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Oppstartsfasen

§ Anskaffelsesprosessen startet i 2014
§ Leverandør innstilt våren 2015
§ Leverandør besluttet i juni 2015
§ Kontrakt signert i juli 2015
§ Prosjektet startet i begynnelsen av 

august 2015



Hva var det vi startet på i 2015?

Vi satte disse: 

Til å gjøre dette for oss:



Gjennomføringsfasen

§ Arrangerte første AMS koordinator-
samling i Bodø

§ Løsningsteamet startet arbeidet sammen 
med leverandøren

§ Utrullingsteamet startet detaljplanlegging 
sammen med leverandørene

§ Arrangerte andre samling i Drammen og 
den tredje i Tromsø

§ I juni 2016 startet vi utrulling hos første 
selskap Rakkestad Energi

§ Høsten 2018 avsluttet vi hoved utrullingen
§ 1.1.2019 gikk vi over i driftsfasen



Hva gikk ikke helt etter planen?

§ Fraktselskap gikk konkurs
§ Montører monterte måler hos feil selskap
§ Montører tatt for fyllekjøring, kjører for 

fort og monterer for fort
§ Montør har ikke førerkort og snakker ikke 

norsk
§ Leverandør klarer ikke å levere 

funksjonaliteten i tide



Hva har vært viktig for gjennomføringen?

Med god støtte i denne: 
Avtalen er en overordnet avtale for anskaffelse av en
helhetlig løsning for prosjektering, etablering, gjennomføring
og drift og vedlikehold av en AMS-løsning med
tilleggsfunksjoner for de Deltakende nettselskaper
("Leveransen").
Leveransen skal gjennomføres som en totalentreprise, som
skal sikre Deltakende nettselskaper en helhetlig ende- til-ende
løsning med tilhørende systemer, prosesstøtte og rutiner som
sikrer en kvalitativt god og fremtidsrettet AMS-løsning.
Leveransen skal oppfylle de til enhver tid gjeldende
myndighetskrav, herunder lover, forskrifter, regler og øvrige
myndighets- og bransjekrav som relevante i AMS-
sammenheng.



Hva har vært viktig for gjennomføringen?

Med kjempe bidrag fra disse: og ikke minst disse: 

++++

Prosjektteamet var viktig!



Hva har vært viktig for gjennomføringen?

Og MUDS har vært viktig: og styringsgruppen: 

Rolf Inge Roth (HLK)

Espen Hansen (HE)

Wiggo Knutsen (BE)

Ketil Kvaale (VTK)

Torgeir Brovold (NA)

Jon-Eirik Holst (HLK)

Styringsgruppen



Hva har vært viktig for gjennomføringen?

Godt forhold til leverandørene
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Hva skjuler seg bak disse tallene?
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Hva skjuler seg bak disse tallene?



Mottaksprosjekt
§ Prosjektet har vært viktig for deltakende 

selskap sine gjennomføringer av utrulling
§ Ikke sikkert alle selskaper mener det har vært en 

suksess
§ Lite endringer
§ Leverandør er «kunde nær» i tilnærming
§ God tone i mottaksprosjektet
§ God prosjektmodell
§ Heldig i at leverandøren skal ha driften etterpå
§ Ser selskapene det bidraget som prosjektet har 

gjort?

Integrasjonen
§ Kunne vi fått kontroll tidligere?
§ Skulle hatt testbrukere på i KIS
§ Genialt med Allianselinken
§ Ingen arkitekturarbeid på forhånd mht. Andre 

løsninger i NA, ref. veikart
§ Burde hatt litt mer fokus på integrasjoner i KIS 

fra starten, og bedre forhold til KIS 
leverandørene

§ Samarbeid med Allianselinken, med tilgang til 
spesifikasjonen

Organisering
§ God bredde i fagfelt/kompetanse i prosjektet
§ Burde deltakere fra selskapene sittet fast i Oslo 

(noen dager)?
§ Samme team fra start til mål
§ Bra og viktig med ressurser fra selskapene
§ Organisasjon virket disiplinerende på leverandør

