er rettet opp underveis.

På en skala fra en til ti, gir Eide systemet
en åtter. – Vi er godt fornøyd med systemet, kan ikke si noe annet, utdyper han.
Han mener dog at systemet kunne vært
noe mer strømlinjeformet for brukerne.
Det var de også klar over, men han tror
at konkurransen i markedet fører til at
dette er noe alle leverandører i markedet
legger stor vekt på.
Koble informasjon
Almås mener at den nye løsningen gir
Trondheim kommune mulighet til å koble
mer informasjon mot kart. − De har nå
mulighet til å kombinere flere systemer
og knytte sammen løsninger basert på
åpne løsninger, sier han. Som for eksempel er dokumenter som følger en sak i
kommunen, tilgjengelig for publikum i
plan- og byggesaker gjennom en integrasjon mot kartet.
Alt dette skyldes en ny versjon av Microsoft SQL som håndterer en åpen lagring
av GIS-data i databasen. − Det gir mulighet for å få innsyn fra andre systemer
som klarer å lese SQL-data, forklarer
Almås.

Fakta fra Trondheim kommune:
> Areal i km2
> Befolkning
> Antall eiendommer
> Antall bygg
> Antall arealplaner

342
179.700
67.500
90.000
5.300

Tor Olav Almås (bak t.v.), NoIS, og noen av de
ansatte i Kart- og oppmålingsavdelingen
i Trondheim kommune;
Bak t.h: Martin Vitsø (system),
foran f.v. Ellen Tetlie Brevik (landskap),
Otto-Richard Eide (GIS),
Astrid Sofie Øie (matrikkelen),
Reidun Onsøien (plan)
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Effektivt systembytte
for smidigere drift

GIS og kommunal forvaltning

Da Innherred Renovasjon IKS skulle ha nytt forretningssystem
var kravlisten lang. Punching fra papir til system måtte ut.
Rapporteringsrutinene måtte systematiseres. Effektiviteteten
måtte bedres. Valget av ISY ProAktiv ser nå ut til å ha vært helt
riktig for Verdal-selskapet.

Kontakt i NoIS: hakon.erdal@norconsult.com

Innherred Renovasjon IKS er et interkommunalt selskap som eies av kommunene Selbu, Malvik, Meråker, Stjørdal,
Frosta, Levanger, Verdal, Inderøy og
Leksvik. Hovedkontoret til Innherred
Renovasjon ligger på Verdal. Selskapet,
som har om lag 50 ansatte, forvalter
eierkommunenes ansvar vedrørende
husholdningsrenovasjon og forbrukeravfall. Innherred Renovasjon har to heleide datterselskap, Retura IR AS og
Bruktbo Renovasjonsservice AS.
Utdatert system
Preben Godø har studert organisasjonspsykologi ved NTNU og er nå ansatt
i Innherred Renovasjon som rådgiver
og prosjektleder. Det var han som fikk
oppgaven med å finne frem til selskapets nye forretningssystem. Etter mye
research og en omfattende anskaffelsesprosess med forhandlinger falt valget på
ISY ProAktiv fra Norconsult Informasjonssystemer (NoIS). - Vi begynte gradvis
implementering av ISY ProAktiv i fjor
høst. På husholdningsdelen begynner bitene å falle på plass, mens vi nå er i full
gang med konverteringen på næringsdelen, sier Godø.

Preben Godø

Han forteller at ISY ProAktiv dekker
mange viktige oppgaver for Innherred
Renovasjon og fungerer som et forretningssystem. - Det gamle systemet vårt
var utdatert. Vi var de eneste i landet
som brukte det,
og det kunne
ikke lenger holde
følge med de
utviklingene som
skjer for denne
typen systemer,
forklarer Godø.
Han tenker da
spesielt på bruk
av GPS med
Norsk Navigas-
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jon, som Innherred Renovasjon er i
ferd med å få på plass.
Flere funksjoner
Tidligere opererte Innherred
Renovasjon med en database og et
faktureringssystemover kundene og
abonnementene deres. Formålet med
ISY ProAktiv skulle være å øke og utvikle
datakvalitet og effektivitet i forvaltning,
fakturering og innkreving av gebyrer.
- Generelt må jeg si at potensialet og
utviklingsmulighetene er mye større
i det nye systemet. Vi nyter nå godt av
en rekke funksjoner som vi ikke hadde
tidligere, sier Godø.
Kun et klikk
Han liker godt matrikkelfunksjonen der
man kan høyreklikke på en eiendom som
står på kundelisten og oppdatere med
for eksempel nye eiere, samt legge inn
endringer som er rapportert inn sentralt.
- I det gamle systemet fikk vi en flere
hundre siders rapport på slike endringer
en gang i måneden. Vi hadde en medarbeider som gikk gjennom og oppdaterte
manuelt. Da er det hakket enklere å
høyreklikke og endre direkte i systemet,
mener Godø.
Koblet kartfunksjon
Tidligere brukte selskapet kommunenes
kart på internett for å se for eksempel plassering av dunker og hvorfor de
eventuelt ikke ble tømt. - Kartfunksjonen i ISY ProAktiv er koblet opp mot
våre eiendommer slik at vi ser dem i
kartet. Funksjonen gjør det dessuten
mulig å hoppe fra eiendommen i kartet
og rett inn på kundekortet. I tillegg kan
man markere et område i kartet med et
polygon og flytte eiendommene over til
en annen kjørerute. Dette er ikke hundre
prosent oppe og går ennå, men kommer
til å bli bra når vi er i mål, sier Godø.

Kartfunksjonen i ISY ProAktiv er
koblet opp mot våre eiendommer
slik at vi ser dem i kartet.
Odretorg
Han fremhever også funksjonen med
ordretorg. - Nå kan vi laste opp ordre til
en gitt arbeidsliste som igjen kan lastes
ned på dataenheter i bilene. Implementeringen på enheter i bilene er i gang og
vil bedre informasjonsflyten i selskapet,
mener Godø.
Mindre punching
- Vi håper ISY ProAktiv gjør at vi kan
kvitte oss med noen gamle plager. Vi
ønsker oss mindre mengder håndgåtte
data og mindre punching. Det ser vi er i
ferd med å skje med implementeringen
av ISY ProAktiv. Måten å lagre informasjon på er mye mer kategorisert i ISY ProAktiv, og det tvinger kundebehandlerne
til å tenke annerledes og føre data på en
mer kontrollert måte.
Moderne og fleksibelt
Godø karakteriserer ISY ProAktiv som
et moderne og fleksibelt system. - Vi er
fornøyde med retningen implementeringen på næringsdelen tar, og det er bare
små endringer som skal til før husholdningsbiten fungerer optimalt, sier han.
Utviklet app
Innherred Renovasjon har fått utviklet en
app på iPhone og Android i samarbeid
med NoIS der kundene kan laste ned og
se sin egen tømmekalender, melde inn
avvik og finne annen nyttig informasjon
om Innherred Renovasjons tjenester.
Informasjonen går rett inn i ISY ProAktivsystemet. Kundene vil dessuten få sine
egne sider der de kan se kalenderen sin,
siste faktura, melde inn avvik og kommunisere med Innherred Renovasjon.
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GIS og kommunal forvaltning

Reisebrev
fra Dublin

GeoInnsyn – I all enkelhet

NoIS har også i år arrangert utenlandskurs for systemansvarlige for ISY ProAktiv. I år gikk turen til Dublin, og årets
deltagere kom fra både kommuner og
renovasjonsselskaper over hele landet.

Kontakt i NoIS: ina.kyrkjebo.wickmann@norconsult.com

Gjennom utvikling av informasjonsløsninger for eBygg kan NoIS nå
presentere løsninger som sikrer
en brukervennlig dialog mellom
næringsliv, innbyggere og
offentlig forvaltning.

Vi var til sammen 18 forventningsfulle
reisende som satte kursen over Nordsjøen spente på hva Dublin hadde å by
på. Vi ankom Dublin mandag formiddag,
hvor vi ble godt tatt i mot av guiden vår –
Sylvi fra Bergen. Sylvi tok oss med på en
rundtur gjennom den irske hovedstaden.

Tirsdag var første kursdag hvor systemansvarliges oppgaver og rutiner ble
grundig gjennomgått. På kvelden gikk
turen til restauranten Luigi Malones som
ligger midt i hjertet av det populære området Temple Bar. Her var stemningen
like god som maten!

Under turen fikk vi innblikk i irsk historie
samt i den vanskelige økonomiske
situasjonen Irland nå befinner seg i.
Den irske modellens storhetsdager er
over, og landet er nå i en dyp økonomisk
krise. Likevel er irene svært hyggelige,
pratsomme og imøtekommende – et
vennlig folk! Resten av mandagen var til
fri disposisjon, og ble brukt til ytterligere
sightseeing og shopping.

Onsdagens kursprogram fortsatte med
systemansvarligs oppgaver, samt at vi
så på aktuelle temaer og hvilke nyheter
som kan ventes fremover. På kvelden
var det felles middag på restauranten
The Church. Som navnet tilsier er The
Church en kirke som er omgjort til et
førsteklasses spisested, med et imponerende orgel som fremstår som selve
ryggraden i den storslåtte bygningen.

Maten sto i stil med interiøret og nok en
gang gikk vi ut i Dublins gater mette og
fornøyde.
Alt i alt svarte Dublin til forventningene,
og en av deltagerne valgte til og med
å bli igjen for et par ekstra dager. NoIS
takker alle deltagerne for å ha bidratt
til en flott tur. Vi ser frem til neste
anledning!

