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Norik Mobil i ny drakt:

NÅ OGSÅ TIL IPHONE

NY VERSJON

av Norik Web

BRANNDOKUMENTASJON

& BRANNSIKRING
GJØR NORGE SIKRERE

DEN DIGITALE
FREMTIDEN
k onkurransedyktige må vi også ha fokus på dette når det kommer
til interne systemer og rutiner. Dette er også en nøkkel for å klare å
følge opp våre kunder på best mulig måte. Sågar har det siste året
også vært preget av innføring av nye systemer og rutiner i Norik.
MEN DET VIKTIGSTE AV ALTer til syvende og sist at våre kunder
er fornøyde. Da må vi levere nyttig innhold og jobbe tett sammen
med kundene våre – gjerne hos kunden. Vi må være på!
Det er derfor vi fortsetter å la
våre kunders ønsker til innhold og
funksjoner komme i førersetet.
Det er derfor vår salgsansvarlig,
Terje, hiver seg på et fly og kommer
på besøk om du skulle ha behov for
det – gjerne på kort varsel.
Det er derfor vi i mai i år deltar
som utstiller for fjerde gang på
Eliaden, en av Norges største fag
messer.
Det er derfor vi følger opp suk
sessen med å arrangere IK-kurs i samarbeid med Ikess Norge As.
Det er derfor vi alltid er lett tilgjengelige på telefon og epost.
Og det er derfor kundekontakt, høy servicegrad og digital
k unnskap alltid har vært vårt motto for å lykkes.
Les om noen av våre mange fornøyde kunder her i magasinet.

«VI FORTSETTER Å LA
KUNDENES ØNSKER
KOMME I FØRERSETET.»

På vegne av oss i Norik

NORIK
MAGASIN

H

Hvor mange ganger har du ikke hørt uttrykket? Eller andre «buzz
words» som digitalisering, disrupsjon eller automatisering. De
fleste av oss har ett eller annet forhold til disse uttrykkene. Også
vi i Norik. For oss er digitalisering og automatisering ord som gir
mening.
Norik Web og Norik Mobil har i over ti år vært med på å
d igitalisere internkontroll og HMS, og slik vil det fortsette. Vi
har lagt bak oss to spennende år siden lederen i forrige magasin
ble skrevet, og vi tror at 2018 og
2019 kommer til å bli våre mest
spennende år noensinne.
I mai i år lanserte vi både Norik
Web og Norik Mobil i ny drakt, og
med mange nye funksjoner. Vår
app, Norik Mobil, blir for første
gang også tilgjengelig på iPhone
og iPad. Nå blir det enklere og mer
effektivt enn noen gang å 
d rive
intern
kontroll med Norik! Det
siste kalenderåret har vært preget
av stort fokus på utvikling, og nå gleder vi oss til å la dette komme
alle våre eksisterende og nye kunder til gode. Når denne artikkelen
går i trykken er mange allerede godt i gang.
Digitalisering og automatisering gjelder ikke bare for pro
duktene vi leverer til våre kunder. For å bli mer effektive og
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NORIK
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I ny, moderne drakt er Norik Mobil mer tilgjengelig
og enklere å bruke enn noensinne. Nå får du den
også til iPhone og iPad, og selvfølgelig er den
tilgjengelig i App Store og Google Play.
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«VI HAR FOKUSERT PÅ AT MAN SKAL
KUNNE BRUKE A
 PPEN MED FÆRREST
MULIGE KLIKK, OG AT VIKTIGE
FUNKSJONER SKAL VÆRE LETT
TILGJENGELIGE TIL ENHVER TID.»

S

Samtidig med lansering av Norik Web lanserer vi også en helt ny
versjon av Norik Mobil våren 2018. Norik Mobil for Android har
siden 2010 vært det viktigste verktøyet for de som er ute i felten og
utfører kontroller og utbedrer avvik.
Med stadig voksende kundemasse og kunder fra nye bransjer,
har det blitt en økende etterspørsel etter en app for iPhone og iPad.
Etter at vi fikk forsterkede ressurser på utviklingssiden, kunne vi
sommeren 2017 starte utviklingen av en helt ny versjon av Norik
Mobil – versjon 4.
FOR BÅDE IOS OG ANDROID. Den viktigste nyheten i Norik
 obil 4 er at den kan brukes på Apple-enheter også. Det betyr at
M
du nå endelig kan kjøre Norik Mobil på iPhone og iPad. Vi opplever
i økende grad at våre brukere benytter sine private mobiler, og har
derfor optimalisert den nye versjonen for bruk på smarttelefon.
Stian Sundsbø, som siden 2017 har vært ansvarlig for utviklingen
av Norik Mobil, er glad for endelig å kunne tilby en app til iPhone
brukere også.
– Mer og mer av det vi gjør foregår på håndholdte enheter,
og i dag forventer alle at en app leveres til både Android og iOS-
enheter, sier han. Norik Mobil 4 blir nå også å finne i både Google
Play og App Store.
– Dette vil lette installasjon og oppdatering både for oss og
brukerne. Det setter samtidig ekstra press på oss selv med tanke
på kvalitet. Når vi nå lanserer en oppdatering, vil den umiddelbart
være tilgjengelig for tusenvis av brukere, tilføyer han.
NORIK
MAGASIN
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HELT NY DRAKT. Støtte for iOS og Android har krevd bytte av
utviklingsplattform, som igjen har tvunget oss til å tenke nytt. Det
har resultert i en app som ser helt ny og mer moderne ut. Samtidig
har måten man navigerer seg rundt i appen fått et annet fokus.
Stian Sundsbø sier at Norik stod foran viktige veivalg før de kastet
seg over utviklingen; blant annet valg av utviklingsplattform.
– Vi kunne utviklet en egen app for iOS ved siden av den vi
a llerede hadde til Android, men vi valgte og starte med helt blanke
ark på begge plattformene.
Valget falt på Xamarin fra Microsoft – en plattform som mulig
gjør utvikling til ulike mobile plattformer ved bruk av felles kode
base. Dette effektiviserer utviklingsprosessen dramatisk, først og
fremst fordi vi slipper å vedlikeholde én kodebase for hver platt
form man skal støtte.
– Xamarin går også hånd i hånd med resten av vår portefølje av
utviklingsverktøy, som i høy grad baserer seg på Microsoft.
Blanke ark åpnet også for muligheten å redesigne brukergrense
snittet.
– Jeg hadde jobbet i Norik i bare noen måneder da jeg fikk
a nsvaret for dette utviklingsprosjektet. Det gjorde det helt klart
enda enklere å tenke nytt, forteller Stian. Han hadde lite erfaring
med den forrige versjonen, som han mener heller var en fordel enn
en ulempe.
– Når man ikke har noe særlig kjennskap til eksisterende
materiale er det mye enklere å tenke nytt. Selvsagt måtte jeg sette
meg inn i funksjonaliteten, den nye versjonen skulle tross alt ha

OFFLINE: I Norik Mobil kan
du gjennomføre kontroller
og lukke avvik uten å ha
tilgang til nett.

OPPGAVEORIENTERT. Norik Mobil 4 er oppgaveorientert. En av
de største endringene i brukergrensesnittet er at startsiden, som
ikke lenger er hovedmenyen, nå lister opp brukerens oppgaver.
– Det skal være enkelt å se hvilke oppgaver man er tildelt. Siden
det kan bli mange oppgaver har vi laget en kraftfull søkefunksjon
som raskt tar deg til riktig kontroll eller avvik, forteller Stian.
– Vi har også hatt fokus på at man skal kunne bruke appen

med færrest mulige klikk, og at
viktige funksjoner skal være lett
t ilgjengelige til enhver tid.
Stian er overbevist om at den nye versjonen blir godt
mottatt. Samtidig er han spent på hvordan eksisterende
brukere vil oppleve de store forandringene.
– Vi har mange kunder som bruker Norik Mobil
daglig, og det er klart at det kan bli uvant for disse i
starten. Likevel er jeg sikker på at overgangen vil gå
bra for alle, føyer han til.
STORT FOKUS PÅ UTVIKLING. Selv om Norik Mobil
4 nå er lansert, kommer de ikke til å ligge på latsiden når
det gjelder videreutvikling.
– Norik Mobil er et viktig verktøy for kundene våre. Derfor har
vi stort fokus på videreutvikling. Vi har mange nye, spennende
funksjoner i «pipelinen». Dessuten er utviklingskapasiteten vår
doblet det siste året, så nå kan vi trykke til enda mer enn før, sier
han med et smil.
Noen av funksjonene Norik vurderer å implementere utover
året er kartfunksjon for lokalisering av kontrollobjekter og
kontroller, tilgjengeliggjøring av HMS-dokumenter for brukerne,
og i ntegrasjon mot termografikamera.
– Vi kommer til å bruke forsommeren på å legge en plan for den
videre utviklingen. Det viktigste for oss er hva våre egne kunder
ønsker seg, noe som kommer til å styre fokuset vårt ut året.
NORIK
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de s amme mulighetene som
den gamle. Men jeg har hele
tiden bevisst forsøkt ikke å
studere den forrige versjonen
mer enn nødvendig.
Historisk sett har Norik
Mobil i stor grad blitt brukt av
fagfolk, som installatører og
kontrol
lører. Med nye kunde
grupper har bruker
massen med
tiden blitt mye bredere enn før,
noe som setter enda høyere krav til
brukervennlighet og tilgjengelighet.
– Vi opplever i større og større grad
at «helt vanlige folk» skal bruke Norik
Mobil. Det kan for eksempel være en ansvarlig i et boligsameie,
som ikke nødvendigvis bruker Norik Mobil som et verktøy ellers i
hverdagen, sier Stian.
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Norik hadde mye nytt å presentere på
årets messe
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NY VERSJON AV

