cadmagasinet
NTI Nestor News

Lille Frøen Arkitekter:

Skoleflinke
tilfeldigheter ble
arkitektsuksess
Les mer på side 10-12 >>>

OSO Hotwater:

VARME TANKER
Les mer på side 14-17 >>>

2 · 2011

[Case: ARTEC AQUA · RETT 3D-TEKNOLOGI]

Innhold:

Kjære leser
TYPE – Tilgjengelighet,
Ydmykhet, Pålitelighet og
Ekspertise. NTI Nestor skal
være den TYPE selskap som
er opptatt av at våre kunder
har gode opplevelser når
de handler av oss. Du skal
oppleve at vi bryr oss om
deg og at vi tar dine behov
og forventninger til oss
på alvor. For å sjekke om
vi når vårt langsiktige mål
på 55 prosent ambassadører sender vi fire ganger i året,
i samarbeid med Autodesk, ut en kundeundersøkelse til
et tilfeldig utvalg av våre kunder. Undersøkelsen er enkel.
Vi ber om svar på følgende spørsmål:
«Hvor sannsynlig er det at du vil anbefale din forhandler
NTI Nestor som leverandør av Autodesk’s produkter og
tjenester?»

Skifte av 3D-system ble avgjørende for suksess
I 2003, ett år etter oppstarten, sto utstyrsleverandøren av
settefiskanlegg, Artec Aqua AS, ved et veiskille. Nå blomstrer
bedriften, mye takket være valg av rett 3D-teknologi.
Les på side 3 >>>

Fornyer Krigsskolen ved hjelp av BIM
Ved hjelp av moderne BIM-teknologi og -metodikk får leiren et
helt nytt og nærmere 1000 kvm stort undervisningsbygg med
mange nye muligheter.
Les på side 6 >>>

Skoleflinke tilfeldigheter ble
arkitektsuksess
Tilfeldigheter er en del av hverdagen. Også
for arkitekter. For arkitektene i Lille Frøen
førte tilfeldigheter til at undervisningsbygg
ble deres spesialfelt. Les på side 10 >>>

Svarer du 0 til 6 vil du ikke anbefale oss. Da får vi en
melding fra Autodesk og vi ringer deg opp for å lære hva
vi kan forbedre oss på slik at du på sikt kan bli en av våre
ambassadører.
Svarer du 7 til 8 er du passiv og vet ikke helt. Svarer du
9 til 10 er du en ambassadør og det er det vi strekker oss
etter i NTI. Vi oppfordrer deg til å svare og du skal vite at vi
tar svaret ditt på alvor.
Tilgjengelighet er ett av våre verdibegreper. For å øke vår
tilgjengelighet har vi opprettet en Customer Care avdeling.
Der vil du få hjelp til produktsupport, lisensforespørsler og
andre spørsmål du har til oss. Du kan lese mer om denne
på side 22 i magasinet. For å bedre vår tilgjengelighet øker
vi også vår tilstedeværelse i Ålesund og Bergen. Vi har
ansatt Eivind Lundberg som regionsleder i Bergen og Arve
Sævik, som var leder for vår byggavdeling i Sandvika, er nå
regionsleder i Ålesund.
I denne utgaven av cadmagasinet møter du flere kunder
som har utfordret oss og som har opplevd hva vi legger i
TYPE. De ønsker å fortelle sin historie om hvordan de ved
riktig bruk av teknologi har tatt frem løsninger som gjør dem
til vinnere i sitt marked. Vi er ydmyke for deres forventinger,
vi leverer det vi har lovet og våre eksperter gjør en forskjell.

Vi har vel alle et forhold til OSO. De aller fleste av oss har
vasket oss med varmtvann fra en OSO-bereder. Brødrene Sigurd
og Christoffer Braathen har et helt spesielt forhold til OSO. Som
tredje generasjons eiere, og i en alder av så vidt 30 år, er det
de to som nå bereder grunnen. Christoffer bl.a. ved hjelp av
avansert 3D DAK fra NTI Nestor.
Les mer på side 14 >>>

AGA automatiserer designprosessen
I nært samarbeid med NTI Nestor har AGA
linket designdata med Autodesk Inventor,
noe som radikalt reduserer tidsforbruk ved
prosjekteringsarbeid.
Les mer på side 18 >>>
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Foto: Salten Stamfisk AS

NTI Nestor bytter navn til NTI CADcenter fra 1. januar 2012.

Ansvarlig redaktør:
Halvor Jensen

I 2003, ett år etter oppstarten, sto utstyrsleverandøren
av settefiskanlegg, Artec Aqua AS, ved et veiskille.
Med tusen kroner på kontoen skulle man opphøre eller
fortsette? Beslutningen om å videreføre driften var riktig,
for nå blomstrer bedriften, mye takket være valg av rett
3D-teknologi. >>>

Varme tanker som stadig gjelder

Halvor Jensen
Administrerende direktør, NTI Nestor AS

Utgiver: NTI Nestor AS

Skifte av 3D-system
ble avgjørende
for suksess

Tekst: Joppe Næss Christensen

Utfordre oss – og du vil se at vi tar vårt verdibegrep TYPE
på alvor. Ønsker dere alle en god og fredfull julefeiring og et
godt nyttår.
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Artec Aqua AS ved veivalg:

Dette bladet er beskyttet i henhold til gjeldende norsk lov om opphavsrett.
Det må ikke kopieres fra bladet uten skriftlig tillatelse fra NTI Nestor AS.
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– Vi var tidlig ute med å ta i bruk 3D-teknologi i forbindelse med prosjektutvikling,
prosjektering og levering av settefisk
anlegg. Artec Aqua satt på dette tidspunktet med høy kompetanse i DAK-systemer,
og prosjektingeniørene André Vartdal og
Robert Timmers var mer enn klar for 3D
og så ingen ulemper med å innføre et slikt
system. I ettertid ser vi en rekke fordeler
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og tilstedeværelse, mener Flem.
Selv om Artec Aqua hadde mye erfaring fra et annet system tidligere ønsket
de en programvare med databaseverktøy
og avanserte funksjoner. Det nye 3D-systemet som bedriften har kjøpt fra NTI
Nytt 3D-system gir gevinst
Nestor inneholder en stor programpakke;
Artec Aqua er ikke bare en av få total Autodesk Plant Design Suite Ultimate
leverandører av settefiskanlegg, men også 2012, som blant annet inkluderer fullveren teknologipådriver. Bedriften utvikler nye sjon av AutoCAD, AutoCAD Plant 3D, Autoprodukter som de implementerer i set- CAD P&ID, Autodesk Inventor og Autodesk
tefiskanleggene til kundens beste. Derfor Navisworks.
er valg av 3D-system og
  – Vi ser mange fordeler
leverandør også avgjørende
ved de nye programvarefor å lykkes.
verktøyene, blant annet et
«Bytte av 3DMed hjelp av NTI Nestor
nyttig verktøy for å konstrusystem og teknologi
byttet bedriften nylig ut det
ere rørsystemer i anleggene
leverandør er
gamle 3D-systemet med
som ligger i Plant 3D. Dette
medvirkende årsak
Autodesk AutoCAD Plant
og flere andre praktiske
3D, og 3D-bruken er gjenverktøy gjør at vi nå har et
til vår suksess.»
nomgående fra ide til fermeget funksjonelt 3D-sysBjørnar Flem,
dig anlegg. Alle deltakende
tem, sier André Vartdal, proprosjektsjef i Artec Aqua.
parter kan lese 3D-filer ved
sjektingeniør og en av brubruk av DWF-format og eget
kerne av de nye verktøyene.
gratis visningsprogram (Autodesk Design
– I motsetning til før da programmene
Review). Det medfører bedre oversikt og lå på sentral SQL-server har vi nå lagt inn
færre feil. Dessuten blir det en ryddig og programmene lokalt på maskinene slik
rasjonell prosess som gir god kontroll i at vi ikke bare jobber raskere, siden vi
alle ledd.
ikke belaster et stort system, men også
– Nærhet til leverandør er viktig for oss. blir mer mobile. Nå jobber vi hjemmefra,
Det hadde vi ikke i stor nok grad før, og ute i kundebesøk og på reise. Dessuten
det var en av grunnene til at vi valgte NTI får vi bedre kontroll. En betydelig gevinst
Nestor som vår nye teknologileverandør sammenliknet med tidligere, understreker
innen 3D-system. De dekker våre behov Vartdal.
med hensyn til produkttilbud, kompetanse

Autodesk Plant Design Suite 2012 - Ultimate
Autodesk® Plant Design Suite 2012 er en omfattende pakke med løsninger tilpasset prosess- og anleggsindustri,
med verktøy for 2D skjemategning, 3D-modellering av hele anlegget og utarbeidelse av produksjonsdokumenter.
Videre finnes verktøy for prosjektgjennomføring, visualisering og simulering av prosjektene. Her finner man de aller
beste verktøy for de forskjellige oppgaver:
3D modellering og dokumentasjon
AutoCAD® Plant 3D
Spekkdrevet design av rør, komponenter og prosessutstyr.
Dokumenter anlegget med en helt ny brukervennlig Isometri
og ortografisk tegningsgenerering.