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

eBygg har som målsetting å bidra til
bedre kvalitet og effektivitet i plan- og
byggesaker. ISY WinMap GeoInnsyn
tilfredstiller disse målsettingene og er
i tillegg en fleksibel løsning som kan
benyttes i en rekke sammenhenger med
enkel tilgang til stedfestet informasjon.
GeoInnsyn bruker kart som informasjonskanal til en rekke oppgaver; fra visning
av bygg- og eiendomsinformasjon til
arealplaner og innsyn i arkiver for alle
typer saksprosesser.
GeoInnsyn er en enkel og funksjonell
løsning for alle typer brukere. Her er
brukeropplevelsen satt i system med
fokus på intuitive funksjoner for panorering og zooming direkte i kartbildet og
informasjon tilgjengelig gjennom enkle
pek og klikk. Applikasjonen fungerer like
godt på PC og nettbrett som på smarttelefoner med nettilgang.
GeoInnsyn bygger på åpne og standard
komponenter på web samtidig som den
har støtte for en rekke integrasjonsløs-

8

ISY-nytt 01/13

ninger som sikrer tilgang til informasjon
fra ulike system som matrikkelen, planregistre, eiendomsdata og byggesaksinformasjon.
GeoInnsyn er basert på tilgang til kart via
tjenester. Dette kombineres med organisasjonens egne kartdata. På denne måten
oppnår vi tilgang til oppdatert informasjon direkte fra kundens egne løsninger.
Vi leverer med andre ord en åpen og
integrerbar løsning basert på stedfestet
informasjon gjennom standard tjenester.
GeoInnsyn kjøres som en standard applikasjon. Den kan samtidig benyttes som
et kartvindu i nettleseren for å vise informasjon for et spesielt tema eller område
i organisasjonens egen nettportal.
GeoInnsyn kan tilbys med en integrert
administrasjonsmodul for oppsett og
bruk av ulike tjenester og funksjoner. På
denne måten kan kunden selv bygge opp
løsningen og skreddersy informasjonstilgang innen ulike fagområder. På denne
måten er løsningen utrolig fleksibel og

tilpasses ulike brukergruppers behov for
informasjon.

Fakta om ISY WinMap GeoInnsyn:
Bygger på OpenLayers
Kjører både på PC, nettbrett og mobil
> Enkel zoom og panorering i kartet
> Generelle metoder for visning av
informasjon knyttet til kart
> Bruker standard tjenester for WMS
og WFS
> Støtte for GeoIntegrasjon
> Integrasjoner mot matrikkelen og
sakssystemer
> Automatisk høsting av karttjenester
fra www.geonorge.no og ISY WinMap
WebInnsyn
> Integrasjon med karttjenester fra
ISY ProAktiv
Benyttes som informasjonsportal mot
kundens egne data og kan integreres i
kundens nettsider for visning av stedfestet
informasjon.
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Forvaltning, drift og vedlikehold

Kundemagasin fra Norconsult Informasjonssystemer AS

Kart har blitt
allemannseie

Etablering av nye FDV-faggrupper
ROS-analyser og reservedelsstyring er to områder hvor vi for
tiden opplever økt interesse fra våre kunder. Som et resultat av
dette har vi i vår opprettet to faggrupper for å hjelpe oss i arbeidet
med å videreutvikle ISY JobTech i tråd med markedets behov.

Kontakt i NoIS: ottar.brekke@norconsult.com

Bruken av kart og stedfestet
informasjon eksploderer i
takt med ny teknologi og
nye anvendelser.

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

Særlig smarttelefonenes inntog med
GPS gjør at folk flest har et helt annet
forhold til bruken av kart nå enn tidligere.
Kartapplikasjoner er i dag en av verdens
mest utbredte applikasjoner, og vokser
raskest. Dette er i ferd med å bli en stor
og global industri. Sett i lys av denne utviklingen er det sørgelig at de beste kartene av Norge ikke blir benyttet utenfor
offentlig sektor, og det er bekymringsfullt at innovasjonen får blomstre fritt i
alle andre land enn Norge.
I Norge har vi et Kartverk som i alle år
har gitt oss kart og stedfestet informasjon av ypperste kvalitet. Som medlemmer av organisasjonen Norge digitalt
har offentlige virksomheter kunne
bruke denne informasjonen til nye og
spennende løsninger som kommunale
eiendomskart på Internett, værtjenester,
trafikkportaler og mye mer. Skal man
utvikle tilsvarende løsninger utenfor det
offentlige blir kostnadene både høye og
uforutsigbare. Dette gjør at man ofte
tyr til dårlige løsninger, og henter inn
kartdata for Norge av dårligere kvalitet
fra utenlandske kilder. For norske
teknologibedrifter betyr det at man mister mange av sine konkurransemessige
fortrinn, og nyutvikling stopper opp.
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Som en av de største leverandørene
av GIS- og kartløsninger i det norske
markedet har Norconsult Informasjonssystemer engasjert seg for å få denne
problemstillingen frem i lyset. Vi opplever at det lenge har vært gitt positive
politiske signaler, men lite konkret har
vært gjort. Mange land rundt oss, f.eks.
Danmark, har tatt skrittet inn i fremtiden
og tilbyr sine offentlige kartdata gratis,
mens i Norge skjer prising og forvaltning
av digitale kart stort sett på samme måte
som på 90-tallet.
Derfor er det gledelig å registrere at
miljøvernminister Solhjell nå tar tak i
saken, og formidler et tydelig standpunkt
om frigivelse av kartdata. Foreløpig
er det riktignok bare en plan, og lite
konkret, men det er utvilsomt et positivt
signal om at påtrykket fra bransjen er
oppfattet og forstått. Det gir oss håp om
en fremtid der kartdata som allerede er
fremstilt og betalt av skattebetalernes
penger, kan benyttes til å skape nye
og spennende løsninger for publikum
og næringsliv, og at mange nye norske
arbeidsplasser skapes i kjølvannet av
dette.

Vi i NoIS ønsker et tett samarbeid med
våre kunder. Det gjør oss bedre i stand
til å utvikle løsninger som kundene etterspør. Faggruppene er opprettet for å
være et bindeledd mellom kundegruppen
og NoIS.

blant annet ha som målsetting å ta ut de
fordeler som ligger i at et reservedelssystem, som er en del av en operativ
FDV-løsning, kontinuerlig kan presentere fremtidig uttaksbelastning med
bakgrunn i planlagt vedlikehold.

Faggruppene kommer med innspill ved
utvikling av nye versjoner og utvikling
av nye produkter. I tillegg får de ofte anledning til å teste programvaren før den
slippes ut til kundemassen.

Deltakere i faggruppe for Reservedelsstyring: VEAS, IVAR IKS, SiraKvina kraftselskap, NTE Energi og BKK
Produksjon

Faggruppe for reservedelsstyring
ISY JobTech brukerforening har tatt
initiativ til å etablere en faggruppe som
skal jobbe med temaet Reservedelsstyring i ISY JobTech. Faggruppen vil

Faggruppe for ROS-analyser
ISY JobTech brukerforening har tatt
initiativ til å etablere en egen faggruppe
som skal se på bruk av ROS-analyser, og
hvordan disse skal kunne inngå som en
naturlig del av virksomhetenes opera-

tive FDV-løsning. For alle som eier eller
driver kraftproduksjon med tilhørende
vassdragsregulering, overføring og
distribusjon av elektrisk kraft og fjernvarme, er det gjennom Forskrift om
beredskap i kraftforsyningen (Beredskapsforskriften) stilt krav om oppdaterte
risiko- og sårbarhetsanalyser for å identifisere virksomhetens risikopotensiale
og de tiltak som skal oppfylle kravene
i forskriften. Faggruppen skal bidra til
å sikre at de krav som Beredskapsforskriften stiller til alle kraftprodusenter
og øvrige enheter i KBO blir oppfylt.
Deltakere i faggruppe for ROS-analyser:
NTE Energi, SKS Produksjon og SiraKvina kraftselskap.

ISY JobTech Go tilgjengelig i App Store
FDV-appen ISY JobTech Go for iPad gir deg arbeidsordrefunksjonalitet og feilregistrering på mobile enheter.

Kontakt i NoIS: endre.lykke@norconsult.com

Appen er enkel og selvforklarende, slik
at man ikke trenger noen form for opplæring. Du kan vise arbeidsordre og
feilregistreringer i kart, og dokumentere
med tekst og bilder tatt med kameraet
på iPaden. Du kan jobbe både offline og
online - en stor fordel for personell som
er ute i felt eller av andre årsaker ikke
har dekning. Synkronisering av data på
iPaden fungerer både over mobilnett og
wifi.

Appen er tilgjengelig i App Store, og NoIS
er allerede i gang med videreutvikling. I
neste versjon kommer funksjonalitet for
tilstandsparametere og sjekklister, samt
mulighet for å benytte appen også
for eiendomsobjekter. ISY JobTech Go
fungerer med iPad 2, iPad 3. og 4. generasjon, samt iPad Mini.
Ta gjerne kontakt for informasjon om
installasjon og lisensiering.
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Bildet viser Jan Inge Håvarstein
i en av IVAR IKS sine pumpestasjoner for drikkevann

Effektiv jobbstyring hos IVAR IKS
Det interkommunale Stavanger-selskapet IVAR IKS
skal sikre over 330.000 mennesker markedets mest
konkurransedyktige vann-, avløps- og renovasjonstjenester. Nøkkelord for driften er effektivitet og
oversikt. Der bidrar ISY JobTech.

Hos oss er alle involvert i
løsningen – fra leder- og
mellomledernivå til driftsoperatører. Det tror jeg er
en av suksessfaktorene.