NORIK WEB
Denne våren lanserte vi en ny versjon av vårt web-baserte
internkontrollsystem, Norik Web. Systemet utvikles kontinuerlig,
men av og til kommer større oppdateringer, slik som nå.

V

Vårens oppdatering er den fjerde i rekken av denne typen.
Bakgrunnen er også denne gangen å forenkle og forbedre bruker
grensesnittet, legge til ny funksjonalitet, og å tilpasse systemet til
flere kundegrupper.
Den nye versjonen har fått et responsivt design, slik at i nnholdet
tilpasses alle skjermstørrelser. Det betyr at det nå er mulig å bruke
Norik Web på nettbrett og mobil. Norik Web er likevel først og
fremst laget for bruk på PC/Mac. På mobile enheter som nettbrett
og mobil anbefaler vi å bruke app’en vår, Norik Mobil.
TEKNISK HISTORIKK. Utviklingen av Norik Web startet v åren
2002, og systemet ble første gang lansert høsten 2002. Denne
versjonen var webbasert og bygget på .NET 1.1-

plattformen
til Microsoft. Vi hostet løsningen hos Digiplex på Ulven i Oslo
g jennom Active 24. Hovedplattform er fremdeles .NET, og

løsningen hostes i samme bygg som i 2002, men i dag gjennom
opperatøren SYSE.
NORIK
MAGASIN
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I 2008 og 2009 skrev vi om systemet vårt, og lanserte ny versjon
høsten 2009. Den gang la vi om brukergrensesnittet vesentlig, og
tok for første gang i bruk tredjeparts komponenter fra DevExpress.
Det åpnet for mange nye muligheter. Den nye versjonen ble et
gjennombrudd for oss, med et stort antall nye kunder i tiden som
fulgte. Den gang rettet vi oss mot elektrobransjen, og systemet var
først og fremst tilpasset installatører og deres arbeidsflyt.
I 2011 utarbeidet vi en ny visning av systemet i samarbeid
med ICA Norge (kjøpt opp av Coop Norge). Formålet med denne
v isningen var å forenkle brukergrensesnittet slik at det fokuserte
på det en butikksjef måtte forholde seg til. Denne visningen kjører
parallelt med den vanlige og har i ettertid også blitt tatt i bruk av en
del installatører ut mot sine kunder.
I den siste versjonen bygger vi også på .NET og DevExpress, men
her kjøres mye mer lokalt i nettleseren din. Det betyr at systemet
blir raskere å bruke og enklere å forstå ettersom bare deler av det
du ser på skjermen oppdateres.

FUNDAMENTET ER UENDRET. Både databasen som ligger i
bunn for hver kunde og konseptet vårt er det samme som før.
Sentrale begrep som klient, objekt, kontroll, avvik, ordre og
dokument videreføres, sånn at det skal være lett å kjenne seg igjen.
Strukturen i databasene er stort sett uendret, og man kan derfor

velge mellom den nye og den gamle løsningen i starten, dersom
man ønsker det.
Den nye løsningen krever ingen konvertering av data, bare små
tillegg første gang den tas i bruk. Det er mulig å hente fram all
h istorikk også i den nye versjonen. De som har vært med oss fra
starten i 2002 kan enkelt hente fram kontrolldokumentasjonen de
la inn på den tiden. Alt blir beholdt og tatt vare på.
ENKELHET. Vi fokuserer fremdeles på å lage et enkelt bruker
grensesnitt med god arbeidsflyt. Derfor mener vi at den nye
versjonen ikke vil kreve nevneverdig opplæring eller support.
Farger er brukt gjennomgående for å sette fokus på viktige d
 eler
av skjermbildet. Til venstre i skjermbildet er det et tydelig referanse
punkt, der klienter og objekter listes opp i en trestruktur. Dette er
utgangspunktet for å navigere seg fram til det man ønsker å jobbe
med. Ved å velge klient eller objekt fra listen, vises oversikt, kontroll,
avvik, ordre og dokument tilknyttet valgt klient eller objekt.
NORIK
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FORMÅLET MED NY VERSJON. Det er to faktorer som har
gjort at vi nå har laget enda en ny versjon av Norik Web. For det
første raser teknologien i verden framover. Mulighetene for å
lage web-applikasjoner har endret seg vesentlig de siste 10 årene.
Nettleserne har hatt en rivende utvikling, noe som gjør at vi kan
lage systemet på en helt annen måte enn tidligere.
Det andre er at vi har fått nye kundegrupper, som eiendoms
selskap og kjeder. D
 isse gruppene har en annen innfallsvinkel
enn installatører. For å t ilfredsstille alle kundegruppene på en god
måte har vi tatt grep. Nå har vi en versjon som er godt tilpasset alle
våre kunder.
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KONTROLLOVERSIKT: Det første man ser etter innlogging er en oversikt
over åpne avvik og kontroller inneværende år. For å se flere detaljer kan
man klikke på grafene.

EKSEMPEL PÅ BRUK. Se for deg at du har valgt et bestemt o
 bjekt
i listen. Dersom du velger kontroll vil en liste med alle utførte
kontroller tilknyttet dette objektet vises. Ved å markere én eller
flere kontroller kan man laste ned pdf-rapport(er) for denne/disse
kontroll(ene). Dette er et lite eksempel på en stor forenkling vi har
gjort i den nye versjonen.
Når du logger deg inn i systemet får du en oversikt over status
for alle byggene dine. Åpne avvik kategoriseres og summeres etter
prioritet, og med ett klikk kan du gå videre til detaljer for avvikene.
Dersom du som kontrollør ønsker å vite hva du har på p
 lanen
framover, kan du velge alle klienter i strukturtreet. Grafen for
kontrolloversikt oppdateres da til å vise alle dine kontroller, både
utførte, ventede og planlagte. Ved å klikke på grafen (se bildet over) kan
du se flere detaljer om kontroller du er satt til å utføre i tiden f ramover.
NY FILTER-FUNKSJON. Den nye filter-funksjonaliteten gjør det
veldig enkelt å finne fram til akkurat den oversikten du ønsker.
Du kan for eksempel filtrere på utførte kontroller for bestemte
måneder. Har du rollen som superbruker kan du også krysse av for
mine kontroller for å se de kontrollene som du skal utføre.
Den samme filter-funksjonaliteten finnes for avvik. Her kan
du for eksempel søke opp hasteavvik som er markert som åpne,
som skal utbedres av en gitt person og som har pris angitt. Med
rollen som superbruker eller forvalter kan du også krysse av for
mine avvik og få oversikt over de avvikene du er satt til å utbedre.
Kontrollører og avvikslukkere får alltid sett bare sine avvik.
NORIK
MAGASIN
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FLERE KUNDEDATABASER. Dersom du har tilgang til flere
kundedatabaser i Norik, slipper du nå å logge ut og inn igjen for å få
tilgang til de andre databasene. Du logger inn én gang, og deretter
kan du veksle mellom de ulike databasene inni systemet.
Et typisk scenario her er at du som installatør har tilgang til
din egen database med dine kunder. I tillegg har du kanskje to
a ndre kunder som er så store at de har egen database for disse hos
Norik. Nå kan du enkelt velge database fra en liste, og innholdet på
skjermen vil oppdateres.
FOKUS PÅ EGEN HMS/KS. I den nye versjonen fokuserer vi
enda mer på HMS- og KS-modulene. Dokumenter som rutiner,
prosedyrer, instrukser og lignende kan nå enkelt genereres fra
maler og vedlikeholdes. Disse dokumentene baseres på Word- og
PDF-format.
Dokumentadministrator har tilgang til å redigere Word-
dokument med flettekoder. Ved systemrevisjon kan disse r edigeres
etter behov. Deretter genereres en offisiell versjon av dokumentet,
som lagres som PDF. Disse kan gjøres tilgjengelig for andre brukere,
både på web og etterhvert i app'en vår. Dermed har k ontrollører og
andre enkel tilgang til rutiner som du selv definerer.
Som dokumentadministrator kan du få påminnelser knyttet til
et dokument eller en dokument-samling når du måtte ønske det.
Dette kan være nyttig dersom du for eksempel ønsker p
 åminnelse
om årlig revisjon. Du mottar da en epost hvert år om at du må
huske å revidere dokumentasjonen.