Skjemategning
AutoCAD® P&ID
Meget brukervennlig løsning for 2D
prosessdesign.

Stålstrukturer
AutoCAD® Structural Detailing
og Autodesk® Revit® Structure
Design og modeller 3D
stålkonstruksjoner og detaljer.

Generell design
AutoCAD®

Utstyr og Skids
Autodesk® Inventor
Modeller prosessutstyr og skids
som så kan importeres til AutoCAD
Plant 3D.

Egen kompetanse inn i Plant 3D

– Vi er godt fornøyd med programvarepakken,
konsulentbistanden og opplæringen NTI Nestor har
bidratt med, uttaler Bjørnar Flem, prosjektsjef i
Artec Aqua AS i Ålesund.

Rett 3D-system

Fornyer med BIM

Ny Solibri Model Checker

Tidlig ute med DAK

En av utfordringene ved bytte av programvaresystem var å innlemme Artec Aqua’s
egen kompetanse i AutoCAD Plant 3D.
– Vi benytter rør i polyetelen i de anleggene vi bygger. Rørene settes sammen
med en metode som kalles speilsveising.

ERFA-møter

BIM University

Digital Prototyping

Prosjektovergripende sammenstilling av modeller
Autodesk® Navisworks®Manage
Sett sammen modeller av ulike designformat. Visualiser kombinerte modeller og analyser og simuler
prosjektgjennomføring, koblet til kollisjonskontroll av både stillestående og bevegelige objekter.

Patentert Design
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ISY CAD Rebar
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3D-skifte strategisk riktig

ved å modellere i 3D, men jeg tør påstå at
bytte av 3D-system og teknologileverandør
er medvirkende årsak til vår suksess,
ut
taler Bjørnar Flem, prosjektsjef i Artec
Aqua.

Robert Timmers og André Vartdal (bak) var mer enn klar for
3D og så ingen ulemper med å innføre et slikt system.

cadmagasinet

Illustrasjon: MainStream Norway AS, avd. Forsan

Illustrasjon: Astafjord Smolt AS

For ytterligere informasjon besøk
artec-aqua.com og ntinestor.no

Artec Aqua AS er totalleverandør av settefiskanlegg. Bruk av AutoCAD Plant 3D med
innlemming av bedriftens egne data inn i 3D-systemet bidrar til en ryddig og rasjonell
prosjekteringsprosess som gir god kontroll i alle ledd.

Siden 2004 bedret markedet seg og foretaket er etter hvert etablert som et kompetansesentrum for prosjektering av prosesser, utstyr og anlegg til settefisknæringen
i Norge. Bedriften er totalleverandør av
settefiskanlegg med spesialkompetanse
på vannbehandling. I 2011 har den 15
mann store bedriften i Ålesund fullt med
oppdrag og nå søker man etter flere folk
til prosjekteringsavdelingen.

Rørendene høvles, varmes opp og settes
sammen med trykk, og man kan derfor,
avhengig av dimensjon og tykkelse, legge
inn i systemets database kortere rørlengder av polyetelen enn dem man finner i
stål. Resultatet er at byggemål på deler
minker. Utfordringen var å få våre data inn
i det nye systemet, noe som tidligere ikke
er gjort, og derfor var dette nytt også for
NTI Nestor. Prosessen med å innlemme
våre data inn i Plant 3D gikk smertefritt, vi
er godt fornøyd med konsulentbistanden
og opplæringen NTI Nestor har bidratt
med underveis. Resultatet er at denne
funksjonaliteten kanskje også kan komme
andre til gode, tror Bjørnar Flem.
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[Case: Ingenia · FORNYER VED HJELP AV BIM]
Hærens Krigsskole på Linderud i Oslo består hovedsakelig
av eldre bygningsmasse fra 50-tallet. Ved hjelp av moderne
BIM-teknologi og –metodikk får nå leiren et helt nytt
og nærmere 1000 kvm stort undervisningsbygg med
mange nye muligheter. Anlegget blir også et forbilledlig
lavenergibygg.
Tekst: Thor Hestnes

Fornyer Krigsskolen
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Energireduserende løsninger
I tillegg til at det er et interessant «BIMverk» prosjekteres nybygget også som et
lavenergibygg og skal oppfylle krav til energiklasse B.
– Det er derfor lagt stor vekt på energireduserende løsninger som bevegelsesdetektorer for lysstyring, LED-teknologi og
behovsstyrt varme og ventilasjon, forteller
Jan Richard Pianski i Ingenia. Ingeniørselskapet har ansvaret for prosjekteringen
av all VVS, underlagt Selvaagbygg som
totalentreprenør.

Rett 3D-system

Fornyer med BIM

Forbilledlig av Forsvarsbygg
– Det er med andre ord mye interessant
og lærerikt med dette prosjektet, kommenterer Per Asp, daglig leder i Ingenia.
– Det er ikke et stort prosjekt, men det
omfatter mye av det som blir fremtidige
krav i ethvert prosjekt. Nemlig bruk av
tverrfaglig BIM- og buildingSMART-metodikk, samt energisparende teknologi på
alle plan. Forsvarsbygg har vært forbilledlig i så måte, berømmer han.

BIM-koordinatoren i prosjektet. Vedkommende har hatt det løpende totalansvaret
med å koordinere og kvalitetssikre prosjekteringen på tvers av fagene.

Det beste av to verdener

Jan Richard Pianski er Ingenias ansvarlige
saksbehandler og eksperten på MagiCAD
for Revit MEP, verktøysettet som Ingenia
har brukt i VVS-prosjekteringen:
– Verktøysettet kombinerer det beste
fra to verdener; MagiCAD fra de finske fagSelvaagbygg BIM-koordinator
applikasjonsutviklerne Progman og Revit
Prosjektet er gjennomført på følgende MEP fra Autodesk.
måte: De prosjekterende på hvert sitt
– Vi har lang og god erfaring med Magifagfelt har løpende konstruert sine 3D fag- CAD på AutoCAD, så da programsystemet
modeller og så forsynt en BIM-koordinator ble tilgjengelig på Revit MEP, skjønte vi
ukentlig med IFC-versjoner av modellene. at det var klare fordeler med å gå over til
Disse sammenstilles så i én BIM-modell dette, sier Pianski.
som BIM-koordinatoren benytter til kolRevit er et objektbasert 3D-modellelisjonstesting
og
ringsverktøy
med
kvalitetssikring
av
alle de fordelene det
«Vi har lang og god erfaring med
grensesnittene melinnebærer. Sammen
MagiCAD på AutoCAD, så da
lom de forskjellige
med MagiCAD gir
fagområdene.
det ikke bare kraftige
programsystemet ble tilgjengelig
Som hovedentreberegnings- og analypå Revit MEP, skjønte vi at det
prenør og dessuten
severktøy, men også
var klare fordeler med å gå over
ansvarlig for den
lokalisert produktinntil dette.»
byggtekniske
prohold, noe som ikke
sjekteringen har det
minst var viktig for
Jan Richard Pianski,
ansvarlig saksbehandler i Ingenia
vært
Selvaagbygg
de prosjekterende.
som har stilt med

Ny Solibri Model Checker

Tidlig ute med DAK

ERFA-møter

BIM University

Digital Prototyping

Lokalisert produktdatabase
– En av MagiCADs unike fordeler er dens
omfattende skandinaviske produktdatabase, berømmer Pianski – Objektdatabasen inneholder alle tekniske produktdata
som vi har stor nytte av. Denne produktbasen er også en del av det nye produktet,
MagiCAD for Revit.

Masse automatikk

eneste Ingenia har prosjektert i MagiCAD
på Revit MEP.
– Vi påbegynte forprosjektet faktisk
i MagiCAD for AutoCAD, men gikk over
til Revit i detaljprosjekteringen, forklarer
Jan Richard Pianski. – Konverteringen var
ikke automatisk, men gikk stort sett greit.
Også konvertering til IFC-fil for sammensetting i BIM-modell. NTI Nestor har bidratt
godt i den forbindelse.

– MagiCAD tegner for eksempel reelle
bend automatisk, påpeker han videre.
– Og bendet kan enkelt gjøres om til for
eksempel et T-stykke om man vil. Endrer
du dimensjoner blir også overgangsstykket automatisk laget.
– Alle produkter i objektdatabasen inneholder tekniske data. MagiCAD omfatter
et stort utvalg beregningsfunksjoner, som
dimensjonering, balansering, lydberegninger og materiallister.
Likeså finnes funksjoner for å koble
eksempelvis vannrør til radiatorer, slik at
man ikke behøver å tegne ethvert stykke
rør selv. Og funksjoner for å velge den
mest passende radiatoren til behovet, fra
leverandør/produktdatabasen.