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

Foto: Kjetil Alsvik

Detaljistansvar
Kjell Øyvind Pedersen, adm. direktør
i IVAR, kan fortelle at selskapet også
har en god del tilleggstjenester. - For
fire av eierkommunene har vi overtatt
detaljistansvaret slik at vi fungerer som
VAR-etat. Det vil si at vi henter råvannet,
behandler det og leverer det inn på kjøkkenet til folk, så å si. På avløpssiden har
vi mottak for hver enkelt husstand i de
fire kommunene, og på renovasjonssiden
det samme, forklarer Pedersen. Han legger til at IVAR omsetter for i overkant av
500 millioner kroner i året og har om lag
200 ansatte.
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Nyttig funksjonalitet
Som et av hjelpemidlene for å opprettholde effektiv drift, har IVAR brukt ISY
JobTech de siste femten årene. Kort
oppsummert er ISY JobTech en helhetlig
løsning for forvaltning, drift og vedlikehold av tekniske anlegg. Jan Helge Hoff
er overingeniør i driftsavdelingen og
en av IVARs mest erfarne ISY JobTechbrukere. Før han ble ansatt her, arbeidet
han i en bedrift som var ivrige pådrivere
for ISY JobTech, og han har fulgt løsningens utvikling fra starten av. - Selvfølgelig har det skjedd mye i løpet av disse
årene, og løsningen utvides stadig med
nyttig funksjonalitet, sier Hoff.

Brukervennlighet
- Brukervennlighet, kommer det kontant
fra Hoff på spørsmål om hva IVAR krever
av et system som skal ivareta forvaltning, drift og vedlikehold. - Løsningen
må også hjelpe oss med å prioritere og
planlegge de riktige arbeidsoppgavene til
riktig tid. ISY JobTech møter begge disse
kravene. Et tredje krav er enkelt å kunne
hente ut rapporter og nyttig statistikk.
Det kan gjøres i ISY JobTech, selv om jeg
faktisk synes det var hakket lettere i forrige versjon, sier Hoff.
Nytt tilskudd
- Jobbplanlegging og jobbstyring er
områdene der IVAR bruker ISY JobTech
mest. En annen viktig ISY JobTech-funksjon er muligheten til å se utstyrshistorikk, slik at vi kan gå inn å finne hva slags
vedlikehold som er utført når dersom
utstyr skulle havarere. Vi er også i gang
med å få på plass et nytt ISY JobTech-tilskudd; måledata på dammer. Med denne
nye funksjonaliteten vil det bli lettere å
rapportere inn viktige og riktige opplysninger om dammer til NVE. I ISYJobTech
får vi nå et sted å registrere damdata
systematisk slik at de blir lette å finne
igjen og bruke, forklarer Hoff.
Kvalitetssikring
IVAR må forholde seg til en god del
myndighetskrav og rapportering. Det ligger også inne i ISY JobTech, slik at man
kan dokumentere for eksempel vedlikehold av prøvetakingsutstyr. Dermed blir
løsningen også nyttig i forbindelse med
intern kvalitetssikring.

å holde oversikt over lageret med verktøy
og artikler. Dette er en del av programmet vi vil satse enda mer på fremover.
ISY JobTech bistår med å holde oversikt
over hvilke artikler vi har inne og hvor
de ligger. Det er også mulig å registrere
både permer og dokumenter i løsningen,
der vi enkelt kan finne alt av dokumentasjon, fra bygningstegninger til verktøy.
Her har NoIS sørget for fine løsninger,
synes Hoff.
Mer effektiv med ISY JobTech
Han er ikke i tvil om at IVAR blir en bedre
og mer effektiv bedrift ved å bruke ISY
JobTech. - Hos oss er alle involvert i løsningen – fra leder- og mellomledernivå
til driftsoperatører. Det tror jeg er en av
suksessfaktorene – å få alle involvert.
For tiden avrundes et prosjekt med å
gjøre JobTech tilgjengelig på nettbrett
for IVARs medarbeidere. Det vil ifølge
Hoff øke effektiviteten og brukervennligheten ytterligere.
Han avrunder med noen hyggelige ord
om leverandøren. - NoIS skal ha skryt
for god brukerstøtte og at de er kjappe
til å svare. Det er
riktignok ikke alltid
jeg får det svaret
jeg vil ha, men de
er alltid tilgjengelige og raske
med å tilby hjelp,
sier Hoff.

Jan Helge Hoff

IVAR IKS eies av tolv kommuner i SørRogaland, med Stavanger og Sandnes
som de store bykommunene. Kjerneområdene er levering av renset vann til
eierkommunene og mottak av alt avløpsvann fra dem. IVAR er dessuten grossistmottaker av alt avfall og har ansvar for
behandling av avfallet fra kommunene.

- ISY JobTech hjelper oss dessuten med
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Oppgaven ble løst
med ISY ByggOffice
I mai leverte Simen Birkeland Aass og Christian Phillip
Andreassen bacheloroppgaven sin ved Universitet i
Stavanger. I oppgaven tok de for seg bruk og nytte av
3D-modellering i en anbudsprosess. Både BIMverktøyet Revit og ISY ByggOffice har vært sentrale i
studentenes arbeid.

Kontakt i NoIS: torstein.fjelldal@norconsult.com

De går begge en femårig master ved
UiS, Simen i industriell økonomi og
Christian i konstruksjoner og materialer.
Integrert i masterløpet er en bachelor
i bygg med fordypning i konstruksjonsteknikk. Bacheloroppgaven har tittelen
Anbudsbesvarelser ved bruk av 3D-modellering. - I oppgaven går vi gjennom en
anbudsprosess fra start til slutt og ser
på fordeler og ulemper ved bruk av 3Dverktøy i prosessen, forteller Simen.
Konkret prosjekt som grunnlag
Som arbeidsgrunnlag har han og kompanjong Christian fått et konkret prosjekt
hos et av landets ledende entreprenørselskaper, Kruse Smith. Det dreier
seg om en boligblokk som skal bygges
i Harald Hårfagres gate i Stavanger.
Blokken får åtte etasjer og består av 38
leiligheter. Utfra arkitektens byggetegninger har studentene konstruert en
BIM-modell som de har priset til bruk i
en anbudsbesvarelse. Salgsprospektet
skal, i liket med bacheloroppgaven, være
ferdig i løpet av mai.
Revit-erfaring
I oppgaven bruker Simen og Christian
BIM-progamvaren Revit fra Autodesk.
- Tegningene vi fikk fra arkitekten er
i 2D, og vi har modellert så detaljert
som mulig ved hjelp av Revit. Å få med
riktige materialer, og spesielt mengdene,
har vært særlig viktig i modelleringen,
forklarer Simen.
Dette er ikke første gang studentene
er borti Revit. Et utvekslingssemester i
Platteville, Wisconsin, ga dem mulighet
til å få innføring i bruk av verktøyet. - Det
ga mersmak, og noe av grunnen til at
vi valgte å skrive denne oppgaven var
at vi fra før har erfaring med Revit, sier
Christian.
ISY ByggOffice danner gunnlaget
I tillegg bruker de programvaren ISY
ByggOffice fra Norconsult Informasjonssystemer (NoIS). Dette er en komplett
løsning innen kalkulasjon og produksjonsoppfølging for byggebransjen. BIMmodellen de har laget i Revit integreres
i ISY ByggOffice, og det er ISY ByggOffice
som brukes for å danne selve grunnlaget
for anbudsbesvarelsen.

To fornøyde studenter på Universitetet i Stavanger; Simen Birkeland Aass (t.v.) og Christian Phillip Andreassen
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Når forskjellige programvarer skal
snakke sammen kan det fort bli kommunikasjonskrøll, men Simen og Christian
synes det har fungert fint mellom Revit
og ISY ByggOffice. - Vi importerte en

IFC-fil inn i ISY ByggOffice, og ideen er at
det skal komme med så mye informasjon
som mulig fra BIM-modellen og inn i ISY
ByggOffice. Det som er viktig for oss har
i alle fall kommet med, så vi er fornøyde,
sier Simen. - ISY ByggOffice brukes til å
kalkulere mengdene til slutt og gjerne
priser også. I programmet ligger det
inne en del standardpriser på materialer
som vi bruker i beregningene. Vi bruker
det også til å sette opp en oversikt på
mengde når vi sender ut prisforespørsler
til underleverandører, legger han til.
Selvlærte studenter
ISY ByggOffice var nytt for studentene
da de startet arbeidet med bacheloroppgaven. Etter noe prøving og feiling har de
lært seg programmet, stort sett på egenhånd. Riktignok bruker Kruse Smith ISY
ByggOffice, men kompetansen er fortsatt
«under utvikling». Simen og Christian
peker derfor ut Torstein Fjelldal hos
NoIS som en uvurderlig støttespiller i
læringsprosessen. - Det var avgjørende
for oss at han stilte opp og brukte tid på
dette, sier Christian.

Vi føler helt klart at vi
tilegner oss en erfaring
og en spisskompetanse
som er direkte rettet
mot arbeidslivet

Enkelt og oversiktlig
Han mener ISY ByggOffice har fungert
bra i arbeidet med oppgaven. - ISY ByggOffice er basert på kjente Windowsprinsipper med full støtte for funksjonalitet som for eksempel dra og slipp
mellom datakilde og mål samt kopier og
lim av alt fra kalkulasjonslinjer til hele
prosjekter. Dette gjør at en i ISY ByggOffice for eksempel kan kopiere en kalkyle
med tre tastetrykk, sier han. ISY ByggOffice gir dessuten en god oversikt over
hvilke materialer som inngår i bygget.
Det er for eksempel utrolig lett å sende
forespørsler til underleverandører om
pris og materialer, legger han til.
Unik erfaring
Gjennom arbeidet med oppgaven har Simen og Christian fått solid erfaring med
to verktøy som brukes mye i byggebransjen. -Vi føler helt klart at vi tilegner oss
en erfaring og en spisskompetanse som
er direkte rettet mot arbeidslivet, og det
er et stort pluss, sier Simen.

BIM-modell av blokken i Harald Hårfagres
gate i Stavanger.

Og hvis du er nysgjerrig på konklusjonen i bacheloroppgaven, kommer den
her. - BIM-verktøy er svært nyttige i en
anbudsbevarelse dersom alle aktører
samarbeider om å få det til fungere. BIM
må være overskriften og alle må snakke
samme språk.
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status i prosjektet. ISY Prosjekt
Plan hadde akkurat blitt ferdig
utviklet av NoIS, og det ble gjort
en henvendelse inn mot styringsgruppen i prosjektet for å gå til innkjøp
av programvaren.