«TA KONTAKT
FOR Å KOMME I
GANG MED NYE
NORIK WEB.»

SPENNENDE NYTT
Bedre oversikt
Mer visuell informasjon
Dashbord med overgang til detaljer
Enklere å bruke
ØVERST: Den nye filterfunksjonen gjør det enkelt å finne fram til det man
leter etter.
NEDERST: Grafisk fremstilling av antall kontroller og avvik.

Smartere funksjoner og over
ganger mellom vindu
Enhetlig og redigerbar kontroll
oversikt
Batch-redigering av kontroller
og avvik slik at du kan redigere flere
samtidig

KONTROLLOPPSETT. Kontrolloppsett er en ny og svært k raftig
funksjon tilpasset blant annet eiendomsselskap, kjeder og
kommuner med egen database hos Norik. Her kan det enkelt
defineres og administreres hvem som skal utføre hvilke k ontroller,
og når de skal utføres. Basert på dette vil systemet generere
kontrollene med gitte intervall, og de ansvarlige for objektet vil bli
varslet.
I de tilfellene der det er uklart hvilket tidspunkt kontrolløren kan
utføre en kontroll på, kan kontrolløren selv opprette kontrollen på
stedet ut i fra en mal.
UTRULLING. I dag er nye Norik Web tilgjengelig for alle våre
k under. Noen har allerede begynt å ta det i bruk. Ta kontakt for å
komme i gang.
UTVIKLINGEN VIL FORTSETTE. I Norik har vi noen planer
a llerede. Vi kan nevne at vi vil legge til rette for å registrere andre
t yper tiltak enn som følge av avvik. Det å registrere anbefalinger
og RUH (rapport om uønsket hendelse) ser vi også som hensikts
messig. Etter ønsker fra eiendomsselskap, kjeder og kommuner
med egen database, vil vi også utvikle mulighet for å registrere
slike tiltak på en enkel og brukervennlig måte.

Mer fokus på prioritet og bilder av
avvik
Nytt register og system for
kontrollmaler
Ny og forbedret filterfunksjonalitet
for de viktigste listene (kontroll, avvik,
ordre)
Mulighet for filbaserte kontroll
vedlegg (xlsx, pdf)
Ny dokumentbank med mapper
og editering av Word- og Excel-filer i
nettleseren
Mer fokus på egen HMS/KS
Dokumentbasert HMS/KS basert
på maler og flettekoder
Ny layout på rapporter
Enkelt bytte mellom ulike data
baser/kunder uten å måtte logge ut
og inn igjen
Kontrolloppsett for eiendoms
selskap/kjeder osv.

NORIK
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Norik bistår gjerne med faglig innhold og oppfølging rundt HMS
og KS. Ta kontakt for mer informasjon.
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ENDRINGER
I ORGANISA SJONEN

D

Da gründerne Erling og Terje startet utviklingen av Norik Web
var det kun de to som utgjorde Norik. Erling hadde ansvar for
utviklingen, mens Terje var daglig leder og hadde ansvar for blant
annet salg, markedsføring, opplæring og regnskap. I 2009 ble Per
Olaf ansatt som HMS-koordinator, etter at brukerne våre hadde
gitt uttrykk for at en HMS-modul var ønskelig. Med 50 % økning av
«staben» ble det også rom for å utvikle flere moduler.
I 2012 ble det behov for noen som kunne ta hånd om økonomien
i Norik. Ann Kristin ble ansatt, og fikk det økonomiske ansvaret.

Med det ble det frigjort ressurser til mer salg og markedsføring.
Økt reise- og innsalgsaktivitet medførte at jobben med den daglige
administrasjonen måtte utføres på kveldstid og i helgene.
I 2016 besluttet vi derfor å ansette en ny daglig leder med erfaring
med programmering. Stian viste seg å være den rette personen.
Han tiltrådte stillingen som daglig leder 2. mai 2017, og fikk også
ansvaret med å utvikle nye Norik Mobil. Dette har nå resultert i to
nye apper – én for Android og én for IOS (Apple). Disse ble lansert
under Eliaden 2018, sammen med den nye versjonen av Norik Web.

NYE MODULER BLIR TIL

D

Da vi startet opp med å utvikle Norik Web i 2002 var primærmålet
å lage et web-basert verktøy for el-installatører, til bruk for å hjelpe
sine næringskunder med å dokumentere internkontroll på det
elektriske anlegget i tråd med internkontrollforskriften.
Bare det å formulere foregående setning for å synliggjøre hva
Norik Web kunne brukes til, ble en utfordring. Hvordan i alle
dager skulle vi klare å få de riktige personene/beslutningstakerne
til å forstå viktigheten av internkontroll ifølge internkontroll
forskriften. Vi forstod tidlig at vi måtte tenke annerledes. Vi måtte
tenke framover. Og se muligheter.
Det lå åpenbare muligheter for oss i elektrobransjen. I følge
lover og forskrifter har alle et ansvar for at det elektriske anlegget
er i orden til enhver tid. Med alle menes både eieren av anlegget og
brukerne. En fullgod internkontroll på det elektriske anlegg kan
kun utføres av fagfolk. Dermed ble det synliggjort et behov for at
Norik Web måtte være tilgjengelig både for fagmannen og kunden/
brukeren/eieren. Fagmannen skal gjennomføre og dokumentere
kontrollen med sjekklister og avvik med bilder. Kunden/brukeren/
eieren må ha tilgang til dokumentasjonen, avvikene og mulighet
for å behandle avvikene.
NORIK
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Vi tok for oss flere tenkelige scenarier og så stadig nye muligheter.
Det var rom for å utvide Norik Web med flere fag, og elektro skulle
bli nøkkelen. Dersom elektromodulen fungerte tilfredsstillende
for brukerne, ville det legge grunnlaget for andre fagmoduler også.
Og det var elektrofagkunnskap vi var best på. Vi hadde god o
 versikt
over hva som burde kontrolleres og hvilke konsekvenser feil på
det elektriske anlegget kan føre til. Utfordringen var å synligg jøre
dette for ufaglærte.
Det lyktes vi godt med. Med tiden oppsto behovet for nye moduler.
Flere av kundene våre ønsket å benytte Norik Web også til andre
fag. DNB Næringseiendom utfordret oss til å utvikle en modul for
VVS. Få uker senere var den klar, takket være godt s amarbeid med
fagfolk i bransjen. Dermed kunne DNB N
 æringseiendom bruke
Norik Web også til VVS. Etter dette kom nye moduler «på løpende
bånd».
I dag kan vi skilte med 15 moduler og dekker alt innen eiendom
– fra radon i grunnen til pipehatten på taket. I tillegg dekker vi
uteområder som parker, gangveger, lekeområder o.l. Vi har også
egen modul for arbeidsmiljø i tråd med HMS-lovgivningen og
HMS-bok med risikoanalyse, rutiner, prosedyrer, instrukser osv.

PÅ PLASS: Vi står klare til å
ta i mot besøk i år igjen. Du
finner oss på stand E01-04.