Erfaren 3D-bruker
Ingenia har vært en innovativ 3D-bruker av
DAK helt siden 1993 får vi vite.
Prosjektet på Linderud er foreløpig det
Patentert Design

NTI Nestor

ISY CAD Rebar

– Det var på tide å gå over, blant annet
med hensyn til den tverrfaglige BIM-koordineringen. Revit MEP gir flere fordeler i den
forbindelse. Spesielt i forbindelse med
endringer, sier han.

Fordeler med Revit
– Revit er utviklet helt fra grunnen av med
tanke på 3D-modellering, tilføyer Pianski.
– Verktøyet blir dermed mye enklere å

2 • 2011

Forsvarsbygg, Selvaagbygg og Ingenia
m.fl. samarbeider tett om entreprisen
som ble påbegynt i 2009 og prosjektert
i 2010 og 2011. Bygget, som er tegnet
av Arkitektkontoret GASA, er for tiden
under oppføring og skal stå ferdig primo
2012. Prosjektet er lagt opp som en
totalentreprise der Selvaagbygg har hovedentreprisen, og rådgiverne underkontrakter.
Det nye undervisningsbygget vil inneholde et auditorium med plass til 350
personer, tre klasserom, tre grupperom og
vestibyle m.m. «Sammen med en moderne
og tilpasset helhetsplan for videre utbygging, skal dette gi Krigskolen en utmerket
ramme for god undervisning», opplyses
det fra skolens side.

cadmagasinet
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ved hjelp av BIM

3D-snitt fra Revit

Customer Care

INNHOLD
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[Produkt: Solibri Model Checker NY versjon]
Jan Richard
Pianski,
ansvarlig
saksbehandler i
Ingenia

– Men enkelte bugs må man tåle, tilføyer
Pianski. – Et softwareprodukt blir jo aldri
ferdig. Alle produkter er i konstant utvikling.
– Både for vår egen og andres del har vi
derfor løpende meldt tilbake feil og forslag
til endringer/ønsker til NTI Nestor, som har

«NTI Nestor har vært lydhør og
god å ha som samarbeidspartner i
overgangsfasen til Revit MEP.»
Jan Richard Pianski,
ansvarlig saksbehandler i Ingenia

Bygget bygges to ganger
Prosjektet på Krigsskolen har en egen PC
på anlegget der byggeleder for eksempel
kan gå inn og sjekke tegninger i forhold til
3D-modellen, opplyser herrene.
– Prosjektet bygges jo på en måte to
ganger, sier Per Asp. – Først digitalt og
så reelt. Alt digitalt representerer noe
virkelig, så det å kunne konferere med
3D-modellen er uvurderlig i byggefasen.
En 3D-modell er betraktelig enklere å forstå enn 2D plantegninger.
– BIM-prosessen luker ut feilene allerede i prosjekteringsfasen, og minimaliserer dermed konflikter. Detaljnivået og
koordineringen gjør at man bruker mer
tid på prosjektering, men feil som oppdages på byggeplassen koster som kjent
«hundre ganger» mer enn på skjermen.
BIM-metoden innebærer svært lønnsomt
kvalitetsarbeid, slutter Per Asp.

Solibri Model Checker versjon 7
Tekst: Katrine Opdahl Sousa

Solibri Model Checker v7 ble sluppet 17. oktober, og inkluderer
mange spennende nyheter og forbedringer basert på nye
innovative løsninger fra Solibri og ønsker fra bransjen.

For ytterligere informasjon besøk
www.ingenia.no

Nyheter
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Foto: Forsvarsbygg
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– BIM handler mye om koordinering og
kontroll, kommenterer Per Asp. – Metodikken i seg selv gjør oss mer bevisst med
hensyn til løpende å kontrollsjekke det
man prosjekterer.

Trygg support

tatt dem videre til MagiCAD og Autodesk.
NTI Nestor har vært lydhør og god å ha
som samarbeidspartner i overgangsfasen
til Revit MEP.

Rett 3D-system

Fornyer med BIM

Ny Solibri Model Checker

Tidlig ute med DAK

ERFA-møter

BIM University

Digital Prototyping

Solibri arbeider hele tiden med å forbedre ytelsen i sine programmer, og ikke
minst for å opprettholde mangfoldigheten
og fleksibiliteten de tilbyr for kvalitetssikring og kvalitetskontroll. Solibri ønsker å
muliggjøre en kostnadseffektiv analyse og
kontroll, samtidig som man får pålitelige
resultater hver gang.
v7 omfatter flere nyheter for å forbedre
den totale ytelsen
	
Rolledefinisjoner som gjør Solibri
enklere og mer effektiv å bruke
	
Delt innhold: Regelsett, ITO definisjoner, rapportmaler og Classifications
	«Sentral» styring av innhold
	Et mer strømlinjet brukergrensesnitt
	Nye menyer
	Redusert tid ved lasting av nye modeller, redusert minneforbruk og økt 3D
ytelse.
	Avhengighetsforhold mellom regler
	Låste regelsett: Begrenser muligheten
for feil og sikrer pålitelige og konsekvente resultater.
	Nye og forbedrede regler
Patentert Design

NTI Nestor

ISY CAD Rebar

Solibri introduserer «Roles»,
rollebeskrivelser
Med Solibri Modell Checker v7 følger det
forhåndsdefinerte rollebeskrivelser som
blant annet Arkitekt, BIM-koordinator eller
QTO (mengdeuttak).
Ideen bak roller er at man kan sette
opp tilgjengelig innhold i Solibri basert på
brukerens behov eller rolle i prosjekter.
Hver rolle har en liste med tilgjengelige
regelsett, Classifications og ITO definisjoner. Solibri Model Checker blir et enklere
og mer effektivt verktøy når kun det innholdet man har behov for ligger klart når man
åpner en modell.

Støtte for kvalitetssikringsrutiner
gjennom hele organisasjonen
Solibri støtter nå en mer helhetlig implementering av kvalitetssikringsrutiner for
BIM, for hele organisasjoner. I tillegg til å
bruke forskjellige roller kan brukere i en
bedrift nå tilknyttes enten en administrerende brukerprofil eller sluttbrukerprofil.
Dette gjør det enklere for brukerne å

Customer Care

INNHOLD

følge bedriftens best practice løsninger og
interne oppsett for kvalitetssikringsrutiner.
Ved å kontrollere brukernes rettigheter
begrenser man også muligheten for feil,
f.eks. uønskede endringer på regelsett og
parametere.
De administrerende brukerne har
ansvaret for implementeringen av rutiner
og innhold, og de har nå muligheten til å
samle regelsett og annet innhold på et
sentralt sted for enklere deling, oppdatering og vedlikehold.
Dette er bare noen av nyhetene i Solibri
Model Checker v7. Du kan lese mer om
nyhetene i Solibri Model Checker v7
HER >>>
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Kontroll og kvalitetssikring

– Noen barnesykdommer i programsystemet har det vært, det må innrømmes,
men det kan vi leve med. Det blir bedre
og bedre hele tiden. Sammenkoblingen
mellom MagiCAD og Revit er heller ikke
helt komplett ennå, men det nærmer seg.
– Dette er absolutt måten å prosjektere
på. Og vi ser at det kan lønne seg å være
tidlig ute. Man får konkurransefortrinn,
sier Asp.

Fakta om SOLIBRI
Verktøy for effektiv samhandling og
kvalitetssikring I BIM-prosjekter. Godt
egnet for alle fagdisipliner og roller.
Solibri leser filformatene IFC, DWG
(3D og SMC).

cadmagasinet

forholde seg til i 3D, og gir større sikkerhet
med hensyn til resultatet.
– Alle mulige beregninger kan kjøres
samtidig ettersom vi har alt i én database.
For eksempel lyd og balansering av anleggene. I tillegg er det mulig å gjøre energiog sol/skyggeberegninger.
Revit MEP er også veldig fleksibel med
hensyn til visningsformater, opplyses det.
– I prinsippet kan man presentere hva
man vil av visninger og utskrifter. Man kan
velge å se på rør og ventilasjon sammen
eller hver for seg. Man kan vise arkitekt-,
bygg-, VVS- og el-modellene sammen eller
hver for seg. Og man kan betrakte alle
mulige tverrsnitt, plan og vinkler, sier Jan
Richard Pianski.
– Det finnes kraftige funksjoner for å
ta ut beskrivelser, tegningslister, materiallister og oversikter. Alt hundre prosent
oppdatert ettersom alle data finnes kun
ett sted i databasen.

9

[Case: Lille frøen · TIDLIG UTE MED DAK]

Skoleflinke tilfeldigheter ble
arkitektsuksess
Tekst: Thor Hestnes

Tilfeldigheter er en del
av hverdagen. Også
for arkitekter. For
arkitektene i Lille Frøen
førte tilfeldigheter til
at undervisningsbygg
ble deres spesialfelt.
Det hele startet med
musikk i deres ører…
Fire ferske arkitekter hev seg ganske tilfeldig – men tydeligvis arkitektonisk melodiøst – inn i en åpen arkitektkonkurranse
om nybygget til Norges Musikkhøgskole i
1985. Og vant!
– Det prestisjetunge prosjektet var et
løft for kultur-Norge den gangen, så dette
ble faktisk en flying start for oss fire unge
arkitektene, da uten firma, innrømmer
Nikolai Alfsen, en av gründerne og eierne
av nå Arkitektgruppen Lille Frøen.
I dag, med prekvalifisering og nødvendigheten av referanseprosjekter, har dette
selvsagt ikke vært mulig.