Full kontroll på
utvidelsen av
Oslo Lufthavn

Christiansen forteller at de tok i bruk
programvaren sommeren 2010. Den var
nyutviklet og det ble løpende lagt til mer
funksjonalitet. Som kunde av NoIS stilte
Team T krav til at programvaren skulle
fungere tilfredsstillende. -Når vi begynte
med ISY Prosjekt Plan var programmet
ferskt og strukturen fersk. Det måtte
tunes litt, forteller Christiansen.
I dag er programmet velprøvd og
fungerer godt i forhold til å gi oversikt
over komplekse prosjekter, som på
Oslo Lufthavn Gardemoen. Det finnes
fremdeles utfordringer i arbeidet med
planstruktur, men Christiansen gir klart
inntrykk av at dette er koblet til metodeverk, og ikke selve programvaren.
-Hovedutfordringen med en så stor
planstruktur er oversikt over grensesnitt
og en oversikt over når ting må utføres,

Bruken av ISY Prosjekt Plan gir full kontroll over
den komplekse utbyggingen som gjennomføres
på Oslo Lufthavn Gardemoen.

Norconsult inngår i prosjekteringsgruppen
Team T, en konstellasjon som fikk tilslag
på store deler av prosjekteringen av utbygningen av Oslo Lufthavn Gardemoen.
Foruten Norconsult AS består konstellasjonen av Nordic Office Of Architecture AS,
Cowi AS, Dr Ing A Aas-jakobsen AS og
Ingeniør Per Rasmussen AS. Christiansen forteller at Team T står for hoveddelen av prosjekteringen i forhold til
utbyggingen som vil pågå frem mot 2017.
Team T benytter ISY Prosjekt Plan som et
styringsverktøy for fremdrift og kostnadskontroll av sin kontrakt. Verktøyet er
ment for fremdriftsoppfølging og oppdragsstyring, og har vært viktig for å ha
en løpende god oversikt over fremdriften
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Tid er kritisk
På spørsmål om hva som er kritiske faktorer ved utbygningen på Oslo Lufthavn
Gardemoen så svarer Christiansen
kontant. -Tid. Tid er essensielt i forhold
til denne utbyggingen. Oslo Lufthavn er
en virksomhet som går med overskudd
og har et stort antall passasjerer årlig.
Det er viktig derfor å bygge ut i takt med
prognosene for flytrafikken i årene som
kommer. Derfor er det å holde tidsfrister
og styre ressursene i forhold til tidsfristene det viktigste, forteller Christiansen.
Han understreker at ISY Prosjekt Plan
har alt et prosjekteringsverktøy skal ha
for å kunne holde fristene, men som

Kompetansen er fortrinnet
Programvaren er også solgt inn hos
andre konsulentselskaper. Christiansen
forteller at Norconsult har opparbeidet
seg god erfaring og metode i forbindelse
med bruk av ISY Prosjekt Plan. Likevel
er det slik at kompetansen i forhold
til prosjektstyring alltid vil være det
viktigste. En god metode og forståelse av
denne må ligge til grunn når man jobber
i store komplekse prosjekter. Dette er
selvsagt også viktig i mindre prosjekter,
men man får utfordret kompetansen
sin når man jobber
med komplekse
strukturer. -Norconsult må henge
i og jobbe aktivt
videre med å utvikle
kompetansen de
har i dag, avslutter
Christiansen med
et smil.

i forhold til prosjekteringen som foregår
på alle fagfelt og de ulike entrepriser.
Videre har verktøyet gode rapporteringsmuligheter som benyttes månedlig ifm.
statusrapporter som oversendes byggherren. Kontrakten styres gjennom bruk
av flere prosjektplaner, der den største
fremdriftsplanen har opp mot
3.000 ulike aktiviteter.
-Et fleksibelt og godt verktøy er meget
viktig for å kunne holde kontroll over
ressurser, fremdrift og budsjetter i
forhold til vår kontrakt på Gardemoen,
forteller Christiansen.

Kapasitetsøkningen gjøres ved å utvide
eksisterende terminalbygning med en
pir som vil strekke seg mot Nord. Piren
vil håndtere både utland- og innlandstrafikk, adskilt i to nivåer.
Terminalen vil fortsatt fremstå som ett
bygg ved at den nye delen blir en integrert del av eksisterende terminal. Den
vil få samme karakteristiske takform og
volum som i dag. Arbeidet startet opp
sommeren 2012 og den nye hallen skal
stå ferdig i 2017.

I dag er det nesten 200 personer som
tilhører prosjekteringsgruppen Team T
og fremdriftsplanen i ISY Prosjekt Plan
oppdateres løpende for å gi detaljer og
status i forhold til de ulike entrepriser
som inngår i kontrakten.

Utbyggingen er spesiell fordi det er en
flyplass i normal drift, og fordi det kontinuerlig må holdes en høy sikkerhetsfokus. Dette skaper en ekstra kompleksitet til utbyggingen. Det har blant annet
vært oppført en midlertidig pir som er
bygget for å kunne opprettholde kapasiteten i utbyggingsperioden.

Utvider eksisterende terminal
Dagens flyplassterminal på Gardemoen
ble åpnet i 1998, og var bygget for å håndtere en trafikk på 17 millioner passasjerer
i året. Den eksplosive veksten i flytrafikken
har ført til at Oslo Lufthavn har måttet
gjennomføre flere tiltak for å øke passasjerkapasiteten. Siste utbygging var i
2009 da terminalen ble utvidet østover.

Kompleksitet krever god programvare
Team T begynte med tidlig detaljprosjektering når de var ferdig med forprosjektet våren 2010. Under denne detaljprosjekteringen skjønte konstellasjonen at
man hadde behov for et verktøy som
kunne integrere påløpte kostnader mot
budsjetter på et stort antall aktiviteter,
samt gi gode rapporter månedlig på

Foto: Oslo Lufthavn/Espen Solli

-Når man har et så stort prosjekt med så
mange aktiviteter er du avhengig av et
systematisk verktøy for å kunne håndtere
alt av budsjetter, kostnader og fremdriftshåndtering, sier Jo Christiansen som
jobber med prosjektstyring av Gardemoenutbyggingen for Norconsult.

samt å holde alle datoer og frister oppdatert. Det er jobbet nøye med dette i
prosjektet, sier Christiansen. Han forteller at det finnes noen metoder og verktøy
som kan hjelpe til, men han er klar når
han understreker at dette allikevel har
vært den største utfordringen.

alle andre programmer ser man
underveis forbedringsmuligheter
som det jobbes med.

Bildet viser byggegropen der det nye sentralbygg vest skal ligge. Til venstre ser vi deler
av gangbroen som leder til det midlertide Pir Syd som skal rives etter endt byggeperiode.

Kontakt i NoIS: torger.kjeldstad@norconsult.com

Oslo Lufthavn utvider og øker kapasiteten.
Terminalen utvides med 117.000m2. Det
bygges blant annet en ny pir, 21 oppstillingsplasser for fly og et nytt bagasjeanlegg.

Å holde tidsfrister og styre ressursene
i forhold til tidsfristene er det viktigste

Jo Christiansen

Kundemagasin fra Norconsult Informasjonssystemer AS
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Miljøvennlig tilvirkning av
produkter gir økt omsetning
Nytt bilde eller annen bildetekst

I det siste året har det vært en sterk økning i antall
norske produkter med miljødeklarasjon (EPD). Hele
79 EPD’er er nå godkjent og registrert hos EPD-Norge.
Det betyr at byggevareprodusentene har tatt et stort
steg fremover og vurderer miljøvennlig tilvirkning
som et konkurransefortrinn.

Betong er et av de mest klimavennlige materialene

Kontakt i NoIS: oyvind.jensen@norconsult.com
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Materialdatabasen: fra 70 til 138 materialer
EPD’ene har gitt grunnlag for å øke
antallet materialer betraktelig.

1

2

3

4

5

løpenr.

Det er ved gjennomføring av oppdateringen
gjennomført møter med bl.a EPD-Norge,
Byggevareindustrien og enkeltprodusenter.

Materialene deles derfor inn i kategorier
etter fire ulike egenskaper. Materialnummeret bygges opp ved de fire kategoriene + et løpenummer slik figuren
viser:

kilde

Analyse
På grunn av det store tilfanget av EPD’er
for norske produkter med høy markedsandel i den norske byggebransjen har

I tillegg til EPD’er er norske og nordiske
enkeltprodusenter, klimagassregnskap.
no (Statsbygg/Civitas) samt europeiske
material-databaser benyttet som kilder.

Kategorisering av materialdata
Med 138 ulike materialer oppstår et
behov for å sette materialdatabasen i
system for lesbarhet og bedre forståelse
av hvordan de kan rangeres og sorteres.

densitet

Gjennom kriterier i bl.a BREEAM måles
byggevarer opp mot flere miljøfaktorer,
og ett av områdene der kravene er mest
spesifikke er klimagassutslipp fra materialproduksjon - “carbon footprint”.

Ved en halvårlig oppdateringen av Norsk
Prisbok gjorde NoIS en omfattende analyse av tilgjengelige materialdata og sammenligning med Statsbyggs klimaverktøy
klimagass-regnskap.no. Etter analysen
konkluderte vi med at det nå i 2013 lå til
rette for et skifte til EPD som hovedkilde,
med supplement fra andre kilder.