ELIADEN
FOR 4. GANG PÅ RAD

muligheten til å knytte et mer personlig forhold til kundene, og blir
enda bedre kjent med hvordan de jobber med internkontroll.
På årets messe hadde vi ekstra mye å prate om. Vi introduserte
nye versjoner til både web og mobil rett etter påske, i god tid før
Eliaden gikk av stabelen.
Vi opplever en økt interesse fra bransjer innen eiendoms
forvaltning, der det stadig er flere som ønsker å få Norik presentert.
Mye av dette skyldes nok vår økte markedsføring mot nettopp dette
markedet. Norik består i dag av alle de fagmoduler som eiendoms
forvaltere trenger for å utøve internkontroll på hele bygningsmassen.
I år fikk vi plass på nesten samme stand som i 2016, i hoved
passasjen i Hall E. Vi gledet oss over endelig å kunne vise hvordan
Norik Web og Norik Mobil kan gjøre hverdagen mye enklere for
både deg og dine kunder.
NORIK
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Eliaden er Norges største fagmesse for fagområdene i den elektro
tekniske bransjen; elektroinstallasjon, energi og industri. Messen
arrangeres annethvert år på Norges Varemesse i Lillestrøm. I
2018 åpnet Eliaden dørene 29. mai, med over 300 utstillere og en
rekke ulike seminarer. Fredrik Reinfeldt, tidligere statsminister i
Sverige, var en av de som holdt foredrag.
Siden 2001 har Norik Web blitt utviklet med tanke på å være et
verktøy for el-installatører. Siden Eliaden primært er for elektro
bransjen, har vi blitt en naturlig aktør på denne messen. Her treffer
vi mange av våre trofaste kunder, og som oftest går diskusjonen
l ivlig om kundenes erfaringer med Norik systemene.
Samtidig får vi mange gode tips om forbedringer og tilleggs
funksjoner i systemet vårt. Dette er viktig for oss, og hjelper oss å
utvikle Norik i den retningen kundene våre ønsker. I tillegg får vi
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HADDE BEHOV FOR E T

INTUITIVT
SYSTEM

Etter vårt første møte med Norik var vi overbevist om at dette
var et hjelpemiddel som var enkelt i bruk, til en akseptabel pris
og som kunne bygges ut og tilpasses ulike behov.

D

Det sier Karl Arne Enqvist, eier og styreleder i Enqvist Nærings
eiendom AS i Oslo. Datterselskapet Enqvist Eiendomsdrift
AS 
d river forretningsførsel for boligselskaper på det sentrale
Østlandet, en virksomhet som ble etablert for mer enn 70 år siden.
Det er hovedsakelig boligsameier og borettslag som er kundene.
Lenge har det vært registrert et behov for et praktisk hjelpemiddel
for å ivareta denne lovpålagte funksjonen i boligselskapene.
Positive medarbeidere med god faglig kompetanse, samt gode
systemer og rutiner, gjør oss i stand til å levere tjenester av god
kvalitet til riktig pris og til rett tid, sier Enqvist.
DYNAMISK OG TILPASNINGSDYKTIG. Det var gjennom 2016utgaven av Norik-magasinet at Enqvist ble gjort kjent med Norik
som leverandør av internkontrollsystem.
– Vi hadde behov for et profesjonelt internkontrollsystem, og
inviterte Norik til samtale etter å ha lest magasinet, sier Enqvist. Både
systemet og menneskene bak tiltalte oss, og vi inngikk et samarbeid.
– Vi opplever Norik som en dynamisk leverandør, som
kontinuerlig videreutvikler og tilpasser systemet. De er lett til
gjengelige, både hva gjelder service og tilpasninger. L everansene
NORIK
MAGASIN
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er p
 ålitelige og medarbeiderne imøtekommende, sier han.
– Det at systemet kan håndteres ved enkle hjelpemidler som
mobiltelefon eller nettbrett, og at dokumentasjon gjennomføres
ved fotografering, gjør at internkontrollarbeidet blir en lek, i stedet
for å være en lite lystbetont, lovpålagt oppgave.
– Hvordan har dere utført internkontrollen tidligere?
– Det har alltid vært et problem å finne en hensiktsmessig måte
å gjøre dette på, og sikre oss at vi gjennomfører de kontrollrutiner
som er beskrevet og ikke minst lovpålagt. Og det er selvsagt en
fordel at vi bevisst forebygger person- og materiellskade. Det har
gjerne blitt utført manuelt og etter innfallsmetoden. Nå opererer
vi i et system der vi får påminnelser om hva som må gjøres. Det
forenkler og er tidsbesparende, i tillegg til at vi har nødvendig
dokumentasjon dersom skaden skulle skje, sier Enqvist. Da vi for
vel et år siden fikk branntilsyn, så vi for alvor nytten. Siden vi brukte
Norik kunne vi overfor Oslo brann- og redningsetat d
 okumentere
risikoanalyser så vel som gjennomførte kontroller!
TILRETTELAGT BRUK. Enqvist Næringseiendom AS og Enqvist
Eiendomsdrift AS samarbeider med noen av Norges største

OVERSIKTLIG: Karl Arne Enqvist
(sittende) og Shobeir Razavinik får
rask og god oversikt over status
for alle boligselskapene.

«NORIK HAR VÆRT
BEHJELPELIG MED
Å TILRETTELEGGE
OG FORENKLE JOB
BEN VÅR.»

– Risikoanalysen g
jennomføres
r
elativt enkelt når vi, sammen
med 
boligselskapene, gjennomgår
deres 

behov. I Norik registrerer vi
eiendommen sammen med kunden,

og da fremkommer risikoa nalysen som
et mer eller mindre direkte resultat.
Dette er ofte den største terskelen å
komme over for boligselskapene når
de skal sette i gang med lov
pålagt
i nternkontroll. I denne prosessen

bevis
stgjøres styrene om kritiske
punkter og ansvar, sier Razavinik.

HØRINGSINSTANS. Enqvist Eiendoms
drift AS teller i dag 19 medarbeidere, og er i stadig vekst. De
var en av initiativtakerne til etablering av FBIO, Frittstående
Bolig

forvalteres Interesseorganisasjon, og er blant hørings
instansene når myndighetene skal innføre regelverk knyttet til
boligselskapene.
NORIK
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oligutbyggere med tilrettelegging og
b
oppstart av nye boligselskaper.
– Dekker Norik behovet dere har
overfor boligselskapene og egne

k ontroller?
– Ja, behovet blir godt ivaretatt,
både overfor boligselskapene, men
også som eier og forvalter av nærings
eiendom. Sammen med Norik t ilpasser
vi rutinene i forhold til b
ehovet i
det enkelte sameie eller borettslag.
Samarbeidet gjør at boligselskapene

har et hensiktsmessig instrument og
hjelpemiddel for å ivareta lovpålagt
internkontroll, sier Shobeir Razavinik,
eiendomssjef i Enqvist Næringseiendom AS. Han legger til at
Norik har vært behjelpelig med å tilrettelegge og forenkle jobben
deres ved å utarbeide maler og gjøre tilpasninger. Dette har gjort
Norik lett å bruke i boligselskapene, hvor styrene ofte mangler
faglige forutsetninger.
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NORIK WEB: Eksempel på dokumentasjonsoversikt.

BRANNDOKUMENTASJON
I brannforskriften er det krav om at du som byggeier
skal dokumentere at du følger forskriften.

§

§ 10 i Forskrift om brannforebygging (brannforskriften) Eierens
dokumentasjon lyder: En virksomhet som eier et byggverk (bygg)
skal dokumentere at virksomhetens plikter etter § 4 til § 9 er oppfylt.
Forskriften sier ingenting om hva man konkret skal gjøre for
å oppfylle kravene, men Internkontrollforskriften er et godt
utgangspunkt for dette. Det er også lagt opp til at du, som eier
av et bygg, blant annet skal dokumentere at du har oversikt over
faremomentene, muligheter for rømning og evakuering, nødlys
anlegg, slokkeutstyr, bruken av bygget, leietakere og at leietakere
er informert om sine plikter.
Det er eier og forvalter av bygget som har hovedansvaret for
brannsikkerheten for bygget. Norik Web kan hjelpe deg med å
ivareta alle oppgaver innen brannsikring, samt å utvikle en brann
dokumentasjon.

Norik Web er utviklet for å ivareta all dokumentasjon, som for
eksempel:
• Generelle opplysninger
• Bygnings- og branntekniske data, som tegninger og oversikt
over tekniske brannverntiltak
• Organisering av det interne brannvernarbeidet mot brukere og
leietakere
• Øvelser og brannvernopplæring
• Interne kontroller, egenkontroller
• Eksterne kontroller utført av leverandører med fagkompetanse
• Forutsetninger og begrensninger for bygget
• Oversikt over bygningsmessige endringer
• Brannfilosofi og prosjektering
• Øvrige byggesaksdokumenter
Dokumentasjonen kan variere fra bygg til bygg, alt avhengig av
byggets type og bruk, men den skal inneholde de aller fleste av de
punktene som er listet opp over.

NORIK
MAGASIN
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EL SIKKERHET I

LANDBRUK
Svært mange av brannene i landbruket man kjenner
årsaken til, har sin opprinnelse i elektriske anlegg
eller elektriske apparater på gårdene.