Fra skole til skole – og utmerkelse
Lille Frøen kan i ettertid peke tilbake på
et 30-talls store og små skoleanlegg som
de har tegnet opp gjennom årene. Fra
barnehager til universitetsbygg. Men også
mye annet. Et vidt spenn. Det er rart hva
referanser gjør med utviklingen. Det ene
fører det andre med seg, gitt at man gjør
en god jobb naturligvis.
I 1999 ble Arkitektgruppen Lille Frøen
tildelt Skoleprisen av Kirke-, utdanningsog forskningsdepartementet for sitt arbeid
med Dyrløkkeåsen skole i Drøbak, en
1-10-skole med idrettshall og kulturhus.

Tidlig ute med DAK
Tilfeldigheter ville også ha det til at arki-

tektene ble tidlig kjent med DAK-verktøy.
I 1988 ble de kontaktet av Bærum kommune om å tegne et skoleanlegg i Lommedalen. Kommunen ville ha noe nyskapende, men ønsket i tillegg at anlegget
skulle tegnes på DAK.
Men det kunne ikke Alfsen & Co stille
opp med uten videre. Kreativiteten hadde
de, men ikke DAK-kunnskapen. Men det
var ikke avgjørende, mente Bærum kommune, det var kreativiteten de likte.
Dermed hyret kommunen like godt inn
DAK-verktøy og DAK-folk, som sammen
med Lille Frøens arkitekter fikk tegnet den
nye skolen i AutoCAD.
Med nok en flying start kunne de så
etter hvert selv investere i AutoCAD, eget
DAK-utstyr og -kompetanse.

Konkurransefortrinn
– Dét har utvilsomt gitt oss fordeler og har
vært et konkurransemessig fortrinn opp
gjennom tiden, sier Nikolai Alfsen. - Vi har
også prøvd å være tidlig ute med oppgraderinger og nye programversjoner, og til å
ta i bruk 3D da det kom.
Etter AutoCAD gikk firmaet etter hvert
over til 3D i AutoCAD Architecture, men fra
2009 har det vært Revit Architecture som
rår grunnen.

Rett 3D-system

Fornyer med BIM

Ny Solibri Model Checker

Tidlig ute med DAK

ERFA-møter

BIM University

Nikolai Alfsen, en av gründerne og eierne av
Arkitektgruppen Lille Frøen.

Digital Prototyping

– NTI Nestor har vært vår forhandler
siden da, fortsetter Alfsen. – NTI Nestor hadde en pakkeløsning rundt Revit
som passet oss best, slik at overgangen
gikk greit. En full pakke bestående både
av teknisk implementering, opplæring og
konsulentbistand. Etter hvert har de også

cadmagasinet

– Tilfeldigvis tilhørte tomten for musikkhøyskolen gården Lille Frøen i Oslo, så i
mangel på noe bedre navn, ble dette rett
og slett prosjektnavnet på vår arkitektoppgave, innrømmer Alfsen.
– Noe måtte jo prosjektet hete, medgir
han. – Og da Aftenposten i etterkant av
konkurransen refererte til oss prosjektvinnerne som Arkitektgruppen Lille Frøen, ja
Detalj fra Teigar Ungdomsskole på Nøtterøy.
Foto: Lille Frøen

Norges Musikkhøgskole - Lille Frøen
vant arkitektkonkurransen i 1985 om
dette bygget

2 • 2011
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Fra prosjekt til firma

cadmagasinet
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så ble det like godt til at vi etablerte vårt
arkitektfirma med det navnet. Og navnet
skjemmer som kjent ingen.
– Tvert i mot har vi vel skilt oss litt positivt ut av den grunn, tror Nikolai Alfsen.
– Mange vil vite om bakgrunnen for navnet. Aftenpostens mangelfulle research
ble i alle fall en artig historie.

Patentert Design

NTI Nestor

ISY CAD Rebar

Customer Care

INNHOLD
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Hadeland Videregående skole på Gran. Ferdig til
skolestart 2012. Foto: Lille Frøen

– Vi har god erfaring med prosjekthotellet Byggeweb i så måte, fortsetter Alfsen.
– Det skaper effektive arbeidsprosesser
og sørger for god dokumentflyt og sporbarhet helt fra starten av. Pluss at det sikrer
at alle til enhver tid forholder seg til siste
oppdaterte tegning.

Erfaringsutveksling

løpende sørget for at vi alle er kurset og
oppdatert i Revit og BIM-metodikk.

Prosjektkoordinering på web
I og med at alle jobber på samme modell
egner Revit og BIM seg utmerket til utveksling av informasjon og koordinering av prosjektet, opplyses det. Spesielt i kombinasjon med et webprosjekthotell.

– Et leverandør-/kundeforhold dreier seg
ikke bare om produktpriser, påpeker Alfsen, som også benytter sjansen til å
berømme Autodesks nåværende lisensieringspolicy. Ja, for det har ikke alltid vært
slik, påpeker han.
– Med det gitte antall lisenser som vi
har kan det være ulike personer som til
enhver tid har tilgang til en lisens, så sant
den er ledig. Vi har også selvsagt alle våre
lisenser på subscriptionavtale, noe som
gjør at vi også kan sjekke ut og ta med
lisensene hjem for å arbeide der, om man
vil…
…noe Arkitektgruppen Lille Frøens 13
arkitekter uavlatelig gjør, betror Nikolai
Alfsen.
For ytterligere informasjon besøk
www.arklf.no

Fornyer med BIM

Ny Solibri Model Checker

2 • 2011
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NTI Nestor er moderator for Inventor ERFAgruppen som samler mer enn 250 deltagere fire steder i Norge.

Revit ERFA-møter
Dette er NTI Nestors initiativ til å skape en

offentlig brukergruppe for Revit-brukere i
Norge. Revit ERFA-møtene samler mer enn
100 deltagere i tre norske byer.
Temaene varierer og møtene har bl.a.
omhandlet «Families», «Biblioteksstrategi»,
«Samhandling i BIM/IFC-prosjekter» og
«Best practice for koordinater når man jobber med Revit». I tillegg er brukererfaringer
en viktig del av Revit ERFA-møtene.
Les mer om ERFA-møter HER >>>

NTI BIM University 2012
En effektiv BIM-prosess stiller helt nye krav til måten man samarbeider på i et byggeprosjekt. Vi har hentet inn
eksperter fra bransjen for å fortelle om hvordan en effektiv BIM-prosess kan gi en avgjørende konkurransemessig
fordel. Du vil også få møte våre eksperter og få se softwareløsninger som understøtter effektive BIM-prosesser.
Sett et kryss i kalenderen din allerede nå på den 23. og 24. april 2012 da NTI CADcenter inviterer til NTI BIM
University. Benytt denne unike muligheten til å treffe kollegaer fra resten av Norden, lære av andres erfaringer,
bli inspirert til forandring og etablere nye kontakter.

Vi gleder oss til å ønske deg velkommen til København den 23. og 24. april 2012.

– En av de største fordelene med Revit
som jeg ser det, er funksjonaliteten vi
kan bruke i tidligfasen med idéskaping,
påpeker Alfsen. – Det går veldig fort å få
frem en 3D-modell som diskusjonsgrunnlag, en modell som så enkelt kan endres
og «masseres», helt til både oppdragsgiver
og vi er fornøyd.
– I samhandlingsfasen med de andre
prosjekterende og byggherren er det
avgjørende at alle retter seg disiplinert
etter arbeidsmetodikken i BIM-prosjektet,
understreker han. – Det gjør det mulig å
luke ut alle mulige designkollisjoner og

Rett 3D-system

Inventor ERFA-møter

Inventor ERFA-møter har blant annet
inneholdt temaer som «Inventor og DWG
– hvordan samarbeide med AutoCADbrukere», «Inventor-tegninger – Sketched
Symbols», «Inventor Design Accelerators
& Calculators», «Inventor-Suiter og profesjonell visualisering» og det faste temaet
«Tips og triks».

NTI BIM University er et to-dagers arrangement med middag og overnatting.

Mange fordeler med BIM
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Som løsningsleverandør ønsket NTI Nestor å skape et forum der kundene kunne
utveksle erfaringer. ERFA-møtene gir brukerne en mulighet for å utveksle erfaringer,
få nyttig informasjon fra fagfolk, og få
bedre utbytte av produktene.

Teigar Ungdomsskole på Nøtterøy.
Foto: Lille Frøen.

