
Digitalisering og Bransjeløsningen



Innhold

1. Vi digitaliserer fordi vi må og fordi det lønner seg

2. Det er arbeidsprosessene / gjennomføringen av arbeidsoppgavene vi digitaliserer

3. Målbildet er en komplett bransjeløsning i kontinuerlig utvikling



Vi må digitalisere fordi stresset på, og kompleksiteten i 
systemet vil bli større



Vi digitaliserer for kunden



Vi digitaliserer for de ansatte - nåværende og potensielle

• Mer intuitivt og oversiktlig 
brukergrensesnitt

• Bedre oppgave-orientering

• manuelle steg som ikke krever 
tenking er automatisert bort

• Bedre dokumentasjon

• Rolle-/persontilpasset

• (Ingen forretningsmodell basert på 
fakturering av konsulenttimer)



Vi digitaliserer for de ansatte - nåværende og kommende

Fordeler for planlegger og montør
• Én løsning å forholde seg til
• Mer effektiv ressurs- og AO-tildeling
• Plukklistefunksjonalitet med nok 

innhold

AO-typer
• AMS driftsordre
• Vedlikeholdsordre
• Prosjektordre
• Driftsordre
• Installatørmelding/«Elsmart»-

ordre?



Vi digitaliserer fordi det vil lønne seg

Bruk av digitale løsninger vil kunne 
redusere kostnader ifm...

...med i 
størrelsesorden…

Drifts- og vedlikehold 10 – 30 prosent

KILE 50 – 60 prosent

Tap i nettet 5 -10 prosent

Investeringer Ikke estimert

…fordi digitalisering muliggjør

• Prediktivt vedlikehold

• Automatisk spenningsregulering

• Dynamisk kapasitetsfastsettelse

• Utnytting av forbrukerfleksibilitet

• Linjeovervåking med droner og 
annen instrumentering

• Robotisering av prosesser



Digitalisering vil kreve innsats og belønning vil ta tid

• «...i en omstillingsperiode vil det trolig vil være økt ressursbruk...»

• ...og da ikke bare penger
• perioder med merarbeid uten nødvendigvis oppleve å få noe igjen for det personlig
• individuelle vaner må endres
• mentalt stress pga endringer i ekspertise og maktforhold etc

• «…kostnadssynergiene kan tas ut over en periode på tre til fem år.»



Digitalisering vil innebære perioder med økte kostnader og 
dårligere funksjonalitet
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Prosessene vi kan fornye, effektivisere, standardisere og digitalisere



Hvilke prosesser vi til enhver tid effektiviserer, standardiserer og 
digitaliserer bestemmes i stor grad av HP-prosessen

Strategi

HP-prosessen

Kundeløsning Nettdrift



Innhold

1. Vi digitaliserer fordi vi må og fordi det lønner seg

2. Det er arbeidsprosessene / gjennomføringen av arbeidsoppgavene vi digitaliserer

3. Målbildet er en komplett bransjeløsning i kontinuerlig utvikling



Bransjeløsningen er den totale samlingen av løsninger som 
støtter opp under arbeidsprosesser / oppgaveutførelse

MARKEDSFØRING, SALG OG KONTRAKTER TJENESTEYTING OPERASJONELL DRIFT AV INFRASTRUKTUR

INNKJØP

VIRKSOMHETS- OG
TEKNOLOGIUTVIKLING

HUMAN RESOURCES

VIRKSOMHETS-
INFRASTRUKTUR
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KOMPETANSESTYRING HELSE, MILJØ OG SIKKERHETPERSONAL OG LØNN

ØKONOMI VIRKSOMHETSSTYRINGMYNDIGHETSRAPPORTERING IKT

INNKJØP LOGISTIKK OG LAGER

PRODUKTHÅNDTERING

MAFI

TILSYN

MARKEDSFØRING

SALG

KUNDEAVTALER

KUNDEBETJENING

PLANLEGGING OG UTBYGGING

OPERASJONELL DRIFT

PRODUKSJONSSTYRING

DRIFT OG OVERVÅKNING

VEDLIKEHOLD

DISTRIBUSJON, OMSETNING, BREDBÅND, FJERNVARME, TRADING KRAFTPRODUKSJON

ANALYSE OG INNSIKT PROSESSFORBEDRING OG TJENESTEUTVIKLING PROSJEKTSTYRING

DRIFT OG OVERVÅKNING

VEDLIKEHOLDSSTYRING

MONTØROPERASJONER

PLANLEGGE OG UTFORME

VIRKSOMHETSARKITEKTURKOMMUNIKASJON

Implementert støtte av 
bransjeløsningen

Manglende støtte, men pågående 
aktivitet for å gi støtte

Manglende støtte fra 
bransjeløsning



Pågående og kommende aktiviteter i Bransjeløsningen



Vi må videreutvikle Bransjeløsningen kontinuerlig

• Arbeidsprosesser, oppgaver og dermed delløsningene i bransjeløsningen vil 
alltid kunne forbedres

• Nettselskapet vil kunne få nye oppgaver