Som et ledd i HMS-arbeidet må man jobbe systematisk for å
forebygge brann og ulykker med elektrisk årsak. Dette gjelder
uansett om du driver med husdyrhold eller om du bruker drifts
bygningen kun til korntørking, verksted e.l.
Regelverket for dyrehelse og dyrevelferd stiller krav om faglig
kontroll av det elektriske anlegget minst hvert tredje år. Egen
kontroll på elektriske anlegg og utstyr kan utføres i sammen
heng med andre typer sjekkrunder på gården. Hyppigheten av
egenkontrollen vurderes ut i fra slitasje, bruk og tidligere feil på
a nlegget. En årlig egenkontroll er ansett som et minimum.
Det er umulig for oss ikke å n
 evne Norik Web i denne sammen
hengen. Norik Web er som skapt
for å utfylle nettopp dette; lage
sjekklister som er tilpasset det
a ktuelle landbruksanlegget, sørge
for at kontroller blir gjennom
ført og at eventuelle avvik avdek
kes, 
dokumenteres, følges opp,
utbedres og til slutt lukkes.
På denne måten er vi med på å
gjøre Norge sikrere.

«EN ÅRLIG EGEN
KONTROLL ER ANSETT
SOM ET MINIMUM.»

NORIK
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Det kunne leder i Landbrukets brannvernkomite, Pål-Arne Oulie,
fortelle på Elsikkerhetskonferansen 2017
Mange av de elektriske feilene er også forårsaket av installatører
som ikke kjenner godt nok til hvilke utfordringer man har i land
bruket når det gjelder tøft miljø for det elektriske utstyret. Han
mener også at mange av brannene skyldes manglende vedlikehold
og ettersyn av anleggene.
Videre nevner han at bonden selv har forbedringspotensiale når det
gjelder å sikre det elektriske anlegget sitt. Kunnskapen om hva som
skal til for at husdyrrom blir sikret, er for liten. Oulie mener det er slurv
og manglende kompetanse som fører til brannfarlige situasjoner.
Fokus på elsikkerhet i landbruket
er med andre ord 
nødvendig.
E lektriske anlegg og utstyr i land
bruksbygninger blir utsatt for store
påkjenninger. De har et mangfoldig
miljø, fra husdyr
m iljø til korn
tørkeanlegg og gartneri. Dette
øker risikoen for brann og ulykker.
God kontroll, godt vedlikehold og
r iktig bruk er derfor viktige, brann
forebyggende tiltak på gården.
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BRANNSIKRING

I BOLIGSEL SK AP, SAMEIE
OG BORE T TSL AG
Ikke alle har fått med seg at brannforskriften også gjelder for
boliger. Spesielt har boligselskap et stort ansvar overfor alle
beboerne. Men beboerne har plikter.

M

Med boligselskap mener vi både borettslag og sameier. Brann
forskriften skiller mellom eier og bruker. En leietaker kan defineres
som en bruker av bygningen. Eieren av et boligselskap eller en
bolig er ansvarlig for at brukerne/leietakerne er informert og har
forstått hvordan bygget skal brukes og hvilke plikter brukeren har
i forbindelse med bruken. I denne artikkelen forklarer vi nærmere
hvilke krav som stilles.

KJENNER DU
RUTINENE VED
EN EVENTUELL
BRANN I DIN
BOLIG?

SLOKKEUTSTYR. Brannslokkingsapparat
er det mest utbredte innen brannsikkerhet
i et hjem. Det skal være installert minimum ett brannslokkings
apparat i hver etasje og det skal være plassert slik at det er lett
t ilgjengelig, helst nært soverom. Det er påbudt med godkjent

slokkeutstyr i alle boliger og fritidsboliger.
Det er viktig at spesielt pulverapparat kontrolleres ofte. Sjekk
med jevne mellomrom at manometeret står på grønt felt og at
plomberingen er hel. Pulverapparat bør også snus opp ned med
jevne mellomrom, slik at pulveret ikke klumper seg. Legg gjerne
øret inntil, slik at du hører om pulveret beveger seg. Slokkeutstyret
bør i tillegg kontrolleres av kyndig fagperson hvert femte år.

BRANNØVELSE. Kjenner du rutinene ved
en eventuell brann i din bolig? Det v iktigste
ved en brannsituasjon er å komme seg ut.
Da er det ekstra viktig å vite hvordan en
skal forholde seg i ulike situasjoner, og å ha
et klart bilde i hodet den dagen det verste,
mot formodning, skulle skje.
Når røyken brer seg blir det straks
vanskelig å orientere seg, og rømnings

veien(e) bør da være kjent. Øvelser er et
godt tiltak for å takle en slik u
ønsket
situasjon dersom den skulle 

oppstå.
Jo o
 ftere dere øver, jo enklere blir det å o
 rientere seg.
Forsikre deg for eksempel om at det a ldri er hindringer i
rømningsveien.
Brannøvelsene bør tilpasses boforholdet, og
hver enkelt bør ha sine faste roller og ansvars
områder. Hvem skal varsle brannvesenet?
Hvem skal starte slokkearbeidet? Hvem
skal o
 rganisere evakueringen? Hvor
skal dere møtes ute? Det er sikker
heten til deg og dine det gjelder.
NORIK
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RØYKVARSLERE. En bolig skal være
 tstyrt med minimum én røykvarsler i hver
u
etasje. Når røykvarsleren utløses, skal den
høres godt i alle rom. Den skal avgi et v olum
som gjør at den er godt hørbar i alle sove
rom i etasjen. Hvis så ikke er tilfelle skal
det installeres flere røykvarslere, slik at alle
soverom er dekket. Det finnes flere typer
røykvarslere. Ta kontakt med ditt lokale
brannvesen, Norik eller andre kompetente
rådgivere for tips.

BRANNALARMANLEGG. Det er ikke påbudt med brannvarslings
anlegg. Trenden er likevel at flere og flere installerer slike anlegg
i boliger. Disse er ofte koblet opp mot en alarmsentral, som for
eksempel brannvesenet eller en vaktsentral. I dag finnes det tråd
løse anlegg som binder alle enheter sammen, slik at alle enheter
avgir varselsignal ved behov. Slike anlegg kombineres ofte med en
innbruddsalarm, og bidrar til at boligen

er overvåket til alle døgnets tider, også når
boligen er tom.
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HALVERTE
TIDSBRUKEN
Tidligere brukte han gjerne tre
dager ute på bygget og tre dager
på kontoret når han utførte
internkontrollen. Med Norik bruker
han tre dager tilsammen.

M

Montør Per Gunnar Nilsen hos JM Hansen Installasjon AS i Tromsø
tok fagbrev i 1992, og har jobbet hos JM Hansen i 20 år. Han synes
internkontrollprogrammet til Norik er veldig oversiktlig og godt.
– Det er lett for oss montører å bruke, og gir kundene god oversikt
over tilstanden på anlegget, sier Nilsen.
– Tidligere brukte vi programmer som var veldig tidkrevende.
Etter at vi inngikk avtale med Norik har tidsbruken blitt halvert, sier
montøren. Han jobber i hovedsak på store nærings- og eiendoms
bygg, som får gjennomført internkontroll hvert eller hvert annet år.
Også prosjektleder Ole Kristian Lium er godt fornøyd med
samarbeidet med Norik.
– Vi opplever en veldig god service. Det er viktig at vi har noen
å ta kontakt med, slik at vi ikke blir overlatt til oss selv straks
programmet er tatt i bruk, sier Lium.
– Dessuten er Norik lydhøre når vi kommer med tips til forbedring,
og gir oss god hjelp dersom vi gjør noe feil. Det er vi brukere som
opplever hvordan systemet fungerer i hverdagen, og som enklest kan
oppdage og rapportere feil. Her har Norik vist stor smarbeidsvilje, og
fulgt opp de tilbakemeldingene vi har gitt dem, sier han.
– Vi har et stort spekter av fagfelt, og driver både med elektro,
automasjon, brann og adgangskontroll. I tillegg har vi maritim
avdeling som kjører sitt eget system.
– Vi har omtrent 70 kunder som vi bruker Norik på, sier Lium og
legger til at de er Tromsø’s største lokaleide aktør.
JM Hansen Installasjon AS har 140 ansatte. I tillegg til hoved
kontoret i Tromsø, har de installasjonsavdeling i Longyearbyen
på Svalbard, med 16 erfarne fagfolk, som alle er vant til å jobbe i
ekstremvær. På Storsteinnes i Balsfjord har de 12 ansatte.
Bedriften er totalleverandør av elektroinstallasjoner, fra store
komplekse anlegg til små servicejobber. De utfører alt fra anbuds
regning og prosjektering, til prosjektledelse og gjennomføring av
tekniske installasjoner i private og offentlige bygg.
NORIK
MAGASIN
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HENDIG VERKTØY: Kontrollør
Per Gunnar Nilsen vet å
verdsette Norik Mobil som et
topp arbeidsverktøy.

