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Hvem er Digpro?

Hva holder vi på med?

Hvorfor bytte NIS?

Hva er erfaringene med å bytte NIS?



Hvem er Digpro?
• Svensk selskap med hovedkontor i 

Stockholm

• 25 år i bransjen

• Ca 90 årsverk

• 100 % fokuserade på utvikling av web-

og kartbaserte (tekniske) 

virksomhetssystem

• > 50% av Sveriges elkunder er 

dokumentert i dpSpatial

• Alle de 3 storbyregionene (Stockholm, 

Gøteborg, Malmø) dokumenterer 

og/eller el, fjernvarme , fiber og gassnett 

i dpSpatial

• Vunnet så å si alle offentlige anbud på 

el-siden i Sverige siden 2007 (over 18 

stk)…. minus 1



Hva leverer Digpro i markedet?
En moderne og komplett NIS-plattform

Støtter alle infrastrukturer i en og samme 

datamodell på en og samme plattform

Nettmodell bygger på CIM (Common

Information Model)

Ingen fordyrende / kompliserende 

tredjeparts komponenter 

En oppbygging som muliggjør sikker bruk 

av så vel interne som eksterne brukere

100% web-basert med stor vekt på 

brukervennlighet

Mobilitet bygget inn som en del av NIS 

plattformen

Arbeidsflyt motor som er felles for alle 

områder

Network Life Cycle Management System



dpSpatial systemplattform

dpSpatial Grunnplattform

Designer Operator Maintainer AnalyzerModules

Organizer workflow engine

NIS Applications

dpCom dpWater

dpPower dpHeating dpGas

…

Base 

Platform

Reporting

BI



El

• E-Jönköping Energi

• E.ON

• Västra Bergslagens Energi

• Växjö Energi

• Hedemora Energi

• Lund Energi

• Varbergortens Energi

• Kungälv Energi

• Malmö stad GK

• Halmstad Energi & Miljö

• Karlstad Energi

• Falkenbergs Energi

• Nacka Energi

• Nynäshamns Energi

• Sala-Heby Energi

• Västervik Miljö & Energi

• Härnösand Energi & Miljö

• Ale Energi

• Härryda Energi

• Falun Energi & Vatten

• Skellefteå energi

• Göteborg Energi

• Borlänge Energi

Cadaster

• Stockholm Län

• Kristianstad kommun

• Stockholms

Brandförsvar

• GFK, Stockholm

• SBK, Stockholm

• Halmstad Kommun

• Södertälje kommun

FV/Gas/VA

• E.ON

• Karlskoga Energi och

Miljö

• Swedgas

• Lund Energi

• Västra Bergslagens

Energi

• Fortum Värme

• Kristianstad

kommun

• Sala-Heby energi

• Härnösand Energi & 

Miljö

• Göteborg Energi

• VA-syd

Internasjonalt

• Norge

• Polen

• Ghana

• Indien

• Mozambique

• Zambia

• Malaysia

• Malta

• Tyrkia

Ett utvalg av våre kunder:
Telecom
• TDC Sweden

• Stokab AB

• Telenor Sweden

• Fortum Värme

• Jönköping Energi

• Karlskoga Energi och
Miljö

• GFK, Stockholm

• Örebro stadsnät

• Malmö stad BBE

• Telge Energi

• Örnsköldsvik Energi

• Växjö Energi

• Kungälv Energi

• Hedemora Energi

• Halmstad Energi & Miljö

• Ericsson

• E-ON värme

• Karlstad Energi

• Falkenbergs Energi

• Sala-Heby Energi

• Västervik Miljö & Energi

• Härnösand E & M

• Skellefteå energi

• Göteborg energi

• Eltel



Hvorfor satse på det norske markedet?

Markedsposisjon i Sverige

Konkurransesituasjonen i Norge

Sterkt Produkt

Lav TCO (total cost of ownership)

Godt posisjonert i forhold til en digital revolusjon 

som vi tror kommer



DIGITALISERING OG AUTOMATISERING

Når alt blir snudd på hodet



teknologi endrer hele bransjer

Bransjer

Finansbransjen

Musikkindustrien

Film/video/TV-bransjen

Telecom

Varehandel

Transport

Infrastruktur /utilities

Teknologi

Nettbank

MP3 – iPod/iTunes, streaming

Netflix/HBO

Smarttelefon

Netthandel

Selvkjørende biler

?