Tidlig ute med DAK

ERFA-møter

BIM University

Digital Prototyping
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– Vår policy er at alle nye
prosjekter nå gjøres i Revit,
fortrinnsvis gjennom en
åpen BIM-metodikk.
– Revit er et mye bedre
verktøy til å skissere
3D-modeller med, poengterer Alfsen. – Oppdragsgiverne ønsker mer og mer å
få et reelt bilde av hvordan
tingene vil bli seende ut når
bygget står ferdig. Papp- og
leirmodeller er som kjent
ute. Spesielt i offentlig sammenheng
er det nå helt avgjørende med virtuelle
3D-modeller.
Et stort prosjekt som Lille Frøen er
engasjert i for tiden er Hadeland videregående skole på Gran, en sammenslåingen
av Brandbu, Gran og Roa videregående
skoler.
Det er et omfattende prosjekt der alt
gjøres i Revit, og der BIM-metodikken skaper samhandling mellom arkitektteamet,
byggherren og de rådgivende ingeniører.

Flytende lisenser er nyttig

NTI Nestor arrangerer
jevnlig ERFA-møter
(ERFAringsmøter) for brukere
av Inventor og Revit.

cadmagasinet

Revit og BIM policy

-konflikter mellom de ulike fagene på prosjekteringsstadiet.
– BIM-metodikken med å kjøre løpende
tverrfaglig kollisjonssjekk
av fagmodellene er en stor
fordel. Ved å sammenstille
«Vår policy er at
fagmodellene i én BIMalle nye prosjekter
modell oppdages konfliknå gjøres i Revit,
tene lett og feilene kan fortfortrinnsvis gjennom
løpende rettes opp. Det er
en åpen BIMuhyre viktig å kunne luke
ut konstruksjonsfeilene før
metodikk.»
det kommer til realiseringsNikolai Alfsen
fasen. Å rette opp feil på
Gründer og en av eierne i
byggeplassen kan koste
Arkitektgruppen Lille Frøen
dyrt, slår Alfsen fast.

– Våre Revit-brukere skryter for øvrig av
ERFA-møtene til NTI Nestor, berømmer
han. – Det er fine anledninger til å lære
mer om produktene, og til å få verdifull
erfaringsutveksling med andre brukere.
Alt dette har medført at NTI Nestor blir en
god støttespiller, ikke bare en programleverandør.

ERFAmøter

Patentert Design

NTI Nestor

ISY CAD Rebar

Customer Care

INNHOLD
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[case: OSO HOTWATER - DIGITAL PROTOTYPING ]

OSO Hotwater

Varme tanker som stadig gjelder

OSO Hotwater AS (som selskapet egentlig
heter) er en solid helnorsk industrihistorie.
Uttrykket stein på stein, eller rettere sagt
bereder på bereder, er dekkende for utviklingen gjennom snart 80 år. Med ansatte
i utlandet teller virksomheten nå ca. 200
ansatte, som omsetter for ca. 400 millioner kroner.
Men det hele startet som Oslo Sveisebedrift, Oslo i 1932. Derav navnet OSO.
Sveising av rustfritt stål ble spesialiteten.
Helsveisede benkbeslag, kokekar og vedkjeler.

Europas ledende

cadmagasinet
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Derfra var ikke steget langt til varmtvannsberedere, noe som har vært hovedproduktet siden. I 1971 var bedriften den
første i verden til å serieprodusere rustfrie
varmtvannsberedere. Disse har de laget
så godt at OSO i dag er Europas ledende
produsent av varmtvannsberedere i rustfritt stål. Over tre millioner enheter har det
så langt blitt.
Produksjonen foregår nå i 20 000 kvm
store og moderne fabrikklokaler i Hokksund, hvorfra ca. 50 prosent av produksjonen går som ferdigprodukter til Norge,
ca. 25 prosent til eksport, samt at ca.
25 prosent selges som delkomponenter
til OEM-kunder for det europeiske varmepumpemarkedet.
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Rett 3D-system

Fornyer med BIM

Ny Solibri Model Checker

Tidlig ute med DAK

ERFA-møter

BIM University

Digital Prototyping
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Tredje generasjon har roret
– En varmtvannsbereder kan kanskje
høres enkel ut, sier Christoffer Braathen
(31), men det ligger faktisk løpende forskning og utvikling bak for å holde oss
ledende.
Som den tekniske av de to brødrene
var det naturlig at han fikk ansvar for produktutvikling og markedskommunikasjon,
da faren Chris Reidar Frölich-Braathen
overlot roret til neste generasjon. Christoffers yngre bror Sigurd (30) har den daglige
ledelsen.
– I likhet med de fleste bedrifter som
har vært med en stund har også OSO hatt
sine opp- og nedturer, medgir Christoffer
Braathen. – Til tider har det vært nye
prosjekter som har fristet, men vi har foreløpig unngått å spore av, og jobber hardt
for å beholde skylappene og et lynskarpt
fokus.

Customer Care

INNHOLD

Kompetanse som ikke ruster
OSO har nemlig prøvd seg på en rekke
ting, får vi høre. Men alt fra varmepumper
og propantanker er blitt forkastet. Man
har endt opp med å holde seg til det man
kan best.
– Det kan høres kjedelig ut å være
best på en så banal ting som å sveise
rustfrie tanker, men dette er faktisk vår
styrke. Vi ønsker å være best i verden på
nettopp dette. I tillegg har vi tilegnet oss
unik spisskompetanse på ulike fagfelt,
samt ikke minst på produksjonsteknikk,
sier han.
VVS-bransjen er kanskje en traust bransje, men selv på dette området skjer det
nå mye, både hva angår design, funksjonalitet, enøk, materialer, legeringer, sveisemetoder og mer. Konkurrentene blir også
stadig bedre.
– Det kreves stadig mer av oss for å
holde OSO ledende, både med hensyn
til produkt- og produksjonsutvikling, sier
Braathen.

Stort potensial i OEM-markedet
På tross av skrinleggingen av varmepumpeprosjektet i sin tid, nyter OSO godt av et
stort og spennende marked som delleverandør på området.
– Et nytt EU-direktiv om bruken av varmepumper for å spare energi, vil gjøre
at varmepumper vil få en boom i Europa
fremover, spår Christoffer Braathen.
OSO satser derfor betydelig på å levere
tanker og komponenter som OEM-produkter til de etablerte produsentene av varmepumper.
På beredersiden satser bedriften mer
og mer på energisparing som gjør berederne stadig mer miljøvennlige og energiøkonomiske. Hele boligvarmeprodukt-
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Tekst: Thor Hestnes

– Med mindre man kan komme med
et banebrytende nytt produkt som nesten
selger seg selv, er nysatsing en kostbar
risikosport, mener Braathen.

cadmagasinet

Vi har vel alle et forhold til OSO. De aller fleste av oss
har vasket oss med varmtvann fra en OSO-bereder.
Brødrene Sigurd og Christoffer Braathen har et helt
spesielt forhold til OSO. Som tredje generasjons eiere,
og i en alder av så vidt 30 år, er det de to som nå
bereder grunnen. Christoffer bl.a. ved hjelp av avansert
3D DAK fra NTI Nestor.
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Ole Isaksen, leder av 
produktutviklingsavdelingen
i OSO Hotwater AS

– Inventor er helt uvurderlig for oss og brukes
nå til absolutt alt. Også til
maskin- og fabrikkonstruksjon, berømmer Christoffer
Braathen.

Fra håndverk til
industriroboter

Ole Isaksen, som også er bedriftens dyktigste Inventor-bruker. Han har stått bak
mange av de mest komplekse maskinkonstruksjonene bedriften har skapt.
– Til sammen har dette blitt en velfungerende modell, og med et veldig bra
team, skryter Braathen.
– Det er svært givende å designe og
teste ut nye produkter, men det er faktisk
enda mer givende å designe produksjonsmaskinene selv, fortsetter han. – Våre
egne maskiner går langt utenpå det hyllevare-maskiner kan produsere. Vi har virkelig bygget opp spisskompetanse på dette
feltet her i Hokksund. Sammenlignet med
internasjonale konkurrenter, ligger vi langt
foran på en del områder. Vi er stolte av og
veldig glade for å ha så høy kompetanse
lokalt her i Hokksund.

