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Digitalisering, hva er det?
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Mekanisering og automatisering
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Mekanisering og automatisering

• Basisfunksjonen forblir den samme

• Mye blir mekanisert og digitalisert

• Oppgavene våre forandrer seg

• Ikke alltid at vi trenger de gamle kunnskapene

• Språket forandrer seg også

• I takt med det som er naturlig for oss i vår samtid
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Kontrollrom, IFEs simulatorlab



Prosesskontroll og digitaliserte tjenester

• Noen utfordringer er de samme, men andre forskjellige

• I prosesskontroll må en del funksjoner være tilgjengelig 24/7

• Noen digitaliserte “off-line” tjenester MÅ ikke være tilgjengelig

24/7. 

• Reisebestilling på net

• Noen tjenester er ikke sikkerhetskritiske når de blir innført, men 

blir det etter hvert (ref Rune Winther)
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Spesifikke utfordringer 

med digitalisering/automatisering

• Funksjonsallokering

• Avlæring, læring

• Mentale modeller
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Funksjonsallokering
• Hvem gjør hva? - Hvem gjør hva når? 

• Basert på hvem som gjør det best? (MABA-MABA)

• Samhandlende “agenter”

• I sikkerhetskritiske applikasjoner: 

• Basert på en helhetlig analyse

• Eks: Ta hensyn til kunnskap om oppgavene, avlæring, trening, hva er kritisk?
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Avlæring, læring, 1
Hvis en ikke bruker kunnskapen, så mister en den. 

• Hva skjer hvis automatikken ikke fungerer? 

• Skal personer gjøre oppgavene? 

Prosesskontroll: 

Ja, eller gjøre alternative oppgaver med samme funksjon

Digitale tjenester: 

Nei? Heller reparere eller få noen til å reparere den digitale delen?

Et poeng i seg selv å avlære seg gamle måter å gjøre

ting på
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Avlæring, læring, 2
Skille mellom: 

• Metoder

• Ta i bruk nye metoder!

• Basiskompetanse

• Behold grunnkompetansen, faget! 

• Eks:

• Adaptiv ekspertise ved uventede hendelser, prosedyrer vs 

basiskompetanse

• Alexander Kielland
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Mentale modeller
• Har vi samme virkelighetsoppfatning når vi bruker et 

digitalt verktøy som “in real life”?

• Eks: Digitale modeller, 3D

• Bedre enn papir?

• Erstatning for å være på stedet?

• Klarer vi å tilpasse vårt mentale bilde til utviklingen av en

prosess? 
• Bedre i en oppdatert digital modell enn med gamle manuelle systemer? 
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Integrated Operations (IO)
Real-time collaboration in operations

Bergen

Trondheim

Aberdeen Control room

External experts
External experts

Collaboration 

rooms

Stavanger

Operator’s onshore

operation centre
• Better and faster 

decisions
• Streamlined delivery 

chains

Vendor’s onshore 

operation centre



Serial Same time 

(Coordinated)

Single discipline Multidiscipline 

teams

Dependent of 

physical location

Independent of 

physical location

Decisions based 

on experience 

data

Decisions based on 

realtime data

Reactive Proactive

IO changes Way of Working: Development trends



Serial Same time 

(Coordinated)

Single discipline Multidiscipline 

teams

Dependent of 

physical location

Independent of 

physical location

Decisions based 

on experience 

data

Decisions based on 

realtime data

Reactive Proactive

IO changes Way of Working: Development trends

General development

More and faster collaboration and information 

transfer across geographical, discipline and 

organisational boundaries, and between different 

persons

(Source Ringstad & Andersen Statoil)



Suksesskriterier

• Understøtte oppgavene

• All informasjon på ett sted

• Bedre å se sammenhengen

• Alle har samme mentale bilde

• Samhandling

• Nye arbeidsformer og organisasjonsformer

• Brukersentrert design
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Ulike konsepter 

for nye 

trafikkstyrings-

sentre for 

Bane NOR
Seks sentrale 

konseptuelle retninger 

som ble utforsket 

underveis i 

designprosessen

2 1

3

4 5
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Situasjonsoversikt: 1,3

Situasjonsoversikt: 4

Samhandling: 1,3 (5)

Samhandling: 4 (1?)

Arealutnyttelse/bygg: 2,5,6

Fleksibilitet: 1,3 

Fleksibilitet: 5,6 

Støy: 4, 3/1 (hvis skjermede soner)

Eget diskusjonsområde: 4

”CSI bordet”: 2

Innsyn (besøk): 5

2 1

3

4 5

6



Validering vs verifikasjon
• Sikkerhetskritiske applikasjoner må valideres

• Tenk igjennom og analyser løsningene (Human Factors Engineering)

• Sikkerhet, risiko

• Valider bruken av systemet, ikke bare verifiser at systemet

tilfredstiller kravene i kravspekk

• Standarder innen jernbane er litt for mye fokusert på verifisering/QA, 

for lite på validering av bruk av systemet (EN-50126) 
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Konklusjon
• Digitalisering innebærer en massiv teknologi-drive

• Vi må analysere rollen til menneskene i designfasen
• Tidlig involvering

• Brukermedvirkning

• Involvering av brukere i designet betyr ikke å bare 

spørre dem om deres mening
• Spør om subjektiv mening på en strukturert, detaljert måte

• Evaluer brukeres bruk av systemet

• Bruk objektive i tillegg til subjektive prestasjonsmål
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• Ny teknologi innebærer nye muligheter!
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