Eksempel nettbank

Forbruker får løpende kontroll over hele kundeforholdet

Utfører de fleste tradisjonelle skranketjenester selv

Krav om reduserte gebyr

Nye rene nettaktører dukker opp (Skandiabanken)

Nye driftsmodeller/ikke bundet av gammel infrastruktur

Store nedbemanninger hos tradisjonelle aktører

Finansbransjen - nettbank



Eksempel telekommunikasjon

Hadde du i 2004 sagt til Telenor-sjef Baksaas at om 10 

år

Kan du stryke tellerskritt fra inntektsbudsjettet

Over halvparten av all Internett-trafikk vil gå via 

mobiltelefonen

SMS er nå kun en utgiftspost

Marginene presses daglig av aktører som 

myndighetene har gitt tilgang til Telenors eget nett

ville han trolig sett rart på deg…



Transportsektoren neste ut?

«science fiction» fra 50 tallet 

er i ferd med å bli en realitet

Ruter kjøper inn selvkjørende 

minibusser som skal testes ut i 

reell drift

Gøteborg kjører ett prosjekt 

med 200 familier som skal 

anvende selvkjørende biler

I fjor høst kjørte en konvoi 

selvkjørende lastebiler tvers 

gjennom danmark





Hva har skjedd i e-

verks sektoren? 

Fra TESLA til TESLA





Westinghouse Power Plant in New York



Utvikling av produksjonsinfrastruktur

1900 2016



Utvikling av infrastruktur

1900 2016



Vi tror det vil skje radikale endringer

Informasjon fra ”smarte -målere” , -

smarte nettkomponenter, 

kombinert med ”Internet og 

things”, mikroproduksjons – og 

lagringsteknologi



NIS blir en forutsetning for å prosjektere, 

bygge og drifte av smarte nett
En stille revolusjon pågår rundt nettdrift

Automatisering gjennom anvendelse av sanntidsdata ( self healing 
network)

Avanserte styrings- og beregnings algortimer som kjører i sanntid

Sanntids overvåking av hele distrubusjonsnettet og alle kritiske 
komponenter

Nær sanntidsdata fra alle kunder knyttet til nettet via smarte målere

Sanntidslagring av tilstandsdata fra alle kritiske komponenter

1990             2000                 2010               2016                                                           

Datafangst

Digitalisering
Planlegging

Funksjons

områder

Tverr

funksjonelle 

prosesser

Sanntids

NIS



Gradvis faller brikkene på plass som fuel

til å akselerere denne utviklingen!



From internal Roadmap workshops

Future user scenarios - OMS process

January 19, 2017 Slide 22

30 Distribution Transformers and 200 Customers). Feeder tripping alarm is alerted on operator DMS. 

Operator acknowledges the alarms and FLISR (Fault Location Isolation and Service Restoration) application

of DMS executed automatically to locate, isolate the faulty section and restore the um-impacted sections. 

The relevant isolation is simulated and verified through smart meter data from AMI head end system, and 

only 2 Distribution Transformers are found out (out of 30 initially affected) with 8 customers under outage. 

Real time KILE monitor i DMS panel supports Operator in Descision making process. System  will

automatcally generate the work orders on 2 Distribution Transformers, looks into GPS enabled GIS maps to 

locate the appropriate crew nearby and assign the work orders to crew member. In this integrated

environment the appropriate message for outage communication is flashed and automatically sent to 

respective stakeholders with details of cause of outage and ETR's (estimated time of restoration). The 

integrated system will track and display the update status of restoration activities on operator's dashboard. 

Once the restoration is complete the system will auomatically ping the customer smart meter for 

confirmation and after receiving the confirmation from meter, closes the work order. This increases operation

efficiency as the operator has to interact with one integrated system instead of looking for information in 

different systems with potentially different data. All outage data is stored for report and statistics



I bunn ligger det kritiske forutsetninger: 

Alltid oppdatert og riktig 

nettdokumentasjon

Alltid rett koblet topologisk

Aldri etterslep på dokumentasjonen

Aldri produksjonssetting/spenningsetting

før dokumentasjonen er godkjent og 

oppdatert i NIS



Gårsdagens NIS-investeringer 

hemmer muligheten til 

understøtte denne utviklingen



NIS – Evolusjon- veien blir til mens man går

NIS

Innsynsløsning

windows klient

elsmart

3 dje part

GIS-server

nett tilknytning

server / kopi av 

nettmodell

DMS

Driftstøtte

vedlikehold

wms/wfs

KISERP

prosess

og web

extensions

3dje parts mobil løsning

NIS 2

Telekom

NIS 3

Fjernvarme
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Typiske symptomer:
Misfornøyde brukermiljøer

Lite effektiv, og dårlig kontroll på dokumentasjonsprosessen – dårlig datakvalitet