Vi ser det som viktig at transparens og
dokumentasjon legges til grunn for klimadata. Materialene er derfor kategorisert
i.h.t en matrise som inkluderer kildehenvisninger og blir gjort tilgjengelig
som en del av vår dokumentasjon.

materialgruppe

Miljø = økonomi
Byggevareindustriens Tekniske forum
og enkeltmedlemmer har vist stort
engasjement og har vært pådrivere for
utviklingen som har skjedd det siste året.
Gjennomgangstonen er at produsentene vurderer miljøvennlig tilvirkning av
produkter som et konkurransefortrinn.
Lavere klimagassutslipp = innpass i flere
prosjekter. Les: økt omsetning.

betydningen av gjennomsnittstall for
tilsvarende produkter på det europeiske
markedet avtatt vesentlig. Skiftet fra
2012 til 2013 er markant.

størrelse på utslipp

Antallet har nådd “kritisk masse” og gjør
det mulig å bruke miljødeklarasjoner for
konkrete produkter i den norske byggevarehandelen som hovedkilde for materialdatabaser for carbon footprintanalyser.

Kategoriseringen og nummereringen er
på ingen måte standard eller kutyme i
bransjen.
Betydningen av hvert siffer er nærmere
beskrevet nedenfor.
1. Størrelse på utslipp, rangert
Utslippstallene gjelder kg CO2-eq pr. kg
basis-materiale produsert.
Nr.

Utslipp

1

< 0,1

2
3

Eksempel på materialer

som rangering i tredje siffer, se egen
tabell.
Fargeskalaen fra grønn til rød indikerer
at de mest klimavennlige materialene
finnes øverst i tabellen.
2. Materialgruppe
Vi har valgt å dele inn i fem materialgrupper som sorterer materialene etter
deres “opphav”:

Ant.

Løsmasser, tre, MDF, spon

18

0,1-0,2

Ulike betongtyper, mørtel

19

0,2-0,3

Tegl, lettklinker, gips

19

Nr.

Materialgr.

Eksempel på materialer

Ant.

1

Grunnstoff

Metaller

20

2

Uorganisk

“Døde” materialer som f.eks gips

72

sparkelmasse, tegl, lettklinker, gips,
skumglass, glass, keramisk flis,
mineralull, porselen, fugemasse m.m.
3. Densitet (egenvekt), rangert
Materialdatabasen er inndelt i
kategoriene 1 til 9 der 1 er lavest
densitet (lettest). En densitet lavere enn
1000 betyr at materialet flyter i vann.
Nr.

Densitet kg/m3

1

0-100

2

Eksempel på materialer

Ant.

Mineralull, EPS, XPS

11

100-300

Mineralull, trekompositter

10

3

300-500

Tre, lettklinker, porebetong

13

4

500-1000

Tre, drivstoff, petr.prod, gipspl.

23

5

1000-1500

Ulike typer belegg, løsmasser

19

6

1500-2000

Murmørtel/-puss, tegl, løsm.

7

Keram. flis, stål 100% resirk

7

3

Organisk

Trebaserte materialer, tekstiler

27

4

Petroleum

Asfaltbaserte, plasttyper, EPS, XPS

15

0,5-1

Sementtyper, en rekke metaller

20

5

Energi/andre

Drivstoff

4

6

1-2

Min.ull, glass, arm.jern, stålprof.

23

7

2000-2500

Asfalt, tegl, betong, porselen

20

7

2-3

Alum 88% resirk, ulike stålkval.

13

8

2500-5000

Sement, naturstein, aluminium

21

8

3-4

PVC, oljebasert maling, alum. 78%

11

9

> 5000

Stål, sink, kobber, bly

14

9

>4

Aluminium nytt

8

4

0,3-0,5

5

Merk at tunge materialer gir høyere
utslipp pr. medgått volum av materialet.
D.v.s at materialets egenvekt (densiteten)
har stor betydning. Denne er benyttet

Det er en klar overvekt av “døde”
materialer. Denne gruppen utgjør omlag
halvparten av de vanligste materialene i
den norske byggebransjen.
Her finner vi løsmasser, naturstein,
betong, sement, mørtel, fibersement,

4. Kildereferanse
Opplysningene om materialene er
innhentet fra ulike kilder som følger av
tabellen på neste side.
Forts. neste side
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Kilder til klimadata:
> EPD-Norge: www.epd-norge.no
> Statsbygg: www.klimagassregnskap.no
> Civitas: www.civitas.no
> Norske og nordiske materialprodusenter
> Europeiske materialdatabaser

Ny utgave av ISY ByggOffice

EDP-register for byggevarer
Dører og vinduer 		 2
Mekanisk utstyr for bygninger 		 4
Betong
21
Byggevarer
		 1
Sement 		 9
Takbelegg
		 3
Stålkonstruksjoner 		 4
Heltre produkter
10
Kjemisk-teknisk byggevareprod. 		 2
Bygningsplater
19
Isolasjonsmaterialer
		 4

Bilde av Nilsen

Tall pr. 02.05.2013:
Kilde: www.epd-norge.no
Næringslivets Stiftelse for
Miljødeklarasjoner

I disse dager lanserer vi en
ny utgave av entreprenørløsningen ISY ByggOffice.
Den nye versjonen inneholder mange nyheter
som vi vet markedet har
etterspurt og vi gleder
oss til å oppgradere våre
kunder til versjon 6.5.

Utviklerteamet er godt fornøyde med å kunne lansere så mange
spennende nyheter i ISY ByggOffice versjon 6.5. F.v. Harald Hopsø,
Espen Gätzshmann, Fredrik Bekkevold og Ken Robert Andersen.

Kontakt i NoIS: torstein.fjelldal@norconsult.com

Forts. fra forrige side
Nr.

Kilde

Mer info

1

KGR

klimagassregnskap.no / Statsbygg

Ant.
56

2

EPD

www.epd-norge.no

63

3

Produsent

direkte kontakt med produsent

6

4

Forening

dokumentert fra bransjeforening

2

8

Oppslagsverk

wikipedia o.l

3

9

Annet

div. undersøkelser, ingen fast kilde

8

EPD’er er nå den viktigste kilden. Alle
godkjente EPD’er ligger åpent tilgjengelig på www.epd-norge.no.
Statsbygg sin løsning klimagassregnskap.no (KGR) har også vært en viktig
kilde og samtidig en kontrollmekanisme
for tall fremkommet ved egen FoU.
Denne løsningen er også fritt tilgjengelig
ved at man registrerer seg som bruker.
Den fulle materialdatabasen i Norsk
Prisbok er tilgjengelig i ISY Calcus for
carbon footprint analyser og kostnadskalkyler.
Eksempel på materialnummer
Materialet 22722 Betong; HD-element
har fått sitt materialnummer som vist
i figuren.

20
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22722 Betong; HD-element kan gjerne
leses slik: lavt utslipp - uorganisk - tung
- kilde EPD. Det burde jo gå bra å huske
det viktigste med litt trening.
Endring i CO2-faktorer for el-energi
Tall for klimagassutslipp i en EPD
inkluderer utslipp fra medgått energi
under produksjon av materialene. Dette
inkluderes med en fast CO2/kWh-faktor
over hele perioden EPD’en er gyldig,
anligvis for fem år. Vi har derfor valgt
den samme metoden for alle materialer
fra 2013-01, uavhengig om EPD er kilde
eller ikke. Metoden blir dermed også
sammenlignbar med klimagassregnskap.no versjon 4 lansert høsten 2012.
Dette i motsetning til prinsippet benyttet
i 2012 (se Norsk Prisbok 2012 bok eller
web) med en lineært fallende kurve for
utslipps-faktoren der denne går mot 0
etter ca. 40 år basert på forutsetningene
om 2-graders målet i EU.
Hva skjer videre?
EPD-Norge har etter lenger tids arbeid
etablert et nytt format, et nytt verktøy og

nye kjøreregler for utarbeidelse og godkjenning av EPD’er. Arbeidet er basert på
europeiske standarder.
Disse er pr. februar 2013 innarbeidet i
kravene til utforming av EPD’er. Endringene innebærer mer spesifikke krav til
data, beregningsmetode og dokumentasjon fra produsentene. Dette vil sikre
en enhetlig kvalitet på deklarasjonene
og gi direkte sammenlignbarhet mellom
produkter. De faktiske ulikhetene ved
produktene vil komme tydeligere frem.

Her er noen av de viktigste nyhetene i
versjon 6.5 av ISY ByggOffice:
BIM: Vår storsatsing på BIM er blitt
realisert i denne utgaven. Her har vi gjort
noe som vi tror blir lagt merke til. Her er
det ikke lange veien fra import av BIM,
til vi har på plass en komplett kalkyle,
en fremdriftsplan der aktivitetene har
fått tilført timerverk og ressurser klart
for bestilling. Tilgang til BIM-modulen
aktiviseres gjennom lisensiering.
Sluttvurderingsverktøy: Vi har også kommet med et sluttvurderingsverktøy som
skal hjelpe brukeren i å foreta en god
og presis sluttvurdering av kalkylen før
pristilbud leveres byggherre. I verktøyet
kan kalkylen splittes opp i postnummerstrukturen som er etablert og på dette
nivå overstyre både påslag, bidrag, risiko
og sluttsum.
Revisjonshåndtering NS 3459: I versjon
6.5 vil det være mulig å importere en
revisjon i form av en revidert NS 3459-fil
til en eksisterende kalkyle i ISY ByggOffice. Funksjonen viser logg for nye

poster, poster som utgår og poster hvor
mengde og eller beskrivelse er revidert.
I denne versjonen har vi også støtte for å
importere NS 3459 utgave 2012.
Produksjonsoppfølging: I denne modulen
har vi gjort forbedringer som vil lette
arbeidet med å stille status og sluttprognose for prosjektet. I tillegg er det nå
mulig å splitte kostnadsbilag og føre de
ulike splittene på ulike produksjonskoder
og konto.
Slå sammen kontakter: Prosjektkontakter i ISY ByggOffice er en viktig
dimensjon som vi oppfordrer flere å dra
nytte av. Her kan vi få viktig sporbarhet
på hvilke økonomiske bevegelser vi
har på kontakten. Dette gjelder avvik &
endringer, kontraktsbudsjett i kalkylen
og påløpte kostnader for kontakten.
Når vi henter over påløpte kostnader
kan vi risikere å få duplikate kontaker i
prosjektet. Det er nå mulighet til å rydde
i kontaktregisteret og slå sammen like
kontakter.

modul for de av våre kunder som har
behov for å dokumentere produserte
mengder ovenfor byggherrer. Målebrevet er en del av avregningsmodulen og
aggregerte målte mengder er synlig i
avregningsmodulen. Egen utskriftsrapport for målebrev med signaturfelt for
godkjenning er også en del av modulen.
Utviklingsteamet i Entreprenørdrift er
allerede godt i gang med ver. 7.0 og her
vil det også komme mange godbiter som
vi forhåpentligvis kan fortelle mer om i
neste utgave av ISYnytt.