Produksjonen foregår i stor
grad med egne CNC-styrte
maskiner. Fabrikken omtales som Norges tredje største robotmiljø.
– Nylig har vi eksempelvis ferdigstilt
to identiske produksjonsmaskiner, store
som et normalt oppholdsrom, forteller
Braathen ivrig.
– Alt ned til den minste skrue og mutter er konstruert i Inventor. Ca. 10 måneder tok designprosessen.
– Dette gjør vi rett og slett fordi det ikke
finnes maskiner på markedet som kan

God verktøykompetanse
avgjørende

– NTI Nestor har kurset opp
alle utviklerne våre, noe som har gjort at vi
har blitt vesentlig bedre til å utnytte funksjonaliteten i verktøyene, fortsetter han.
– Deres spisskompetanse på teknologien
introduserer oss stadig for nye og mer
produktive måter å jobbe på. Det er svært
nyttig med hensyn til sluttresultatet.
– NTI Nestor er en uvurderlig partner
for oss, slår han fast. – Når vi står overfor
tekniske utfordringer, kan vi enkelt kom-

2 • 2011
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Tidlig ute med DAK

ERFA-møter
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Digital Prototyping

 Omsetter for ca. 400 mill. NOK
 Tre hovedmarkeder: Norge (50 %),
eksport (25 %) og OEM (25 %)
 De store vekstmulighetene ligger
innen OEM-markedet

 Verdens første til å serieprodusere
rustfrie varmtvannsberedere
 Mer enn 3 millioner stk.
produsert siden 1971 – mest i
Europa
 Markedsleder i Norge i over 45 år
 Scanvac prisen – Skandinavias
mest miljøvennlige selskap
 GRIP’s «Glassbjørnen» –
hederspris for unikt miljøarbeid
gjennom 40 år
 OSO gir 5 % av driftsresultatet
årlig til miljøtiltak – indre og ytre

Til rådighet som design- og konstruksjonsverktøy har utviklerne både AutoCAD, Autodesk Inventor med Vault, og 3ds Max.
AutoCAD har OSO brukt helt siden 1989.
NNå er det imidlertid digital prototyping i
3D med Autodesk Inventor som gjelder,
selv om de ikke helt kan slippe 2D.
– AutoCAD brukes fortsatt på en del
ting, spesielt i forbindelse med tynnplateproduksjon. Vi har et utall gamle tegninger
som til tider må oppdateres. AutoCAD
er et ypperlig verktøy til dette, fortsetter
Braathen.
Alt av komponentutvikling gjøres imidlertid på Inventor, der det først designes
digitale prototyper av dem. Noe styrkeberegning gjør OSO også selv, men det
meste av dette settes ut til Teknologisk
Institutt og andre.

Rett 3D-system

Fakta om
OSO HOTWATER AS

Pionérbedrift både på produkt og
miljø:

Digital prototyping

16

munisere med dem og kjapt få gode svar.
Vi har selv ikke mulighet til å sitte inne
med denne kunnskapen til enhver tid.
NTI Nestor har lokale eksperter på hvert
enkelt DAK-produkt og har om nødvendig
enda flere ressurser å trekke på gjennom
Autodesk-systemet, oppsummerer Christoffer Braathen, som selv er en habil
AutoCAD- og Inventor-bruker.
Men ikke habil nok i følge ham selv.
– Jeg har mye å lære. Mitt mål er å
kurse meg opp i Inventor helt fra grunnen
av, og bli en god designer. Ikke bare for
enkel designutfoldelse, men for virkelig å
se om ting er realiserbart.

Eget miljøfond
– OSO ECO Foundation
 Fortjenesten går hvert år til
forskjellige miljøprosjekter.
For ytterligere informasjon besøk
www.osohotwater.no

Patentert Design

NTI Nestor

ISY CAD Rebar

Customer Care

INNHOLD
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duktdesign ut fra et designmessig og
funksjonelt perspektiv, og en avdeling som
tilrettelegger produktene for produksjon.
Integrert designprosess
Sistnevnte både i form av produkttilpasUtviklingsvirksomheten i OSO er delt i ning for mest mulig effektiv produksjon,
to avdelinger, opplyses det: En produkt- og egen design av produksjonsverktøy.
utviklingsavdeling som jobber med pro- Denne avdelingen er ledet av utviklingssjef

Christoffer Braathen,
ansvarlig for
produktutvikling og
markedskommunikasjon i
OSO Hotwater AS

gjøre det vi ønsker. Produktutviklerne designet komponentene og produksjonsutviklerne tegnet maskinen. En
helhetlig og svært givende
utviklingsprosess. OSO Integrated Design Process kaller vi den.
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spekteret er redesignet. Think Future er
mottoet.

«Nå er det imidlertid
digital prototyping
i 3D med Autodesk
Inventor som gjelder»

Christoffer Braathen,
ansvarlig for produktutvikling
og markedskommunikasjon i
OSO Hotwater AS
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[case: AGA · PATENTERT DESIGN ]
Fakta om AGA

SOLVOX OxyStream er et patentert alt-i-ett produkt
som både oksygenerer, strømsetter og stripper
nitrogen, samt har en innebygd vannmengdeindikator.

AGA automatiserer
designprosessen
Tekst: Joppe Næss Christensen

cadmagasinet
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Med sitt patenterte oksygeneringssystem
SOLVOX®OxyStream bidrar AGA AS til
bedre fiskevelferd i oppdrettsanlegg
samtidig som systemet optimaliserer
både gass og energiforbruk. I nært
samarbeid med NTI Nestor har AGA linket
designdata med Autodesk Inventor, noe
som radikalt reduserer tidsforbruk ved
prosjekteringsarbeid.
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AGA lanserte et unikt oksygeneringssystem for landbasert oppdrett under
årets Aqua Nor-messe i Trondheim.
SOLVOX®OxyStream er et patentert alti-ett produkt som både oksygenerer og
strømsetter, samt stripper nitrogen ut av
vannet. I tillegg har den en innebygd vannmengdeindikator.
Stadig flere oppdrettere flytter mer av
produksjonen sin fra sjø til land. Dette
innebærer utfordringer når det gjelder riktig oksygenering. SOLVOX OxyStream er
et nytt steg videre for å gjøre oksygenerings- og strømsettingsjobben enklere for
oppdrettere. Resultatet er redusert stress
hos fisken, mindre sykdom, samt at man
kan skreddersy oksygenflyten etter størrelse og fiskeart.

ERFA-møter

BIM University

Digital Prototyping

ten på utviklingen av SOLVOX OxyStreamAGA, som er en del av The Linde Group, systemet ble NTI Nestor koblet inn for å
har vært etablert i Norge, samt levert automatisere tegningsarbeidet.
oksygen og tekniske løsninger til oppdrett
– Sammen har vi laget et system som
siden tidlig på 80-tallet. AGA etablerte en kalkulerer og utfører parametermodelleegen FOU-avdeling for utvikling av proses- ring i Inventor. Her hadde vi et tett samarser og utstyr knyttet til oppdrett på midten beid med NTI Nestor, og selv om det var
av 90-tallet.
en teknisk utfordring å sy
– Kundene våre får tilsammen våre parametere
«Sammen har vi
gang til utstyr som øker
med Inventor løste vi dette
laget et system som
vannkvaliteten i oppdrettssammen. Resultatet har
anleggene. Hvert anlegg er
allerede blitt en suksess,
kalkulerer og utfører
unikt, og etter oppdretters
forteller Glomset.
parametermodellering
krav tilføres riktig mengde
i Inventor, sier
Mange fordeler
gass til oppdrettskaret.
Kenneth Glomset»
– Tidligere benyttet man
Reguleringsteknologien
manuelle tegninger, noe
bidrar til redusert energiKenneth Glomset,
utviklingsansvarlig hos
som tok mye tid, men med
bruk. Men, dimensjonerinLinde Gas/AGA
et automatisk system kan
gen av hvert anlegg tok
vi på få minutter utføre
mye tid, derfor så vi etter
en løsning der vi kan automatisere proses- samme beregninger som før tok dager. La
ser under utviklingsarbeidet, sier Kenneth meg forklare, sier Glomset, og fortsetter:
– En 2D-maltegning som ligger i InvenGlomset, utviklingsansvarlig i avdelingen
Aquaculture & Water Treatment hos Linde tor er linket via parametre til en Excel
fil hvor vi utfører våre beregninger av
Gas/AGA.
Da Linde Gas/AGA nærmet seg slut- systemet sammen med slutt-kunden.
Fra denne 2D-tegningen blir det generert
3D-komponenter som vi benytter til å lage
en ferdig 3D-modell og etter hvert ferdige
Tidligere benyttet
produksjonstegninger. Bare dimensjoneman manuelle
ringstiden er redusert fra en dag til en
tegninger, noe som
time.
tok mye tid, men
med et automatisk
system kan vi på
få minutter utføre
samme beregninger
som før tok dager,
sier Kenneth Glomset,
utviklingsansvarlig
i avdelingen
Aquaculture & Water
Treatment hos Linde

Patentert Design

NTI Nestor

ISY CAD Rebar

Glomset finner flere fordeler
– I praksis kan en selger gjøre beregninger i regnearket og så sende disse til en
ingeniør som lager produksjonstegninger i
DAK-verktøyet. Med det automatiske systemet kan man lage pristilbud på timen.
Vi trenger ingen prisliste, for hvert prosjekt
er skreddersydd. Det gir bedre service for
kunden og raskere beslutningsprosess.
Customer Care

INNHOLD

Er det endringer underveis kan vi enkelt
justere spekket i programmet, og slipper
derved å tegne om. Tiden vi sparer kan
benyttes til nye utviklingsprosjekter.