Dårlig oversikt over prosjekter, pågående arbeid i nettet, og tilstandsdata om 

nettet

Mange systemer på ulike tekniske plattformer som snakker dårlig sammen, 

Mange manuelle rutiner for å sikre kvalitet i prosessene

Stadig høyere systemkostnader

Samme data ligger i flere system, og ingen kontroll om de er i synk

Lite rasjonell og effektiv samhandling i en bestiller utførermodell



copyright GE

Ett relevant case fra Sverige



The problems we face in 2007
• Operational needs

– Various information quality
– Efficiency improvements are possible in 

certain work processes
– Hard to get to a mobile solution with the 

former structure
– Difficult to get an overview of network 

information, current operating mode and 
current projects

– Hard to get a single customer view
– "Vertical" applications, different 

approaches to the various utilities
• System Environment Requirements

– Need to clean up the application flora
– Dependencies of specific individuals
– The need for several system upgrades

• Legal requirements
– Stricter regulatory requirements



GIS5. SQL

11. SQL

7. SQL

Former NIS / GIS

GAF

MapInfo Pro ISM

3D-Win

3. Dygnsvis 

filöverföring

4. OCI

4. OCI

1. Textfil

Autodesk 2005 ISM

Oracle 

Spatial

ISM

SBK

2. Veckovis 

filöverföring

Kontakten

Kartrapp

9. SQL

8. SQL

BAS

HND

6. SQL

Hint

Stanet
PFC-SF/

PFC-TF

Netbas

7i

Helaac

Puppan

Gäddan

AEK

Forum

Vega

12. SQL

13. SQL

20. SQL

NIS
Abalon

MAPi Tittskåpet

22. SQL

Driftorder

Signalkabel

register

Darwin

Nätnytto

modellen

23

OMS

24

25

26



Målsetninger

NIS

Unified 
system that 
manages all 

utilities

Smart Grid

enabled

Easier,secured 
and more 
efficient 

documentation

proscess

Easier and 
more efficient 
operation and 
maintenance

Customer 
Service can 

provide better 
and faster 
response

Cleaned IT 
environment



Resultat

Et stort antall systemer ble luket 

vekk

Betydelig reduksjon i tidsbruk på 

dokumentasjon og 

kvalitetssikring

Høyere datakvalitet

Langt færre feil og misforståelser

Bedre kvalitet og mer effektiv 

dokumentasjonsprosess

Mer effektiv drift generelt

Når den fysiske jobben er gjort er 

også all dokumentasjon oppdatert 



Bytte NIS utfordringer / fallgruver

Bli helt ferdig med avvikling av gamle 

systemer

Prosess- Prosess-Prosess

Prosjektet blir ofte like så mye ett prosjekt 

for å heve datakvaliteten og rydde opp i 

«gamle synder»

God opplæring og organisering omkring 

nytt system er avgjørende



Kravspesifikasjonen er grunnmuren

Klargjør hva man ønsker å oppnå gjennom 

konkrete «usercase» og målbilder

Utled krav fra disse og gå aldri på 

kompromiss når det gjelder viktige krav

Modeller nye arbeidsprosesser og beskriv 

konkret hvordan prosessene vil forløpe i 

praksis

Spesifiser alle integrasjonsgrensesnitt mot 

andre system



Konvertering av data er en overdrevet 

problemstilling

Selve konverteringen er sjelden ett 

problem

Utfordringene er der hvor man har dårlig 

datakvalitet

topologiske feil

nøkkelfelt inneholder feil eller ingen data

mangler rett og slett nettdata



Forutsetninger for ett velykket bytte

En god forankret prosess med å utarbeide 

strategi og kravspesifikasjon

Bruk prosessen med å lage kravspesifikasjon til 

å meisle ut målbilder og nye arbeidsprosesser 

for virksomheten. 

Jobb hardt med å involvere ansatte i prosessen 

og forankre resultatene hos ledelsen 

Det finnes alltid positive og negative krefter i 

bedriften (prøv å forstå og ta alle på alvor)



Bytte NIS- system er like mye ett 

Organisasjonsutviklingsprosjekt

Involver de ansatte

Selg inn ideer og løsninger

Analyser hvilke drivkrefter som er 

virksomme i organisasjonen

Prosjektstyring med tydelige milepæler og 

deadlines

Tydelig ledelse som kommuniserer 

betydningen av prosjektet



Oppsummert

Bytte NIS blir som flytte:

Man kan tillate seg å tenke nytt

Man får ryddet skikkelig opp og kvittet seg 

med alt overflødig rusk og rask

Man tilpasser seg en ønsket fremtid slik 

man ser den

Man får senket egne kostnader 



Stille før stormen?

Takk for meg!


