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ISY Calcus 7.3 

Denne versjonen har nytt filformat. 

 

Endring i «Detaljer Kalkyle» vindu 

 

Navn på element ligger før mengde. Enhetspris har fått egne felter som mengde. Pris eget felt øverst. 

 

Nytt elementregister 

Når nytt elementregister opprettes vil kontoplan være NS3453 utgave 2016. 
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Ny utskrift 

Det er laget ny utskrift kalt 1 side rapport. 

 

 

 

«1 side rapport» ligger også på delprosjekt menyen (høyreklikk): 
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Eksport til Excel 

Omfattende ny eksport til Excel er utviklet. Det er nå mulig å eksportere stort sett alle data som 

kalkyle kontoplan med elementer, prislinjer, mengdelinjer, LCC linjer og C02 linjer gruppert og 

summert i samme eksport. (Det er 78 tilgjengelig kolonner) 
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Kopiering i lister 

Alle lister i Calcus som prosjektets prislinjer, delprosjekter, kontoplan, elementer, prislinjer, 

mengdelinjer, LCC linjer og C02 linjer støtter nå eksport til Excel. Dvs. når du f.eks. kopierer en eller 

flere elementer så lager Calcus også en kopi til Excel. 

 

Etter dette menyvalget så ligger det nå en kopi for Excel i utklippstavla. Dersom en åpner Excel og 

limer inn fra utklippstavlen så får du følgende: 
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Fordi aktivt modus var kalkyle så kopieres kalkyle data til Excel. Dvs. enhetspris og pris. 

Dersom aktiv modus er LCC så blir resultatet: 

 

Inkl. alle LCC linjene !! 

 

NB: Linje 2 i alle eksporter til Excel vil alltid vise summen av de valgte dersom kolonnen kan 

summeres. I dette tilfellet kolonne K. 

 

Sum mengde-kolonne 

Dersom en konto har elementer med samme enhet så vil sum mengde vises i «summeringslinjen»: 

 

 

 

Calcus benytter ikke denne verdien i sine beregninger. Kun til info. 
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Sum mengde ved selektering i liste 

Dersom en velger 2 eller flere elementer i listen (Ctrl eller Shift) og valgte elementer har samme 

enhet så vil Calcus summere valgte og vise sum mengde i «summeringslinjen».  

 

 

 

Kopier til Excel fra «Visninger» 

Høyreklikk i en vilkårlig matrise visning og velg «Kopier til Excel» fra menyen. 
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Lim inn i Excel: 

 

 

Ta bilde  

Høyreklikk i en vilkårlig visning og velg «Ta Bilde» fra menyen. 
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Lim inn i f.eks. Word: 

 

 

 

 

LCC: detaljer m.h.t siste år (typisk år 60) 

Det er innført ny funksjonalitet som åpner for å regulere hvilke LCC-aktiviteter som skal gjelde siste år 

av analyseperioden (ofte lik byggets levetid). Fra og med versjon 2017-01 og versjon 7.3 av ISY Calcus 

vil det i utgangspunktet/som «default» være satt opp slik at Utskifting og Vedlikehold ikke 

forekommer i siste år, mens andre aktiviteter vil gå som normalt. Dette styres nå av innstillinger i 

modellprosjektene og kan endres av bruker. Til og med 2016-01 var ingen aktiviteter inkludert i år 60. 
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For 6134 Barneskole 3 etasjer passivhus utgjør dette en forskjell på 0,1% på ÅK, og for 1321 

Boligblokk plasstøpt med lukket p-kjeller 0,05% på ÅK. Til dette er å bemerke at år 60 (siste år) er året 

med minst innflytelse på ÅK da nåverdien gradvis reduseres ettersom årstallet øker. Påbegynte 

prosjekter vil ikke bli berørt av endringen. Muligheten for å endre innstillingene for siste år er likevel 

til stede også for påbegynte prosjekter, og finnes under Prosjektdata > Livssyklus innstillinger. 

 

LCC: Feil ved rente = 0% rettet 

Det er interessant å kunne studere tallene ved en kalkulasjonsrente = 0% for å sette seg inn i 

kalkulasjonsrentens påvirkning på nåverdi og ÅK. En rente = 0% medførte en godt synlig feil i versjon 

7.2 (ÅK=NVT). Feilen er nå rettet slik at ÅK = NVT/T, altså et rent gjennomsnitt over analyseperioden 

uten diskonteringsfaktorer. NoIS vil spille inn denne rettelsen også til videre standardiseringsarbeid 

med NS 3454. 

 

 