EFFEKTIVT: Per Gunnar
benytter QR-kode for raskt
å få fram riktig sjekkliste.

PROSJEKT

AFRIKA

BURKINA FASO. Norik har valgt å
 onere 5 % av lisensinntektene til et godt
d
formål. Siden det er kundene våre som
betaler lisensene, og vi ønsker å involvere
våre kunder i prosjektet, har vi konkludert
med at vi ønsker å knytte oss til et konkret
prosjekt. På denne måten kan vi følge og
dokumentere et konkret prosjekt fra start
til mål.
I samarbeid med Plan-donor Per Tore
Teskum har vi valgt å involvere oss i et
prosjekt i Burkina Faso, sør-vest i A frika.
Vi hadde håpet å kunne fortelle mer om
dette prosjektet her i magasinet, men

grunnet terrorangrep og stor urolighet i området er prosjektet, av
sikkerhetshensyn, foreløpig satt på vent.
Vi i Norik mener det er viktigst å hjelpe landet og de som bor i
landet. Skal vi kunne hjelpe effektivt tror vi det er riktig at vi b
 idrar til
at innbyggerne får utdanning og at menneskerettighetene ivaretas.
På denne måten kan de menneskelige ressursene beholdes i landet.

PER TORE TEKSUM – PLAN-DONOR. Per Tore Teksum, d
 aglig
l eder hos Skarpsno AS, har siden 2007 bygget 10 skoler i B
 urkina Faso
i samarbeid med Plan Burkina Faso. Disse
skoleprosjektene er en gave for 
landet,
samtidig som de utfordrer samfunnet. Før
BURKINA FASO
byggestart iverksettes må myndig
hetene
binde seg til en rekke v iktige samfunns
oppdrag, som f.eks. arbeid mot for tidlig
Burkina Faso er et land i stor fattig
giftermål, tvangs
ekteskap og tiltak for
dom. Landet er ca. ¾ av N
 orge i s tørrelse,
å forbedre jenters rettigheter. Med tett
men har godt over tre ganger så mange
oppfølging av skole

prosjektene har Per
innbyggere. Det gir enbefolkningstetthet
Tore lykkes i å øke skoledeltakelsen for sine
på 69 innbyggere pr. km2, mot Norges 14.
skoler med 20% sammenlignet med hele
Sammenlignet med Norges BNP i 2016 på
regionen samlet.
370 mrd. US$ h
 adde Burkina Faso et BNP
Ønsker du og din bedrift også å involvere
på 12 mrd. US$.
deg i disse prosjektene kan du kontakte Plan
Norge. All hjelp mottas med åpne armer.
NORIK
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Helt siden 2015 har Norik vært engasjert i et av Plan International
Norge sine mange utdanningsprosjekt i den tredje verden. Fram til
2018 har vi deltatt i et større utdanningsprosjekt i Liberia, der vi har
bidratt med midler til å bygge skoler.
Norik ønsker å vise at de er en meget seriøs aktør. Selvfølgelig er
vi, som alle andre, opptatt av å tjene penger. Men vi er også opptatt
av å vise at vi ikke putter alt i «egen lomme». Vi mener alle bedrifter
har et samfunnsansvar, og at det er opp til hver enkelt bedrift å
avgjøre hva det er viktig å engasjere seg i, og på hvilken måte.
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DISSE TILBYR INTERNKONTROLL MED NORIK

Tlf.: +47 7020 8100
www.brattvaag-electro.no
M Ø R E O G R O M S DA L

Tlf. 55 21 05 70 • www.se-el.no

La oss ta den viktige
sjekken av ditt el-anlegg

HORDAL AND

HTL Electric Group AS
post@htlelektro.no • Tlf. 71 26 66 00 • www.htlelektro.no
MØRE OG ROMSDAL

FA RSUND | FLEK K EFJOR D | LYNG DA L | M A NDA L

VE S TFOLD
NORIK
MAGASIN
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TOTALLEVERANDØR INNEN ELEKTRO-,
RØR- OG KJØLETEKNISKE LØSNINGER

ET SPENNENDE
VERKTØY
Med Norik har vi fått et enkelt internkontrollsystem, både for
oss som entreprenør og opp mot kundene våre, sier Gaute
Bergeland, daglig leder i Roxel Tekniske AS i Stavanger.

TILPASSET SYSTEM. I 2016 ble Roxel Tekniske AS kunde av Norik.
– Vi syntes det var et spennende verktøy å jobbe med, og et godt
verktøy å selge inn i markedet, sier daglig leder. Han er godt fornøyd
med den faglige hjelpen han fikk av Norik i f orbindelse med opp
starten, og da systemet skulle bygges og tilpasses b
edriftens
spesielle behov.
– Som med alle dataverktøy handler det om å være på h
 ugget
selv, og å være litt proaktiv. Brukergrensesnittet for oss som

e ntreprenør og for våre kunder fungerer veldig godt. Systemet må
gjøres så enkelt og funksjonelt som mulig. Norik har bidratt med å
tilpasse systemet til vår drift og våre behov, sier Bergeland.
STERK VEKST. Roxel Tekniske AS ble etablert i 2002, den gang
som Risa Elektriske. I 2011 ble selskapet en del av Roxelgruppen, og
i oktober 2016 endret de navnet fra Roxel Elektro til Roxel Tekniske.
– I dag er vi 110 ansatte. Vi har lokasjoner i Stavanger, der vi også
har hovedkontoret vårt, og avdeling i Tromsø og i Oslo. De siste
årene har vi vokst mye, og i 2018 forventer vi en omsetning på 300
millioner, sier Bergeland. Han har jobbet som daglig leder de siste
fem årene.
Roxel AS har tidligere også jobbet med olje og gass, men har nå
snudd en stor del av porteføljen sin mot landbasert virksomhet.
Her har Roxel Tekniske vært en sterk bidragsyter.
NORIK
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Roxel Tekniske AS er en totalteknisk entreprenør innen rør, e lektro,
automasjon og ventilasjon mot prosjekt- og servicemarkedet.
– Vi jobber både med installasjon og prosjektering, og tar på oss
oppdrag innenfor privat og offentlig sektor. Primært jobber vi med
totaltekniske prosjekter, men vi påtar oss også enfaglige prosjekter,
sier Bergeland.
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Xtek er Xpert Installasjon
sin nye kontrollavdeling
Vi som jobber i Xtek AS har bred erfaring og spisskompetanse
på kontroll av elektriske anlegg. Firmaet er en nystartet
kontrollavdeling i Xpert gruppen, med de samme personene
som gjennom mange år har jobbet med kontrollvirksomhet i
Xpert Installasjon AS. Virkeområdet vårt er generelt hele Øst
landet, med hovedkontor i Tønsberg.
Xtek AS tilbyr uavhengig elkontroll, termografering, kontroll av
sikkerhetssystemer som brannalarmanlegg og nødlysanlegg
for næringsvirksomhet, borettslag, sameier, privat, landbruk
og offentlige kunder, samt tjenester i tilknytning til dette.
De virksomheter og borettslag som har fokus på aktivt HMS
arbeid, og som ønsker å bidra til et trygt og sikkert arbeidsmiljø

for de ansatte og sikre sine eiendommer, vil ha nytte av det
webbaserte internkontrollsystemet Norik Web. Her blir alle
avvik registrert, vi leverer kontrolldokumentasjon og kommer
med forslag til forbedringer.
Våre tjenester er både inn mot det private og det offentlige, og
vi kan blant annet tilby:
•
•
•
•
•
•

Termografering, NEK 405-1
«EU-kontroll» Bolig, NEK 405-2
El-kontroll Næring, NEK 405-3
El-kontroll landbruk
Internkontroll
Serviceavtaler

Xtek – en del av Xpert gruppen
Xtek AS • Wergelands vei 17 • 3117 Tønsberg
post@xtek.no • tlf. 33 33 14 00 • www.xpert.no
Kontaktperson: Tommy Vennerød

VERDIFULL
DOKUMENTASJON
Med 551 leiligheter og et uteareal på
50 dekar er vaktmesterleder Rune
Sagen i Storgården Borettslag helt
avhengig av å ha et velfungerende
internkontrollsystem.

