


Fakta om Oslo S projektet:

Follobanen er Norges største infrastrukturprojekt i de seneste 50 år! 

Udvidelsen inkluderer en 22 km dobbeltspor strækning fra Oslo S (Oslo Sentralstasjon) til Ski (en by syd fra Oslo) 
og det kommer blive den længste jernbane tunnelen i Norge. Med den nu eksisterende Østfold linjen bliver det 4 
spor som kommer øge trafikkapaciteten til og fra Oslo.

Projektet inkluderer et stort ombygningsarbejde på Oslo Sentralstasjon samt bygget af en ny station i Ski.

Budget for hele projektet er cirka 46 milliarder DKK (60 milliarder NOK) i dagens valuta.
For Atkins projektdel indenfor Signal er budget lige nu cirka 142 millioner DKK.
Atkins oprindelige kontrakt var på 30 millioner DKK.

Totalt bliver det i projektet bygget cirka 64 km nye jernbanespor.

Projektet skal være færdigt i 2024. 



Hvad skal laves i Oslo S?



Signaldelen og ProjectWise.
Projektet er opdelt i faser over projekttiden. 8-9 stk. som det er lige nu, men det kan ændres.

Dokumenter (tegninger, RASM-dokumenter og kontrakt dokumenter) leveres som en digitalt signeret pdf som 
gået igennem et, for projektet særligt bygget, godkendelsesworkflow.

I dokumenter inkluderes også månedsrapporter, økonomiske styringsdokumenter, processtyringsdokumenter, 
RAMS (Reliability, Availability, Maintainability og Security) og det er kun en del af dem. En del af disse 
opdateres løbende igennem faserne men de fleste produceres på nyt for hver fase. 

I kontrakten er der krav om at stille med et dokumentstyringsprogram.

Det hele startede med mapper på vores projektdrev og styring i et excel-dokument. Efterhånd svulmede 
antallet tegninger og styringen blev lidt sværere. 

Ved et tilfælde spurgt vores PL tre projektmedarbejder om at udskrive den gældende version af en specifik 
tegning. Resultat: 3 forskellige versioner!!! 

Resultatet betyd at vi skulle benytte et styringsprogram og valget bliv PW. Vi benytte en uge på at migrere 
projektet ind i PW. 

Da vi har så mange tegninger/dokumenter opdelt på mange forskellige faser og leveringspakker bruger vi 
metadata i PW til at danne en overblik over status på alt vi har. Vi fik så mulighed at samle det i Dashboard, 
så vi forhåbentlig kun har et sted vi skal kigge når vi søger status på noget.

Vi kan uden tvivl udvikle det yderligere ift. det vi gjort. Så, vi må se hvad vi kan finde på i fremtiden.



State, design status og status.
Vi bruger AutoCAD i vores projektering og diverse Office-software til de forskellige dokumenter.

Disse laves til pdf’er som går igennem vores workflow. Det er et kundekrav at aflevering sker i filformatet 
pdf. Når hele projektet er færdigt skal alle arbejdsfiler også afleveres.

Når/hvis en pdf klarer sig hele vejen igennem bliver pdf’ens State sat til: File Ready For Delivery.

Men på vejen er der mange forskellige States som man kan se i vores workflow.

En af de vigtige ting er at status og state i PW er det samme for levende fil og pdf.

State: Det som fortæller hvor i godkendelsesprocessen filen er.
Design status: Det som fortæller hvor i projekteringsprocessen filen er.
Status: Vores kundes statusbetegnelse på hver fil.

Denne information hentes fra PW og
præsenteres i Dashboard.





ProjectWise……Igen.

ProjectWise er nu Atkins standard dokumentstyringsprogram.

Brug af ProjectWise gør f.eks. samarbejde med vores kollegaer i Atkins India (GTC) en del 

nemmere da vi ikke skal flytte filer frem og tilbage.

”Bare” give dem adgang til den rigtige server!

Det som, faktisk, er det største problem lige nu er nogle af vores PL.

Når de får at vide at der er begrænsninger setup, i hvad man selv må gøre og at man skal følge 

firmaers standarter, bliver de sure og vil slet ikke ha’ noget med PW at gøre!



Dashboard Live



Bag Kulisserne…

› Erfaring med SQL 

› Kendskab til PW DB

› PW adm. rettigheder



Hvad gør man?

› Lav et TEAM site for projektet

› Indsæt et PowerBI Modul

› Lav et arbejdsområde i PowerBI 365

› Lav en Read-Only PW bruger

› Lav en query der udtrækker ønskede visning

› Lav evt tilpasninger i ”lokal” PowerBI tabel 

› Publicér DashBoard

› Opsæt synkroniserings service / PBI Gateway



Live demo - DashBoard



Step-by-Step



Step-by-Step



SQL query

SELECT t1.o_docguid, t1.o_itemno, t1.o_filename, dms_stat.o_statename, t1.o_version_seq, 
t3.FaseStr, t3.Status, t3.DesignStatus, t3.Leveransepakke, t3.Tegningstype, t3.Intern_Revision, 
t3.FullPath, t3.Internt_Tegningsnummer

FROM dms_doc T1 

join (SELECT left([o_filename],14) as 'name', max([o_version_seq]) as 'seq' 

FROM dms_doc

where o_projectno = 13933

group by left([o_filename],14)) T2 ON left(t1.o_filename,14)=t2.name and t1.o_version_seq=t2.seq 

join dms_stat ON dms_stat.o_stateno=t1.o_stateno

inner join ENV_BaneNor_Tegning_Oslo_S T3 on t1.o_itemno = t3.o_itemno and t1.o_projectno = 
t3.o_projectno 

where substring(t1.o_filename,0,14)=substring(t3.Internt_Tegningsnummer,0,14)

and o_filename not like '%dwg' and o_filename not like '%xlsx'

order by t1.o_filename

Mappenr.



Step-by-Step (fortsat)



Step-by-Step



Step-by-Step



Spørgsmål?