Målebrev: Dette vil være en etterlengtet
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Kjelsås skole

Økonomisk fleksibilitet
med porteføljestyring
I en samtale med Hans Petter Evensen i Undervisningsbygg i Oslo kommune får vi
innsikt i hvordan de jobber med porteføljestyring. Da tiden for vurdering av et nytt,
egnet kostnadsstyringssystem kom, ble det eksisterende programmet basert på
skreddersøm erstattet med ISY Prosjekt Økonomi.

Nordpolen skole

Frydenberg skole

definerte utvalgskriterier. Dette er data
som vil kunne benyttes som underlag
for estimater over hva et nytt tilsvarende
prosjekt, eller et enkelt kostnadselement
i et prosjekt bør koste, forteller Evensen.
Han ser frem til denne utvidelsen av
programmet.

sett etter å ha tatt i bruk ISY Prosjekt
Økonomi er at det er et kommersielt
produkt som gjør at det skapes et miljø
rundt bruken, også utenfor vår organisasjon. Dette gjør at man kan dra nytte
av andres erfaring, sier Evensen. I tillegg
trekker han frem at kjøp av et kommersielt, ferdigutviklet produkt gjør at
det kan tas i bruk etter en kort implementeringsfase på få måneder, en forutsetning er da at tilstrekkelig forarbeid er
gjort og at nødvendige avklaringer er tatt
i forkant.

form av hvilke prosjekter som sorterer
ningene kommer i tillegg til de totale
Undervisningsbyggs behov for porteinn under en enkelt seksjon, samt for å
kostnadsrammene som blir tildelt de
føljestyring baserer seg på at prosjektkunne se akkumulerte summer – eksstørre investeringsprosjektene.
avdelingen håndterer en rekke forskjelempelvis samlet sett over alle invester-Det er viktig at man følger opp og opplige prosjekttyper med flere forskjellige
ingsprosjekter, eller eksempelvis kun
daterer det forventede, årlige kostnadsformer for bevilgning. De håndterer over
over de investeringsprosjekter som
pådraget på prosjektnivå for å kartlegge
100 prosjekter årlig, og har nå et samlet
inngår i vår dedikerte rehabiliteringsårlig investeringsbudsjett på over 3 milet mulig mer- eller mindreforbruk i
portefølje. -Slik ISY Prosjekt Økonomi
liarder kroner. Prosjektene deles inn i
forhold til de årlig tildelte rammene.
flere underkategorier som sorterer inn
Betydningen av å avdekke mulige merfremstår i dag, har vi mulighet til å
håndtere alle
under hovedkategoriene
Den store fleksibiliteten ligger i at det i programvaren kan opprettes disse behovene, - og flere
investeringsså mange forskjellige porteføljer det måtte være behov for
om fremtiden
prosjekter og
legger opp til
driftsprosjekforbruk er vel ganske innlysende, men
ytterligere behov. Den store fleksibilter.
iteten ligger i at det i programvaren kan
avdekking av mulige mindreforbruk i
opprettes så mange forskjellige porteforhold til årlige rammer er også viktig.
Porteføljestyring muliggjør omdisponerføljer det måtte være behov for, forteller
inger
De bevilgede midlene kan i så fall omdisEvensen.
Hans Petter Evensen er rådgiver prosponeres og eventuelt benyttes på andre
jektstyring i Undervisningsbygg, og er en
prosjekter eller innenfor andre områder
En plattform, felles retningslinjer
av to personer i Undervisningsbygg som
i kommunen, der det alltid vil være et
Alle prosjektene i Prosjektavdelingen
innehar denne rollen med rapportering
behov for dem, forklarer Evensen. Han
til Undervisningsbygg skal benytte ISY
er klar på at det i hovedsak er dette som
og support knyttet til kostnadsstyring i
Prosjekt Økonomi. Dette gjøres både
prosjekter som en av sine hovedgjør det viktig for Undervisningsbygg å
fordi det er et godt og egnet verktøy, men
oppgaver.
kunne ha mulighet for å styre porteføljer.
også fordi de som bruker systemet skal
Evensen påpeker at det er interesse for
kjenne seg igjen i de ulike prosjektene
Evensen forteller at oppdelingen i og
de kan bli involvert i. Ved å bruke samme
å se på ulike typer av porteføljer, både i
krav til rapportering mot de årlige bevilg-
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verktøy skaper de en felles plattform for
forståelse som gjør det lettere med kommunikasjon om prosjekter, og lettere når
ansatte går fra ett prosjekt til et annet.
-Hvis man skal bytte prosjektledelse
er det enklere om man bruker samme
programvare. Det er ikke bare samme
programvare som er utfordringen, men
også ulike måter i bruk. Derfor har vi
valgt å lage felles retningslinjer, forteller
Evensen.
-Det er også enklere å hente ut erfaringstall om man følger opp prosjekter med
bakgrunn i de samme prinsippene,
fortsetter Evensen. Han forteller om
hvordan erfaringstall er viktig for bla.
å kunne estimere prosjektkostnader
for nye prosjekter som likner tidligere
gjennomførte prosjekter, og ser med
forventning frem mot den kommende
erfaringstalls-funksjonaliteten som skal
implementeres i programmet. -NoIS
utvikler en erfaringstallmodul som
skal muliggjøre å trekke ut relevante
erfaringstall fra gjennomførte eller
pågående prosjekter, som tilfredsstiller

Forkastet skreddersøm
Tidligere benyttet Prosjektavdelingen i
Undervisningsbygg et kostnadsoppfølgingssystem basert på programvare med
skreddersøm for å få dekket sine behov
til økonomisk oppfølging og rapportering
av prosjekter og porteføljer. Evensen
forteller at utviklingen av dette tidligere
systemet tok forholdsvis lang tid og at
primærfokus var på rapporteringssiden.
Da valget med å gå over på ny løsning
ble tatt, var god funksjonalitet for aktiv
kostnadsstyring i programvaren, noe
som veide tungt.
Evensen trekker også frem at egenutviklingen gjorde at organisasjonen ble
noe mer navlebeskuende, fremfor å se
nærmere på hva andre aktører gjorde
innen dette fagfeltet. - En ting som vi har

Evensen innrømmer at det er ett forhold
som han har måttet bite i seg ved kjøpet
av et kommersielt
produkt. -Når man
kjøper et kommersielt produkt
får man det ikke
alltid nøyaktig slik
man ønsker det,
så det er av og til
noen kameler som
må svelges, men
det mener vi det
absolutt er verdt.
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Hans Petter Evensen

Kontakt i NoIS: hans.jacob.strandgaard@norconsult.com
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Nye kunder på ISY Prosjekt Økonomi

Nyhet: ISY CAD ImportPDMS for AutoCAD

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

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

Bærum Kommune:
Bærum kommune har signert kontrakt
på ISY Prosjekt Økonomi med integrasjon
mot sitt økonomisystem Oracle. Kommunen har gjort en god jobb i forkant i
forhold til å definere egne behov i forbindelse med anskaffelse av prosjektstyringsverktøy. Bærum Kommune planlegger å følge opp både IT- prosjekter, vann
og avløpsprosjekter og byggeprosjekter i
ISY Prosjekt Økonomi. Vi ønsker Bærum
Kommune velkommen som kunde på ISY
Prosjekt Økonomi. Implementeringen
starter etter sommerferien.

Vi lanserer i disse dager ISY CAD ImportPDMS for AutoCAD. Brukere av AutoCAD
baserte verktøy som AutoCAD Plant3D
eller Bentley AutoPLANT kan nå referere
inn inn PDMS-modell og “hekte på” nytt
design på eksisterende PDMS-elementer. Etter at det nye designet er på plass
så kan man lage iso’er for nye rørlinjer
og plottplaner / arrangementstegninger
som viser nytt og eksisterende (PDMS)
design. Dette er svært aktuelt i modifikasjonsprosjekter hvor det finnes en
eksisterende PDMS-modell.

Universitetssykehuset Nord Norge:
Universitetssykehuset Nord Norge har
implementert og tatt i bruk ISY Prosjekt
Økonomi. Løsningen er integrert mot
sykehusets økonomisystem. ISY Prosjekt Økonomi har en lang historie som
styringsverktøy i helseutbygginger.

ISY CAD Review er en AutoCAD-app
som viser PDMS-hierarki og data i de
konverterte dwg-filene, og inngår i
løsningen. Via Review kan man søke
etter komponenter, listeegenskaper og
styre hvilke deler
av modellen man
vil se. ISY CAD
ImportPDMS og
Review kan også
kjøres i ren
AutoCAD 2012,
2013 eller 2014.

Løsningen konverterer og splitter opp
en PDMS RVM-fil i en dwg-fil pr PDMS
“Zone”-element. Filene inneholder både
grafikk og PDMS-egenskaper, samt lagstruktur i henhold til PDMS-navngiving.