E

Etter å ha benyttet Norik via deres faste el-installatør gjennom fl
 ere
år, ønsket borettslaget i hovedstaden å kjøpe sin egen database. Med
det fikk de full oversikt over kontroller og avviksregistrering fra alle
leverandørene til borettslaget og tilgang til alle systemfunksjoner.
– Samarbeidet med Norik fungerer veldig bra. Systemet er til
passet våre behov, og vi får påminnelse om kontroller hver måned.
Dersom vi trenger faglig hjelp, får vi det umiddelbart, sier Sagen.
Storgården Borettslag er et OBOS-borettslag fordelt på 17 blokker,
inkludert fire høyblokker med heis, eget vaskeri og et stort uteareal.
– OBOS har eget internkontrollsystem, som jeg synes er tung
rodd. Norik sitt system er enkelt og velfungerende, sier Sagen. Han
har kontrollansvar for VVS, bygninger, brann og uteareal med leke
plasser. Vaktmesterkollega, Morten Nygaard,har ansvar for vaskeriet.
Hver måned går det med én dag for å få gjennomført de faste
kontrollene på VVS og vaskeri. I tillegg gjennomføres s ystematiske
brannvernkontroller og generelle kontroller på bygg og uteareal.
– Dersom det må dokumenteres avvik, f.eks. lekkasjer eller ska
der på fasader, registreres dette i systemet, og styreleder får beskjed
om at det er nødvendig å utbedre dette med én gang, sier Sagen.
– Hvor nødvendig vil du si at hyppige internkontroller er?
– Jeg synes det er veldig viktig, men også helt nødvendig. Når
vi legger inn faste kontrollrutiner oppdager vi avvik enklere. Vi
har blant annet avdekket at kraner drypper, og kunne da foreta
nødvendig reparasjon slik at vi unngikk større lekkasje. I tillegg
har 
avviket oppfølging. Når dagens elektrofirma har årlig el-
kontroll, blir eventuelle avvik lagt inn i databasen, og dokumentert
med bilder.
– Det oppdages stadig ulike avvik som med enkle grep
registreres inn i systemet, og på den måten dokumenteres. Blant
annet får styreleder i borettslaget påminnelse én gang i året når
tiden er inne for medarbeidersamtale, sier Rune Sagen som varmt
a nbefaler N
 orik sitt interkontrollsystem.
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KONTROLL: Morten Nygaard
undersøker om sentrifuga i vaskeriet
er i orden og funger som den skal.

27

SOM SMURT: Driftsleder ved
Bakeriet, Lave Salam, viser
fram et av resultatene av å
ha et godt IK-system.

ANDRE
BOLLER
I oktober 2017 skjønte Hadeland Eiendomsutvikling
AS i Gran på Hadeland at de måtte ta tak, og
startet sitt samarbeid med Norik.

T

Tidligere var vi altfor dårlige på internkontroll. Vi skjønte etter
hvert at vi måtte ta tak. Etter å ha orientert oss om hva som fantes
besluttet vi å sende en forespørsel til Norik. De presenterte seg for
oss, og vi bestemte oss raskt for at vi ville se nærmere på systemet.
Daglig leder, Tore Solberg, forteller engasjert om sin introduksjon
til Norik.
BUTIKK OG BOLIG. Hadeland Eiendomsutvikling AS er et lite
eiendomsselskap, som ble stiftet i 1985. De eier og driver et kjøpe
senter, har utleieleiligheter i Oslo og driver med utvikling og gjennom
føring av boligprosjekt. Familie
bedriften med fire ansatte driver
også forretningsvirksomhet.
– Gjennom prosessen sammen
med Norik har vi fått øynene opp
for ansvaret rundt de mange of
fentlige krav som stilles. Vi har
blitt mer og mer bevisst på hvor
viktig det er å ha dette på stell,
sier Solberg.

TILPASSET PROGRAM. Solberg ser også at mange har mye å lære
når det gjelder internkontroll med tanke på utleieleiligheter, både
i små og store sameier.
– Selv om det var kjøpesenteret som dro det hele i gang, ønsker
vi også bruke Norik på våre utleieleiligheter. Et kombinasjons
bygg med forretninger, selveierboliger og kontorer har ulike krav
og behov for internkontroll. Vi har lagt mye vekt på å få dette
t ilpasset vår virksomhet. Nå er vi helt i startgropa for å sette i
gang overfor leietakere. Sammen med Norik har vi brukt mye tid
på å få til dette på best mulig måte. Vi har blant annet tilpasset
programmet med maler og ved
legg etter våre behov. Jeg har tro
på at vi skal få det til å fungere,
og at det blir enkelt å følge opp,
sier Solberg.
Han legger til at man får større
eierskap til systemet når en jobber
seg gjennom systemet og får det
tilpasset til egne behov.
– En ser hvor bra det er, hvor
effektivt det kan brukes, og at det
kan utnyttes til det fulle.
Eiendomsselskapet har ikke bare fokus på at egen intern kontroll
skal være på stell. De er også tydelig på at firmaer som utfører
servicet jenester for dem må bruke Norik sitt system til å rapportere
etter utført oppdrag.
– Vi opplevde at et heisfirma ikke ville ta systemet i bruk. Da t ruet
jeg med å si opp kontrakten vi hadde med dem, sier Tore S
 olberg.
Og dermed var det slutt på den diskusjonen.

UVURDERLIG
OPPFØLGING.
Han får ikke fullrost hjelpen og oppfølgingen fra Norik, som har
vært over all forventning.
– Foruten eiendomsdrift så vi muligheten til å benytte Norik i
vanlig butikkdrift. Vi driver også et spisested, og Norik har lagt ned
mye arbeid for å tilpasse systemet og hjelpe oss videre. Dette er
helt nytt for oss. Vi har nå leid inn en person som jobber med opp
bygging av internkontrollen vår.

NORIK
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«EN SER HVOR BRA DET
ER OG HVOR EFFEKTIVT
DET KAN BRUKES.»
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Besøk vår hjemmeside

promolde.no
og søk blant tusenvis av
profil- og gaveartikler

Dennis Schiller

Ulrich Møller

Helge Halås

416 76 067

907 53 995

469 74 746

FORNØYD: Kristoffer
Flåten hos ALT
Installasjon.

VÅRE ØNSKER BLIR

IVARETATT
Vi føler at vi får være med å utvikle og tilpasse
Norik sitt internkontrollsystem etter våre behov.

Bekkevold. Han ser frem til å få en ny kollega som kontrollør, siden
arbeidsmengden nå er blitt for stor for han alene.
ALT Installasjon AS utfører alt innen elektro, svakstrøm,
belysning, varme, tele og data, internkontroll og termografering.
De er lokalisert sentralt i Vestfold, og har mer enn 20 års erfaring.
– Vårt valg av navn er ingen tilfeldighet. Vi leverer ALT som
trengs av elektrikertjenester for privat- og proffmarkedet, seier
daglig l eder og installatør, Øivind Kjær. ALT står for øvrig for
Ambisjon, Lidenskap og Trygghet.
Ved lokalene i Våle sitter seks dedikerte prosjekt
ledere og styrer bedriften sine prosjekter.
– Vi har bred erfaring fra mange forskjellige
prosjekter, som 
skoler, næringsbygg, land
bruksbygg, handelssentre og privatboliger,
og har en null-feil-visjon i alle våre
leveranser, sier Kjær. Han legger til at
ALT Installasjon AS også har høy
kompetanse på energieffektive
installasjoner.
NORIK
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Det sier Kjell Bekkevold, EL-kontrollør i ALT Installasjon AS i
Våle. Han forteller at de har samarbeidet med Norik i en å rrekke.
Av 56 ansatte er det 23 som bruker programmet. Bekkevold bruker
det til kontroller på sterkstrøm. Et par andre utfører t ilsvarende
kontroller på svakstrøm. Ellers bruker montørene det for å lukke
avvik.
Da ALT Installasjon AS startet med internkontroll rundt 2007,
brukte de et enkelt skjema som, i følge Bekkevold, ikke var verd noe.
– Det fine med Norik er at man har måleresultater og infor
masjon fra tidligere kontroller, slik at man slipper å begynne fra
start hver gang, forklarer han. El-kontrolløren minnes tiden da han
brukte blokk, blyant og kamera, og måtte legge inn alt manuelt når
han var tilbake på kontoret.
– Nå ordnes alt på Norik-appen ute i felten.
Til programmet hører en egen database med vedlegg og maler
som tilpasses brukeren. Det synes Bekkevold er en stor fordel.
– De ansatte hos Norik er åpne for innspill til forbedring. Det gir
oss som brukere mulighet til å være med å utvikle programmet i
den retningen vi ønsker og gir oss eierskap til programmet, sier
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Ikess er en kompetansebedrift som ikke bare innehar
spisskompetanse på kontroll av elektriske anlegg, men
som også leverer kurs til elektrobransjen. Fagmiljøet
hos oss er derfor svært spennende og vi deler gjerne
vår kompetanse med deg og din bedrift.

