
POWEL ENVIRONMENT AS

-Dagboksregistrering
-Innmåling i felt

Frode Sandøy



Hvem er vi?

MOK i omsetning585 

ansatte400

største software selskap i Norge5.

Industrielle IT selskap i NorgeNr 1

Kontorer i 20Mer enn land7

år, med        års historie!20 50



GEMINI 
Fagsystemer for vannbransjen

Ca 90 % av det 
norske VA Nettet.

Over 240 norske 
kommuner.

VA-nettet er 
verdsatt til 1053 
milliarder.



”Everything should be 
made as simple as 
possible, but not 

simpler”

Albert Einstein

INNOVATION IN POWEL



Gemini – Fagsystemet for Vannbransjen
Ambisjonsnivå

Entry Level

Basic Level

Intermediate Level

Advanced Level

Professional Level

Powel 
Melding

Gemini
Matrikkel

Gemini
VA

Dagbok 
og bilde

registering

Powel  
Varsling

Powel 
Lednings
fornyelse

Powel
3D 

VA Viewer

Powel 
Datakvalitets

analyse

Water
Alert

Plan og 
bestilling

Water
Balance

Innmåing 
i felt

Gemini
Portal
Basis

Kunnskapsbasert vedlikehold

Systematisk og proaktivt vedlikehold

Rutinebasert vedlikehold

Fokus på kartlegging og kvalitetsheving 

Tilstandsbasert vedlikehold

Private
Anlegg



Gemini Portal-
kunder i Norge

Omtrent



Nyheter i Gemini Portal 2.1

God driftsoversikt

Bedre og standardiserte kartpresentasjoner

Direkte fra meldt til bestilt

Regelmessige/periodiske bestillinger  

Samspill med andre produkt

Ny modul: 
Sanntidsdata i Gemini Portal gir helt nye muligheter



Ny kartsymbolikk – meldt i dagbok



Ny kartsymbolikk – pågående bestillinger

Ikke standard kode



Eksempel kontroll av overløp



Engangsbestilling - Direkte fra meldt til bestilt



Demo

Kartsymbolikk 

Dagbok og Bestilling

Direkte fra meldt til bestilt



Bestilling basert på en plan, typisk periodisk

Engangsbestilling

Regelmessig/periodisk bestilling  



Regelmessig/periodisk – flytt til annen plan



Bedre og 
standardiserte 
kartpresentasjoner
Ideen med et standard kart 
er at Powel samler innspill 
fra alle kunder og utfører 
revisjoner som kommer alle 
kunder tilgode







Flyttbart utstyr



Fordel 
standardiserte kart
Kontroll på hvilken informasjon som 
vises og hvordan denne tegnes

Kart vil fungere godt i alle zoom nivå

Effekter for å framheve eller nedtone 
objekt

God visualisering av driftstatus

Kunne skille avløp og vann

Oppdatert symbolikk

God responstid



Innhold
Registrering av VA-objekter i Gemini Portal

• Skjermdigitalisering

• Registrering med bruk av enhetens innebygde 
GPS

• Innmåling ved bruk av GNSS RTK (GPS med cm. 
nøyaktighet)

• Ny innmåling på eksisterende objekt (korrigering)



Forutsetning for 
standardiserte kart
For å kunne skille på om objekter 
tilhører vann- eller avløpsnett 
benytter systemet temagruppe-
egenskap for ledninger og for 
punkt benyttes egenskapen 
funksjon-brukerjustert. 



Samspill med andre 
løsninger
Integrasjon mellom Powel 
løsninger gjennom kart 

Sikker integrasjon med 
eksterne løsninger gjennom 
adgangskontroll 

(Nye) Melding Private anlegg Ledningsforny.

Basis VA

WinMap
GISLine
og andre

Konsulent 



Demo - integrasjon

Integrasjon med andre 
Powel produkt gjennom 
kart

Pluss

Sikker integrasjon med 
eksterne løsninger 
gjennom adgangskontroll



Samspill mellom 
Gemini portal og 
Private anlegg
Nøkkelinformasjon og lenke 
tilgjengelig fra Gemini Portal



Samspill mellom 
Gemini Portal og ny 
meldingstjeneste
Nøkkelinformasjon og lenke 
tilgjengelig fra Gemini Portal



Sikker integrasjon 
eksterne løsninger



Samspill mellom 
Gemini Portal og 
Ledningsfornyelse
Nøkkelinformasjon og lenke 
tilgjengelig fra Gemini Portal



Andre forbedringer

Mulighet for valg av GNSS antenne ved innmåling i felt

Fikset problem ved utskrift med forhåndsvalg for ark 
format A4/A3 portrett/landskap 

Det kommer tydelig fram når ventilstilling blir endret 
og av hvem

Bilder vises nå med samme retning i Gemini Portal 
som i Gemini VA 

Legge til vedlegg på bestillinger

Mulig å legge til kommentar/vedlegg samtidig til alle
objekt i en bestilling

Mulig å laste opp videoer i tillegg til bilder

Støtter videostrømming ved visning (for videoformat
hvor dette er støttet)



Koble til datastrøm
- SCADA
- 4 generasjon sensorer
- Lokale databaser

Samle inn og visualisere 
tidsserier
- Koble til ledningsnett

- Vis måling relarert
til komponenter i 

ledningsnett

Avdekk hendelse 
med analyse (ML)
- Identifiser problem

- Industriell AI

Gemini LIVE

Powel Sky

Gemini Portal

Water Alert



Datastrøm til Gemini Portal
Felles datastrøm med Water Alert og andre framtidige IOT løsninger

Powel Agent

Nye sensorer

SCADA system
Citect, ABB etc

Lokale datasøer
f.eks Lungegårdsvannet

Powel Sky



Tilgjengeliggjøring av sanntidsdata

«Data fra styrings- og 
overvåkingssystemer skal være 
tilgjengelig i de verktøy som brukes i felt 
for å gi bedre støtte for utepersonell.» 



Demo 
sanntidsdata i felt
Vise målinger live i Gemini Portal

Koble sensor-målinger til VA 
ledningsnett.



Sanntidsdata i Feltløsning

«Med online måledata i Gemini Portal som beslutningsstøtte blir det 
aldri mer kommunal beslutningsvegring!» 

VA-ingeniør, Bergen kommune