Ros til NTI Nestor
Kenneth Glomset, som er hjernen bak
SOLVOX OxyStream, jobbet som utviklingsansvarlig i AGA AS i Norge, men har
nå utviklingsansvaret globalt i Linde. Han
beskriver samarbeidet med NTI Nestor
slik:
– Vi har fått profesjonell hjelp fra NTI
Nestor. Vi har investert i Autodesk Inventor både hos vår utviklings- og engineeringsavdeling, og har i tillegg fått programmerings- og konsulentbistand fra NTI Nestor. Det begynte med innledende møter
for å avdekke AGAs behov og å se på
mulighetene i Autodesk Inventor. Dernest
prosessen med å tilpasse AGAs system
med Inventor. Dagens løsning har kommet
på plass på kort tid og vi vil spesielt takke
Anders Tokerud, konsulent hos NTI Nestor
AS, som har vært flink til å finne løsninger
for oss. For øvrig kan jeg fortelle at AGA
Norge delvis har tatt i bruk Inventor 3D på
grunn av utviklingsarbeidet i vår avdeling.
Det syns vi er litt gøy, avslutter Kenneth
Glomset.

2 • 2011

Designdata inn i Inventor

cadmagasinet

De to bildene er laget i 3ds Max Design fra
Inventor-filene.

Industrigass brukes over hele
verden, hele tiden, døgnet rundt.
Uavhengig av område: sveising,
kjøling, oppvarming, industrielt
renhold eller laboratorieanalyser
– det brukes alltid gass. Industri
gasser fra AGA spiller en viktig
rolle i metallurgiske prosesser,
kjemisk industri, matvareindustri,
miljøbeskyttelse, ved produksjon av
glass og elektronikk, konstruksjon,
farmasøytisk industri, samt i
forskning og utvikling.
Med avdelinger i Skandinavia og
de baltiske landene, er AGA i dag
Nord-Europas ledende gasselskap
og en del av The Linde Group. I
region Nord-Europa er AGA også
markedsleder innen flytende
petroleumsgass i flasker. AGA
er også involvert i biogass, som
selskapet distribuerer. Ved hjelp
av nyskapende gassapplikasjoner,
kan AGA øke produktiviteten,
sikkerheten og konkurranseevnen
for sine kunder på måter som også
tjener miljøet.

For mer informasjon besøk www.aga.no
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[NTI NESTOR: Bidrar til kundens bunnlinje]

har NTI Nestor ansatt Hans Olav Michelsen som leder av byggmarkedsområdet.
Kundene får kort og godt utnyttet mer
av både DAK-teknologien og designmetodene, slik at sluttresultatet blir best mulig.

Bidrar til kundens bunnlinje
Fra å være en ren leverandør av DAKverktøy, enkle tjenester og opplæring, er
NTI Nestor med andre ord blitt en forbilledlig løsningspartner for kundene.
NTI Nestor ønsker å være en partner
som bidrar positivt til kundens bunnlinje.
Kundene er eksperter på sine områder. Vi
setter vår ære i å verdiøke deres kompetanse og produkter på beste måte. Dette
tar vi nå et skritt videre gjennom etablering av en egen Customer Care-avdeling
som har kundeopplevelse som hoved
fokus. Våre kunder skal oppleve at det å
jobbe med NTI Nestor betyr tilgjengelighet,
ydmykhet, pålitelighet og ekspertise.

Oslo – Bergen – Ålesund
Hvis muligheten finnes, foretrekker imidlertid de fleste av oss å handle lokalt og
få support lokalt. Det er en kjensgjerning
NTI Nestor nå tar ytterligere konsekvensen av.
For å betjene mer av det norske markedet enda bedre, reetablerer vi nå en
regionsstruktur for å forsterke og få en

bredere lokal tilstedeværelse og fokus.
Målet er å utvikle sterke regionskontorer, i første omgang i Bergen og Ålesund,
men også andre regioner vil komme på
tale etterhvert
Hovedkontoret i Sandvika, med fokus
på Østlands-området ledes av administrerene direktør Halvor Jensen.
Ålesunds-kontoret som har vært på
plass noen år, vil telle fem-seks ansatte
fra 1. januar 2012, personer med lang
erfaring fra bygg og maritim industri. Nyutnevnt regionsleder er Arve Sævik som har
15 års bransjeerfaring, de siste fem årene
som salgssjef for NTI Nestors byggruppe.
Bergens-filialen, som skal bli tre til
fire ansatte i løpet av første halvår neste
år, vil i første fase fokusere på industri
markedet. Som regionsleder der tiltrer
Eivind Lundberg 1. januar 2012. Han

«Våre kunder skal oppleve at
det å jobbe med NTI Nestor
betyr tilgjengelighet, ydmykhet,
pålitelighet og ekspertise.»
Halvor Jensen,
administrerende direktør
i NTI Nestor AS

NTI Nestor

Vinner på verdiøkende tjenester
Spesielt gledelig er økningen i tjeneste-
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Fornyer med BIM

salg – hvor vi har en økning på mer enn
40 prosent, noe som er et direkte resultat
av satsingen på verdiøkende kompetanse.
NTI Nestor er blant annet blitt en viktig del
av prosjektgruppen i flere store prosjekter
hos våre kunder. Eksempelvis som aktive
bidragsytere i prosjekter hos Snøhetta,
Norconsult, MPM, Artec Aqua og Sweco
Norge, med flere. Vi har også hatt en
fantastisk utvikling på et av våre hovedom-

Ny Solibri Model Checker

Tidlig ute med DAK

Noe som er stadig viktigere i prosjekter,
enten det er industrielle prosjekter eller
byggeprosjekter, er tverrfaglig integrasjon.
Datautveksling på tvers av it-systemer er
noe kundene i svært liten grad behersker
selv. Her har NTI Nestor et stort repertoar,
og kan trekke veksler på ytterligere ressurser gjennom den skandinaviske NTI
CADcenter gruppen som selskapet er en
del av, en organisasjon på 150 medarbeidere.
Som et ledd i merverdien vi kan tilføre
kundene har vi en verktøykasse vi kaller
NTItools. Dette er en serie anerkjente produktivitetsverktøy som bidrar til økt effektivitet i bruken av Autodesks standardprogramvare, enten det er Revit, Inventor eller
AutoCAD.
Kundene kan ikke være ekspert på alt,
noe de heller ikke ønsker. Våre DAK-verktøy og tverrfaglige kompetanse viser seg
å gi kundene full uttelling for å få ting til
å samspille i en helhet, enten det gjelder
bygg eller mekanisk industri.

råder som er opplæring innen BIM, digital
prototyping og DAK hvor vi i år vil passere
8 millioner kroner i omsetning og mer enn
1300 ingeniører og arkitekter som har
deltatt i våre kursopplegg.
Begge våre hovedmarkeder, industri og
byggebransjen, utvikler seg relativt jevnt,
og er omtrent like store omsetningsmessig. Det er vi også veldig godt fornøyd med.

Vinn-vinn
Produktkompetansen, fagforståelsen og
NTI Nestors aktive prosjektbistand, parret
med kundens egen produktinnsikt, viser
seg å få det beste ut av kundens utviklingsprosjekter. Gode eksempler her er
vår aktive bistand i BIM-prosjekter og vårt
helt unike kurstilbud innen BIM. Dette
anerkjenner kundene som vinn-vinn.
For å styrke byggsatsingen ytterligere

ERFA-møter

BIM University

Digital Prototyping

Patentert Design

NTI Nestor

ISY CAD Rebar

Customer Care

INNHOLD
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NTI Nestor er Norges største leverandør
av kurs innen CAD, BIM og Digital
Prototyping. Vi har mer enn 1300
deltagere på kurs hvert år. For å
gjøre vårt kurskonsept enda bedre
og mer målrettet gjennomfører vi
nå en større revisjon av flere av våre
kursopplegg. Dette har tatt litt lenger
tid enn forventet. Derfor er det ingen
kurskatalog i dette cadmagasinet. Den
sendes ut i en ny og revidert utgave i
januar. Frem til da finner du informasjon
om våre kurs HER >>>

cadmagasinet
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cadmagasinet

NTI Nestor opplever en enestående vekst
og respons fra kundene. På tross av litt
usikre tider har selskapet en veldig positiv
utvikling og får stadig nye kontrakter. NTI
Nestor har vokst jevnt og trutt gjennom
hele året og teller 40 ansatte ved slutten
av året.

Tverrfaglig integrasjonskompetanse

Kurskatalogen 2012

Vinner på verdiøkende tjenester
og fornøyde kunder
NTI Nestor AS går så det suser. Etter 11 måneder av 2011 er
omsetningsveksten 36 prosent sammenlignet med tilsvarende
i fjoråret. Av en omsetning på hittil 76 millioner kroner er
resultatforbedringen enda bedre: fra 700 000 kroner i 2010 til
pluss 4,8 millioner kroner hittil i år. Nå reorganiseres det for å
betjene regionale kunder på Vestlandet enda bedre.

k ommer fra Manpower Excecutive der han
har jobbet med lederrekruttering og lederevaluering for store selskaper i Bergen.
Lundberg har tidligere blant annet jobbet
i Bravida/UMOE IKT der han var leder for
Region Vest.
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[NTI NESTOR: CUSTOMER CARE]

[Produkt: ISY CAD Rebar for Revit]

Vår leveranse til deg som
kunde begynner når avtalen
mellom oss er inngått.
Vi skal vise deg at vi er
den TYPE selskap som
leverer det vi har avtalt.
NTI Nestor lever av gode
kundeopplevelser, og vi
legger vår ære i at du
skal oppleve at vi leverer
i henhold til våre verdier;
Tilgjengelighet
Ydmykhet
Pålitelighet og
Ekspertise – TYPE.
NTI Nestors Customer Care-avdeling har
ansvaret for å ivareta hele vår leveranse
prosess. Det betyr at du som har en
subscription-avtale hos oss har tilgang
til produktsupport, lisensspørsmål, spørsmål relatert til dine kontrakter med mer. Vi
har en egen Service Management-gruppe
som vil følge opp dine tilbakemeldinger
på en strukturert, effektiv og profesjonell
måte.