VÅRE KONTROLLTJENESTER
Ik elektro iht. NEK 405-3
Termografering iht NEK 405-1
Nød/ledelys iht. NEK-EN 50172
Håndslokkere iht. NS 3910
Slangeposter iht. NE-EN 671-3

Hvorfor velge oss som din samarbeidspartner:
• Forutsigbare og lavere driftskostnader
• En rådgivende partner som innehar spisskompetanse
• Sertifisert kontrollforetak NEK 405-4
• Enkel og sikker web database, Norik
• Tett samarbeid med kunden

Nettanalyse
Jordfeilsøk og utbedring
3-parts kontroll

VÅRE KURS
FSE L for sakkyndig / i nstruert
Varme arbeider
Medisinske områder

Mange opplever det vanskelig å holde styr på alle lovpålagte
myndighetskrav når det gjelder internkontroll elektro…

TRO OM IGJEN! VI SAMARBEIDER MED NORIK

Jordingssystemer
FEL NEK 400, 399
FEL NEK 2018 – NYHETER
Solceller
Elbillading
Verifikasjon IK elektro

Vår målsetting?
For oss er gjensidig nytteverdi høyt prioritert, enten vi snakker
om ansatte i egen virksomhet eller leverandør-/kundeforholdet.
Vi ønsker at kundens hverdag skal bli enklere og ha høyere kvalitet.

«Vi ønsker en e nklere
hverdag med høyere
kvalitet for våre kunder.»

Vil du vite mer om oss? Besøk oss på www.ikess.no

Øyvind Jørstad, daglig leder

HEV KOMPETANSEN
PÅ IK-ELEKTRO
MED IKE SS NORGE OG NORIK

På grunn av stor etterspørsel etter kurset vi gjennomførte i
2017 arrangerer vi nå en ny runde med kurs rundt om i Norge
i løpet av 2018 og januar 2019. Tema blir det samme som
sist; hvordan du kan bli bedre i å utføre internkontroll innen
elektro? Kursene holdes av Egil Holter Sæthre fra Ikess Norge
AS, og inkluderer god lunsj, og kaffe, te og noe godt i pausene.

Prisen er kr 3 300,- eks. mva. Kursstart varierer fra kl 09.00
til 10.00, og alle kursene har en varighet på 6 timer. Nærmere
informasjon om starttidspunkt kommer etter påmelding.
Påmelding kan foretas via vår hjemmeside www.norik.no,
og er bindende.

FØLGENDE KURS ER PLANLAGT
Tirsdag 24. april 2018		

Gardermoen, Radisson Airport Hotel		

(påmeldingsfrist 23. mars)

Torsdag 7. juni 2018			

Scandic City Stavanger			

(påmeldingsfrist 7. mai)

Tirsdag 11. september 2018

Skei i Jølster, Thon Hotel			

(påmeldingsfrist 10. august)

Tirsdag 25. september 2018

Sarpsborg-området			

(påmeldingsfrist 24. august)

Tirsdag 15. januar 2019		

Gardermoen, Radisson Airport Hotel		

(påmeldingsfrist 13. desember)

BRUK OG TIPS

NORIK WEB OG NORIK MOBIL
I 2018 introduserer Norik nye versjoner av både Norik Web og
Norik Mobil. Helt nytt i denne sammenhengen er at vi nå også
har utviklet Norik Mobil for iPhone og iPad. I den forbindelse
tilbyr vi i Norik interne kurs for de som ønsker å ta i bruk vår
nye versjon.
Ta kontakt med Terje på epost terje@norik.no eller på mobil
992 88 992 for mer informasjon eller bestilling av kurs.

KURS I BRANNFOREBYGGING
HOS NORSK BRANNVERNFORENING
5.–7. juni 2018			

Kristiansand			3 dager

7 950,-

12.–14. juni 2018			

Oslo				3 dager

7 950,-

4.–6. september 2018		

Sarpsborg			3 dager

7 950,-

11.–13. september 2018		

Bergen 			3 dager

7 950,-

25.–27. september 2018		

Oslo 				3 dager

7 950,-

16.-18. oktober 2018			

Trondheim 			3 dager

7 950,-

23.–25. oktober 2018		

Drammen 			3 dager	

7 950,-

6.–8. november 2018		

Bodø 				3 dager

7 950,-

Påmelding og praktisk informasjon for hvert av kursene
finnes på Norsk Brannvernforening sin hjemmeside:
www.brannvernforeningen.no/kurs-konferanser-og-seminarer
Kontakt oss på telefon 23 15 71 00 eller
kurs@brannvernforeningen.no

VVS-FORENINGENS
DRIFTSKONFERANSE
VARME & BAD A S

Bli med på Norges største konferanse om forvaltning, drift og vedlikehold som
avholdes på Color Magic, fra Oslo til Kiel onsdag 19. til fredag 21. september.
Påmelding og mer informasjon finner du på
www.driftskonferansen.com

INKLUDERT
Deltakelse på konferansen
2 overnattinger i standard 3-stjerners innvendig lugar
2 x frokostbuffet
2 x lunsjbuffet med drikke
2 x 3-retter middag med drikke
+ mye mer
NORIK
MAGASIN
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PRISER
• Medlemmer av VVS-foreningen kr 8 950,- eks. mva.
• Faggruppe 1 Byggdrifter i F
 agforbundet kr 8 950,- eks. mva.
• Abonnenter på Byggdrifteren-fagtidsskriftet
kr 9 500,- eks. mva.
• Øvrige kr 9 950,- eks. mva.

KURS I
SIKKERHET

IKE SS NORGE

Ikess Norge tilbyr et bredt spekter av faglige kurs og
opplæring. De holder kurs i hele landet og tar sikte på å dekke
de fl
 este behov for kompetanseheving som elektrobransjen
har. Engasjerte og kunnskapsrike instruktører med solid
kompetanse holder både bedriftsinterne kurs og har åpen
klasseromsundervisning. Mer informasjon om kursene finner
du på www.Ikess.no

KURS I JORDING
28. august 2018

Oslo		

kl 11.00–13-00

22. januar 2019

Oslo		

kl 11.00–15.00

KURS I NEK 400:2018
4. september 2018 Oslo		

kl 11.00–13.00

16. oktober 2018

Oslo		

kl 11.00–15.00

29. januar 2019			

kl 11.00–15.00

21. mai 2019				

kl 11.00–15.00

KURS I FSE FOR INSTRUERT PERSONELL
18. september 2018			

kl 9.00–15.00

9. oktober 2018			

kl 9.00–15.00

13. november 2018			

kl 9.00–15.00

27. november 2018			

kl 9.00–15.00

26. februar 2019			

kl 9.00–15.00

23. april 2019				

kl 9.00–15.00

KURS I FSE FOR ELEKTRIKERE
20. september 2018			

kl 11.00–15.00

20. november 2018			

kl 11.00–15.00

7. mai 2019				

kl 11.00–15.00

23. oktober 2018			

kl 8.00–16.00

12. mars 2019			

kl 8.00–16.00

NORIK
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KURS I VARME ARBEIDER
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NYHETER ELEKTRO
Norik er under kontinuerlig utvikling. Det betyr at det
stadig utvikles nye moduler, undergrupper og funksjoner.
Her presenterer vi det n
 yeste innen elektromodulen. Ta
kontakt med Norik for mer informasjon.
LADESTASJONER FOR EL-BIL
Salg av El-bil har eksplodert i Norge og vi er det landet
i verden som har størst EL-bil-park i forhold til innbyggere. Dette har medført at antall ladestasjoner
og strømuttak for lading av El- og hybridbiler har økt
betraktelig. Disse el-anleggene krever ettersyn og

kontroll. I Norik har vi utviklet en bolk med 38 kontroll
prosedyrer tilpasset nettopp dette.
PROVISORISKE BYGGESTRØMANLEGG
Det florerer av provisoriske byggestrømanlegg. Til de
aller fleste byggeprosjektene må det tilføres strøm
for bruk i byggeperioden. Mange av byggeprosjektene
har lang varighet, noe som gir stor slitasje på bygge
strømanleggene. Derfor er det viktig at det gjennomføres ettersyn/kontroll av anleggene og at de blir
vedlikeholdt i tråd med forskriftene. I Norik finner du
nå 29 kontrollprosedyrer som omhandler kontroll av
byggestrøm.

NORIK
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HØYSPENNINGSANLEGG
Havbruk i Norge har utviklet seg i riktig retning. Det
samme har behovet for kontroller på de elektriske
anleggene. Dette har medført at vi i samarbeid med en
av våre kunder har utviklet 39 nye kontrollprosedyrer
som omhandler kontroll av høyspenningsanlegg på
oppdrettsanlegg/-flåter.
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