Konvertert modell
i AutoCAD

Originalmodell
i PDMS

ISY G-prog Beskrivelse 9 er lansert
Kontakt i NoIS: geir.johansen@norconsult.com

I mai lanserte vi versjon 9 av ISY G-prog
Beskrivelse og den inneholder mye ny
funksjonalitet. Hovednyheten er endringer knyttet til NS 3459:2012 versjon
og NS3420:2012, BE-koder.
Programmet har fått et generelt, grafisk
løft (inkluderer ikoner i programmet,
utseendet o.l.). Det er lagt ned et stort
arbeid for at brukerne skal kunne oppgradere eldre prosjekter, importere

kalkulerte prosjekter fra ISY Calcus,
bruke element- og prisregister m.m.
Det er gjort omfattende endringer i
visning av postgrunnlaget etter krav fra
Standard Norge. Dette omfatter bl.a. et
strengere regime for utfylling av postene
og validering av poster, samt kopiering
fra tidligere prosjekter.

nye versjonen skal bli så smidig som
mulig. Bl.a vil du enkelt se om prosjektet dit kan eksporteres på NS3459:2012
versjon noe som er påkrevet hvis du
bruker BE-koder.

Vi har gjort mye for at overgangen til den

Ny versjon av ISY CAD Rebar for Revit 2014
Kontakt i NoIS: ole.magne.kvindesland@norconsult.com

ISY CAD Rebar er vår løsning for å generere skjematiske armeringtegninger
og å generere bøyelister i BIM verktøyet
Revit. I tillegg til mange funksjoner for
å sette ut "symbolsk" armering er det
også mulig å lage 3D armering med
Revit, for så å generere symbolsk visning

ut i fra disse.
Den nye versjonen har mange større og
mindre forbedringer. Symbolsk visning
av Revit 3D jern er kraftig forbedret. Det
er også lagt til flere verktøy for å tegne
løpemeterarmering. Bøyelistegenerering

er forbedret, blant annet med mulighet
for å lage bøyelister der posisjonsnummerinformasjonen hentes fra 3D Revit jern.
Den nye versjonen er tilgjengelig for
både Revit 2013 og Revit 2014.

Stor interesse for kurs i ISY ByggOffice
Kontakt i NoIS: stig.solem@norconsult.com

Effektivisering er en suksessfaktor også
hos våre bygge- og anleggsentreprenører. I den senere tid har vi fått inntrykk av
at de har økt fokus på økonomisk gevinst
og kontroll, både under planlegging og
gjennomføring av byggeprosjektene.
Som en følge av dette opplever vi stor
pågang til våre kurs innen kalkulasjon og
produksjonsoppfølging.
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Fra høsten 2012 til april 2013 har vi
gjennomført kurs i snitt hver tredje uke.
Kursene har vært avholdt i Oslo, Bergen,
Trondheim og Tromsø, og vi har hatt
besøk av til sammen 125 deltaker. I tillegg har vi gjennomført minst like mange
interne kurs hos våre kunder.
Med riktig verktøy kommer man langt, og
ISY ByggOffice har i mange år framstått

som en helhetlig bransjeløsning med
mange muligheter. Vi ser tydelig at bedre
kunnskap om programmets funksjonalitet og muligheter øker effektiviteten i
prosjektarbeidet. Vi er glade for at dette
gir økt gevinst hos våre kunder, og vil
jobbe videre med ny funksjonalitet og
smarte valg som sparer tid i arbeidshverdagen hos våre bygge- og anleggsentreprenører.
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Fra hermetikk til
levende kultur
Om et år skal Kulturfabrikken på Sortland
myldre av kulturaktiviteter. Akkurat nå
myldrer bygningsarbeiderne. – Dette blir
ikke et A4-bygg. Derfor har det vært viktig
å ha gode redskaper til konstruksjonen,
sier Olav Hatling fra Hinnstein AS.

Ny oppskrift
Her skal kino, teater- og konsertsal, bibliotek, kulturskole, kafé og næringsaktivitet sammen bli en ny vinneroppskrift for
Sortland kommune.
I juni skal Kulturfabrikken være under tak,
delvis i 865 kvadratmeter ombygde lokaler,
og delvis i nybygg på
rundt 6.000 kvadratmeter. Bærekonstruksjonene for nybygget er plasstøpt betong
og prefabrikerte betongelementer på
bæresystem av stål, samt en del større
fagverkskonstruksjoner i stål.

Olav Hatling
I FEM-Design kan du velge få resultater
på tabellform eller som detaljerte grafiske
presentasjoner. På dette bildet vises momentverdier.

Hvem er med:
Totalentreprenør: Sortland Entreprenør AS
Andre aktører: LPO Arkitekter, Rambøll,
Solhaug AS, Nilsson Haras, Harstad Luftteknikk AS, Kulturhusplan DA, Hinnstein
AS, Brekke Strand, Multiconsult, El-Team
AS, AS Bulldozer Maskinlag, Renmax, MMT
Mur- og Malerteknikk AS.
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Det som etter sigende er verdens beste
fiskeboller, blir ennå produsert på Sortland, men nå har fabrikken flyttet og gitt
plass for det som skal bli en ny produksjon: Kulturfabrikken.

Kulturfabrikken blir et signalbygg
for Sortland. Det er skreddersydd for
stedet. Dette finner du ikke flere av.
Slik ser LPO Arkitekter for seg at
Kulturfabrikken skal se ut til slutt,
med fasade i sandfarget teglstein og
blåfarget metall. (Ill.: LPO Arkitekter)
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Et nytt landemerke er i ferd med å avløse Sortlands landemerke nummer én
som sto i mange år, fabrikkbygget med
den gigantiske boksen fra Vesteraalens
Fiskeboller på taket, udødeliggjort
blant annet i Lars Saabye Christensens
romaner.

Et snaut år seinere skal Sortlands storstue stå ferdig, med et nytt hotell vegg i
vegg, og mulighet for mange synergier.
Verktøyet tar utfordringen
Hinnstein AS har prosjektert fundamentering og bærende konstruksjoner. Olav
Hatling fra selskapet er veteran i faget,
men kulturhus har han ikke vært borti
før nå. - Jeg har jo gjort alt mulig annet,
smiler han.
Han anser ikke et kulturbygg i seg selv
for å være spesielt krevende, rent konstruksjonsmessig. - Men det har noen
spesielle konstruksjoner og løsninger,
som skal sys sammen til en helhet. Da
er det avgjørende at vi har beregningsverktøy som takler utfordringen. Det har
vært en forutsetning for å gi oss i kast
med prosjektet, tilføyer han. - Vi har brukt
FEM Design grunnleggende, sammen med
de øvrige programmene innen ISY Gprog-familien til å lastberegne og dimensjonere konstruksjonene. Programmene
har taklet de spesielle konstruktive løsningene vi har måttet bruke. Vi er veldig
godt fornøyd, konstaterer Hatling.
Skreddersydd
En fordel er det at stort sett alle entreprenører bruker samme verktøy. - Vi er

nesten i stand til å kunne lage en 3D
BIM-modell der alle fag kan stå i forhold
til hverandre, oppsummerer Olav Hatling.
Han mener det mest spesielle med
Kulturfabrikken er formen og plassen
man har til disposisjon her. - Bygget
blir skreddersydd delvis innimellom
bestående bygg, og ut fra formen på
tomta, påpeker han. Når det hele står
ferdig, blir bæresystemet bortimot
usynlig. - Det pakkes inn og skjules i det
ferdige bygget. Men vi får en del høye og
frittbærende vegger, og det er litt uvanlig, sier Hatling.
Det største spennet i bygget er på 17,4
meter, under taket i storsalen, som bygges for et publikum på 445 mennesker,
foruten balkongplassene.
Største prosjekt
- Byggeprosjektet er trangt og stort på
samme tid, oppsummerer prosjektleder
Gunnar Einejord fra Sortland Entreprenør AS.
Og så er Kulturfabrikken det største
bygget Sortland Entreprenør AS har
hatt. Firmaet har totalentreprise og har
knyttet til seg medhjelpere innenfor en
rekke fagområder. – Inkludert akustikk, som er noe av det mest krevende i
bygget. Vi skal ha store saler, der musikken skal høres likedan uansett hvor man
sitter, understreker Einejord.
Føye sammen
Og så skal ulike materialer, som betong,
stål, tre, plast og hulldekke føyes sammen og stemme mot hverandre. Det ser
han på som en stor utfordring. - Det er
store dimensjoner, og jo større de er, jo
større blir utfordringene med toleranse.
Men det er desto mer artig når det stemmer. En grunn til at det hele stemmer så
godt, er modelleringen Hinnstein AS har
gjort i FEM Design og Revit Structure,
tilføyer Einejord.
Tilsvarende gjelder måten gulvet på
galleriet i storsalen blir hengende ut fra
sida av hovedbygget på, der veggen over
i prinsippet blir som en overliggende
drager.
Det er ett av elementene i konstruksjonen som er med på å gjøre Kulturfabrikken på Sortland til noe helt spesielt
i regionsenteret i Vesterålen. - Kulturfabrikken blir et signalbygg for Sortland.
Det er skreddersydd for stedet. Dette
finner du ikke flere av, slår Olav Hatling
fast.
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En viktig ressurs forsvinner
fra Mongstad
Kontakt i NoIS: ole.magne.kvindesland@norconsult.com

Kjell Dahle var drivkraften bak å få på
plass et elektronisk system for oversikt
over nedgravde installasjoner på Statoil
Mongstad. Nå går han av med pensjon.

Dette har vært et utviklingsprosjekt som har
vært et kvantesprang for datamodellen.