Kai Torgersen,
Manager Customer Care

NTI Nestor sin Customer Care-avdeling er delt i tre hovedfunksjoner:
1. Kundeservice og produktsupport
Alle våre subscription-kunder har fra og
med 1. januar 2012 tilgang til vår kundeservice og produktsupportavdeling. Som
subscription-kunde har du automatisk tilgang til vår produktsupport.
Har ditt selskap behov for responstid
på support, kan du tegne en sølv-, gull- og
platina-avtale. Avhengig av hvilken avtaletype som velges tilbys også slike ting
som fordelaktige priser på kurs, konsulentbistand og en fast kontaktperson i vårt
Service Management Team.
Kundeservice- og produktsupportgruppen bistår også med lisenshåndtering,
support på Autodesk Subscription Center
og spørsmål rundt eksempelvis hjemmelisenser.
Kundeservice vil i tillegg ha en annen
meget viktig oppgave; ressursplanlegging.
Det vil være kundeservice som gjør avtaler
om installasjoner og andre tjenester som
NTI Nestor skal utføre for ditt firma. Du
skal vite at du får kvalifisert hjelp fra NTI
Nestor ved behov, og dine henvendelser
blir håndtert profesjonelt hver gang.
Vi sikrer dermed en høy kvalitet for alle
våre leveranser til deg.

Kundeservice og produktsupport når
du på:
support@ntinestor.no
Telefon 483 123 00

2. A
 utodesk Autorized
Training Center
NTI Nestor er autorisert kurssenter for
Autodesk. I Norge gjennomfører mer enn
1200 personer opplæring hos oss hvert
år. Vi arrangerer både standardkurs og
skreddersydde bedriftsinterne kurs som
du kan planlegge sammen med oss. Vi
utarbeider egne kursbøker, og utvikler fortløpende nye kurskonsepter.

3. Service Management
NTI Nestors Service Management-gruppe
har ansvaret for å følge opp leveranser
utført av oss. Service Management vil
kontakte deg for å forsikre at vi leverer som forventet. Bakgrunnen for denne
tette dialogen med våre kunder er todelt;
primært ønsker vi at du som kunde får en
god kundeopplevelse, og samtidig vil dine
tilbakemeldinger bidra til at NTI Nestor når
sine ambisjoner. Vi har satt oss høye mål
og de når vi kun ved å bli litt bedre dag for
dag. NTI Nestor lever av gode kundeopplevelser – vi er den TYPE selskap som vet
at det forplikter!

ISY CAD
Rebar
for Revit
NoIS har mer enn 20 års erfaring med utvikling av programvare for slakkarmerte betongkonstruksjoner, og har nå utviklet en fullstendig integrert løsning i Autodesk Revit. Løsningen kan brukes frittstående eller i
kombinasjon med Revit Structure 3D armeringsmodellering.
NTI CADcenter gruppen, som en av de
ledende leverandørene av Revit i Norden,
har inngått en forhandleravtale med NoIS
for salg, opplæring og implementering av
ISY CAD Rebar i Norge, Sverige og Danmark. Halvor Jensen, administrerende
direktør i NTI Nestor og Bård Hernes,
administrerende direktør i NoiS gleder seg
og ser frem til å kunne tilby markedets
beste armeringsverktøy for Autodesk Revit
i Q1 2012. Revit har en betydelig posisjon
i det nordiske ingeniørmarkedet og med
denne løsningen vil vi være det naturlige
førstevalget for våre kunder.

Effektivitet og kvalitet

cadmagasinet

2 • 2011

Modellering av betongkonstruksjon og produksjon av armeringstegning gjøres inne i
ett og samme verktøy. Dette gir effektiv
produksjon samtidig med at antall feilkilder reduseres. Man har full kontroll
på hvilke posnummer, stålkvaliteter og
dimensjoner som er brukt og kan effektivt
gjenbruke disse. Bøyeliste kan produseres med et par tastetrykk, og kan enkelt
tilpasses prosjektkrav.
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Arbeidsflyt
ISY CAD Rebar støtter Revit’s eksisterende arbeidsflyt for definering og produksjon av byggetegninger.
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En typisk arbeidsflyt vil være slik:
	
Modeller betongkonstruksjonen med
Revit
	Definer nødvendige «detail views» hvor
armering skal vises
	Tegn armering i form av symboler med
tilhørende armeringsdata eller modeller armering i 3D med Revit Structure
funksjoner og gjør om armeringen til
symbolsk visning i «detail views»
	Etabler «sheet views» (tegninger) med
tittelfelt og annen tegningsinfo
	Generer bøyelister fra «sheet views»

Armeringsdata

Tilpasningsvennlighet
Egendefinerte bøyeformer kan legges til.
Tilgjengelige stålkvaliteter, bøyediametere
osv. styres via oppsett.

Bøyeliste
Bøye- og summasjonsliste, inkl. grafisk
visning av posnummer, kan enkelt genereres på formater som MS Word, MS
Excel eller PDF. Mal for bøyeliste defineres
enkelt som et MS Word dokument.
For mer informasjon besøk www.nois.no

Armeringsdata som stålkvaliteter, stangdiametere, bøyeradius osv. defineres for
prosjektet og lagres på hvert posisjonsnummer som tegnes.

Parameterisering
Rebar benytter et sett av forhåndsdefinerte parametriske Revit «families» for å
representere de ulike armeringsformkodene, endesymboler osv.

Revit «look and feel»
Posisjonsnummer opprettes via en dialogboks som viser grafisk hvordan jernet vil
se ut. Noen data som må oppgis blir låst
for posisjonsnummeret, andre data kan
Customer Care

variere for hver «instance» av posisjonsnummeret.
ISY CAD Rebar bruker i størst mulig grad
Revit standardfunksjonalitet ved tegning
og modifisering. Strektyper osv. styres ved
bruk av Revit «styles».

INNHOLD
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i NTI Nestor
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Norconsult
Informasjons
systemer
og NTI Nestor
lanserer
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NTI Nestor AS bytter navn til NTI CADcenter AS. Dette gjør vi som en del av en felles
samordning av selskapene i NTI CADcenter gruppen.
NTI CADcenter gruppen har ca. 150 medarbeidere i Norge, Sverige og Danmark med en
samlet omsetning i 2011 på ca. 285 millioner danske kroner. NTI CADcenter Norge har ca.
40 ansatte og har en forventet omsetning i 2011 på 85 millioner norske kroner.
Din opplevelse skal være at det er enkelt å gjøre business med NTI CADcenter. Vi vil gjøre
vårt beste for at dere skal oppleve et hyggelig forretningsklima og for at dere som kunder
skal bli våre beste referanser. NTI CADcenters misjon er å skape verdi for våre kunder
gjennom å tilby de beste løsningene innen BIM, Digital Prototyping og Plant industri. Det
gjør vi i praksis ved å delta aktivt i våre kunders hverdag. Vi gir ekspertråd og veiledning
kombinert med markedets beste opplæring. I 2011 har vi hatt mer enn 1 300 personer
fra våre kunder på kurs. Når du møter virkelighetens verden etter at kurset er ferdig, vil vi
bistå med implementering, kundetilpasning og metodeverk som fører til mest mulig effektiv
utnyttelse av teknologi og arbeidsprosesser.
Vi ønsker å ha langsiktige relasjoner til våre kunder og leverandører.

Skandinavias største leverandør av
integrerte CAD-løsninger finner du her:
NTI CADcenter
Norge

Sverige

Danmark

NTI CADcenter AS
Tlf: +47 482 03 300
E-post: post@nticad.no
www.nticad.no

NTI CADcenter AB
Tlf: +46 019-20 54 50
E-post: info@nticad.se
www.nticad.se

NTI CADcenter A/S
Tlf: +45 70 10 14 00
E-post: nti@nti.dk
www.nti.dk

Sandvika
Hamangskogen 60
1338 Sandvika
Tlf.: 482 03 300
Faks.: 67 57 47 01
Ålesund
Lerstadveien 508
6018 Ålesund
Tlf.: 482 03 300
Faks.: 70 17 43 01
Bergen
Gjertrudvegen 11 E
5337 Straume
Tlf.: 482 03 300