Samhandling
§ Mye utskifting av personell hos leverandøren
§ Bra samhandling i møtene
§ Kunne vært flere AMS-koordinatorsamlinger for 

erfaringsutveksling og kompetansedeling
§ Selskapene har vært flinke til å hjelpe 

hverandre med utfordringer

Elhub
§ Bedre sammenstilling/veileder med 

Elhub/Quant/Elwin
§ Nettalliansen hadde god dialog med 

prosjektledelse i Elhub
§ Vi fikk engasjert selskapene via forum og 

møter
§ Elhub forum
§ Samarbeid med Smarthub og Valider viktig 

mot CGI og Enoro
§ Kontakt mot statnett/Elhub har vært viktig

Utrulling
§ Utrulling, god struktur/retningslinjer, kontroll 

alle aktører
§ For sen implementering av AMS forum
§ Genialt med tidlig start på utrulling
§ Aidon leveranse plan virket veldig disiplinerende 
§ Veldig bra styring, struktur, opplegg, oppfølging
§ AMS-koordinatormøte burde vært obligatorisk
§ En av de største fordeler i prosjektet at 

Nettalliansen styrte dette så stramt
§ Dyktig kundesenter hos OneCo, god 

gjennomføring
§ MUDS fungerte etter hensikten
§ MUDS var et viktig bidrag til at det gikk bra

Test
§ Mer ende-test med alle systemdeler og 

inkludert negativ test
§ Økt nytteverdi, tydeligere/mer strukturert, da 

det var litt kunstig
§ En utfordring å få til å lage reelle testcase
§ Litt rotete oppsett med test prosedyrene 
§ Dedikert og grundig utført av testleder 

Kommunikasjon
§ Bra med nyhetsbrev og forum
§ Kunne startet tidligere med ukentlige møter 

med deltakende selskaper
§ Gode statusmøter
§ Gode informasjonsskriv med nyttig informasjon
§ Fikk etterhvert opp god webside og forum med 

nyttig bra informasjon
§ Kommunikasjonspakkene var bra

Risiko
§ Ukentlige ROS-møter
§ Skulle hat flere felles risikomøter med 

leverandørene
§ Nettalliansen tok styring på grunnleggende risiko 

vurdering. Stor hjelp for selskapene

Løsning
§ Burde verifisert hele løsningen tidlig, men 

vanskelig grunnet forsinkede leveranser
§ Bedre akseptansekriterier i kravspesifikasjonen
§ Bra valg av utstyr med fungerende funksjoner
§ Utfordringer mht. Prioriteringer av prosjektet 

over linjeaktiviteter
§ Hva spurte / kravstilte vi egentlig?
§ Mye tidsbruk her som kunne vært unngått, 

gjelder også test
§ Manglende helhetstenking, dvs. ut over AMS, 

men hadde på det tidspunktet ikke egent veikart
§ Bra kontinuitet i teamet
§ Bredt team med deltakere fra nettselskapene
§ Bra kjemi med leverandør
§ Stor andel merverdi i løsningen i tillegg til AMS
§ Enkelte krav burde vi kanskje verifisert bedre iht. 

funksjonalitet, og samspill HES/Måler/Quant
§ Dokumenthåndtering kunne vært bedre 

(internt)

Datavask
§ Datavask manglet prioritet hos Enoro
§ For mye tid/kost til oppfølging (Merkantilt)

Annet
§ Svært bra prosjektstyring
§ Kunne korrigert plan etter bortfall av NBS-

løsning
§ God kommunikasjon internt i prosjektgruppen i 

Nettalliansen
§ Svært gode og jordnære konsulenter
§ Vanskelig økonomisk oppdeling
§ Tjenesteleveranse var et kontrakt sjakktrekk
§ Bra forum, nyhetsbrev, skype, webmøter
§ God styring på økonomi og full kontroll på 

kostnad / budsjett

Hva gikk bra? Hva gikk ikke så bra?



En ny fase har begynt

§ Overgang til forvaltning er ikke slutten, men bare 

begynnelse på neste fase

§ Viktig med aktiv forvaltning av både avtale og på 

løsningen

§ Må få ut verdien av de smarte målerne 

§ Sikre god involvering fra nettselskapene

§ Viktig å fortsatt ha en god relasjon med leverandøren

§ Må se løsningen som del av bransjeløsningen



....takk til alle som har bidratt i prosjektet...... 