Kjell Dahle startet på Mongstad i 1984,
like før den store utvidelsen av raffineriet
som varte fra 1985 til 1989. Dahle så
raskt de utfordringene som lå i å ha dårlig oversikt over nedgravde rørsystemer
og installasjoner. Ved planlegging av nye
anlegg og ombygninger er man avhengig av å vite hvor installasjoner ligger i
bakken, og denne oversikten var ikke lett
tilgjengelig den gang.
En overgang til programvare for elektronisk oversikt ville være et stort skritt
for økt effektivitet og økt sikkerhet på
Mongstad. Dahle forteller hvordan man
på tiden med papirtegninger måtte akseptere de unøyaktighetene som var med
de underjordiske installasjonene, noe
som gjorde at det måtte prøvegravinger
til for å finne ut hvordan ting egentlig var.
Papirtegninger var et reelt alternativ
siden det var så nytt med elektroniske
systemer på 90-tallet. Det var effektivitetsgevinstene Dahle og hans kolleger
forsøkte å overbevise konsernet om. Ledelsen mente at de hadde klart seg uten
detaljerte undergrunnskart tidligere,
men effektivitetsgevinstene og overtalingsevnene til Dahle gjorde at investeringsbeslutningen ble tatt i 1990.
Utfordring å finne programsystem
Dahle husker hvordan det var en utfordring å velge et programsystem som var
godt nok. I beslutningen var det viktig
for Dahle at man sto fritt til å velge både
målestokk og hvor man sto hen. Kjell
Dahle tenkte modell og 3D istedenfor
tegning.
-Den 3D-modellerings-tankegangen som
har blitt i vinden i ettertid, har sammenheng med de tankene vi hadde, forteller
han.
Techno Cad (i dag en del av Norconsult
Informasjonssystemer , NoIS) ble valgt
som leverandør av programvaren. Den
modellen vi ser i bruk på Mongstad i dag

28

ISY-nytt 01/13

er en videreutviklet modell i et samarbeid mellom Statoil og Norconsult og
heter ISY CAD PlantView.
-Vi har fått en applikasjon som gir mulighet til å bruke kartdataene på en enkel
måte, konstaterer Dahle.
I dag er det store mengder nedgravde
systemer som det holdes oversikt over
med ISY CAD PlantView. Det er ca 15
rørsystemer i tillegg til elektro, instrumentering og diverse kabler. Totalt er det
snakk om 80-90 kilometer med ledninger som er gravd ned på Mongstad.
Løpende oppdateringer er alfa omega
Kjell Dahle er krystallklar når han påpeker viktigheten av å inneha rutiner for å
få data inn i modellen når det er skjedd
endringer med ledninger, kabelføringer,
eller andre installasjoner i grunnen.
-Oppdateringene er alfa omega for å
videreføre verdien av datamodellen, sier
han.
Statoil Mongstad har hatt ekstern hjelp
fra Norconsult til oppdateringene etter
en anbudskonkurranse i 2009, og det har
vært et godt valg forteller Dahle. Det utføres 30 til 40 oppdateringer per kvartal.
-Den viktigste oppgaven vi gjør for Statoil
Mongstad er å ha nærhet og tilstedeværelse til anlegget og personellet
på Mongstad. På den måten ivaretar vi
kvaliteten i oppdateringene på en effektiv
måte. Jeg er der ute to til tre dager i
uken, forteller Jørgen Flatholm som er
prosjektleder opp mot Statoil Mongstad i
Norconsult.
Nytt kvantesprang
Dahle går av med pensjon i det de er
i ferd med å innføre en ny versjon av
programvaren som benyttes. De kaller
den nye versjonen for ISY CAD Hotspot,
og den skal gjøre at man kan klikke på

et punkt og få suppleringsinformasjon.
I forhold til dagens system så kan det
legges inn bilder og tegninger som man
kan finne med letthet. I tillegg er det satt
inn i et enkelt brukergrensesnitt som
gjør at brukerne ikke trenger å være veldig datakyndig for å benytte systemet.
Nytteverdien skal både gi økt sikkerhet
og økt effektivitetsgevinst. Det vil eksempelvis bli enkelt å finne ut om det er det
ledig plass for å legge inn nye kabler
uten å måtte grave opp for å sjekke.
Dahle forteller også hvordan det vil bli
enkelt å hente inn informasjon om installasjoner som ligger der uten å måtte
gå i andre arkiver å lete.
-Dette har vært et utviklingsprosjekt som
har vært et kvantesprang for datamodellen, forteller Dahle entusiastisk.
Dahle berømmer Jørgen Flatholm i Norconsult, som han har jobbet nært med i
flere år.
-Han er en veldig dyktig medarbeider i
det som har vært laget og gjort. Han har
bidratt til en videreutvikling og forbedring som har skapt det systemet som vi
har i dag.
Det viktigste øyeblikket
Etter 29 år i Statoil, og kun 14 dager før
han trår over i pensjonistenes rekker,
blir Kjell Dahle bedt om å se tilbake og
beskrive hva som er det viktigste øyeblikket i hans tid på Statoil Mongstad.
Han er rask med å peke på at det må
være gjennomslaget for beslutningen
om å ta i bruk datamodellen for underjordiske installasjoner og få etablere
rutiner for systematisk vedlikehold og
kvalitetssikring av denne.
-Jeg opplever dette som noe av det
vesentligste jeg har bidratt med i Statoilorganisasjonen og for Mongstad spesielt,
avslutter Dahle med vemod i stemmen.
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NoIS etablerer seg i Sverige
Norconsult Informasjonssystemer har overtatt det svenske
selskapet Astando AB. Astando har 30 medarbeidere, og
kontorer i Stockholm, Töreboda og Gøteborg. Selskapet
endrer navn til Norconsult Astando AB, og blir en integrert
del av Norconsult Informasjonssystemer.

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

Astando leverer IT-løsninger og konsulenttjenester innen GIS og intelligente
transportløsninger (ITS), med kunder
hovedsakelig innen offentlig sektor som
kommuner, statlige myndigheter og
trafikkselskaper. Selskapet har gjennom
13 år etablert seg som en sentral aktør
i Sverige, med mange dyktige ressurser
innen systemutvikling, grafisk design,
interaksjonsdesign og prosjektledelse.
Med dette oppkjøpet vil NoIS styrke sin

posisjon som en sentral leverandør av
GIS-løsninger, spesielt med kompetanse
innen veg- og transportsektoren. Vi vil i
tillegg åpne opp det nordiske markedet
ved at kompetanse og løsninger utvikles og benyttes på tvers av markeder.
Sverige har kommet langt innen utvikling
av intelligente transportløsninger, og vi
ser et marked også for disse i Norge.
En av de mest populære løsningene fra
Astando er sykkelreiseplanleggeren

BillyBike. Bruk av sykkel som transportmiddel er langt mer utbredt i Sverige
enn i Norge. I Norge er sykkelandelen
under 5 %, mens i Sveige er den på 12 %.
Med BillyBike kan du finne den beste og
tryggeste sykkelruten dit du skal, og du
kan få ruten vist på kartet over web, nettbrett eller mobil, eller som en utskrift
på papir for de som fortsatt foretrekker
dette. Det er vel på tide at vi nordmenn
blir flinkere til å bruke sykkelen til andre
ting enn Birkebeinerrittet.

De to norske styrerepresentantene sammen
med Astando-ansatte. Foran i lyse skjorter;
Ola Greiff Johnsen t.v. og Bård Hernes t.h.
En symbolsk kakeskjæring ved overtakelsen den 22. mai.
Administrerende direktør i h.h.v. NoIS og Astando;
Bård Hernes t.v. og Torbjörn Lahrin t.h.

Nye fjes i NoIS
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Alexander Wangsvik Olsen (36)
er ansatt som systemutvikler og konsulent i
seksjon FDV i Sandvika og skal jobbe med database-, web- og applikasjons-utvikling. Alexander
er utdannet sivilingeniør innen datateknikk fra
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
i Trondheim, og har jobbet i Norconsult siden
oktober 2010. Alexander jobbet tidligere hos Pro
Teknologi.

Ina Kyrkjebø Wickmann (28)
er ansatt som markedskonsulent på seksjon
ProAktiv på Lillehammer og skal jobbe med
ulike oppgaver innen salg og markedsføring. Ina
fullførte sin Master of Science i Strategic Marketing Management ved Handelshøyskolen BI høsten
2012. Tidligere har hun jobbet som administrasjonssekretær i Birger Gran AS i Bergen.

Olga Berg-Olsen(38)
er ansatt som senior systemutvikler i seksjon
Prosjektstyring i Sandvika og skal jobbe med
webutvikling/systemutvikling. Olga kommer fra
stillingen som senior systemutvikler i Steria hvor
hun har jobbet med webutvikling og SharePoint.

Anne Therese Raae (32)
er ansatt som systemkonsulent i seksjon ProAktiv
på Lillehammer og skal hovedsakelig jobbe med
eiendomsskattsmodulen i ISY ProAktiv. Anne
Therese er utdannet dataingeniør fra Høgskolen
i Østfold og har en Master i Industriell Økonomi
fra Universitetet i Agder. Hun har tidligere jobbet i
Forsvaret og IBM Norge AS.

Hege Auglænd (24)
er ansatt som systemutvikler i seksjon Prosjektstyring i Sandvika fra høsten av. Hege er snart
ferdig utdannet sivilingeniør fra Ingeniørvitenskap og IKT, Konstruksjonsteknikk ved NTNU.
Hun skriver nå masteroppgave i samarbeid med
NoIS hvor hun lager en plugin til MicroStation for
støyberegning.

Geir Fjellro Løitegård (26)
er ansatt som systemkonsulent på seksjon System i Sandvika og skal jobbe på Norconsult sin
interne helpdesk. Geir har en bachelor i Anvendt
datateknololgi fra Høgskolen i Oslo.

Martin Stang (23)
er ansatt som systemutvikler i seksjon Utbygging
i Sandvika og skal primært jobbe med utvikling
av ISY G-prog Beskrivelse og ISY Calcus. Martin
er nyutdannet bachelor i IT fra NITH. I forbindelse med bacheloroppgaven utviklet han en
applikasjon for konfigurering av 3D-modeller for
Kongsberg Defence and Aerospace.
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