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Hvordan er datalandskapet i O&G

Produksjons-
data

Boredata

Utstyrsdata

Seismiske data

Flåtestyringsdata

Inspeksjonsdata

Prosessdata
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ROV

Vedlikeholdsdata
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Resultatet er en verden av data siloer

• Mindre enn 60% of 4M sensor IDer kan
kobles til faktisk utstyr

• Umulig å skalere etterfylling av historiske
data

3D/AR/VRDashboard & rapporter
Analyse, optimering og

maskinlæringApplikasjoner

Sluttbruker

Datakilder

• 100 operasjonelle datasystemer
• 4,800 aktive integrasjoner

500 koblinger oppdatert hvert år

Oljeserviceselskap

Stor O&G operatør
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Hvorfor er dette relevant for dere?
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Datalandskapet i gjenvinning er veldig likt O&G og industrien
forøvrig

Brukere

Husholdningsavfall

Næringsavfall

Smarte
søppelcontainere

Avfalls-
sortering

Avfalls-
prosessering

Basert på kvalitet og egenskaper

Vedlikeholdsdata

Prosessdata

Flåtestyringsdata

Inspeksjonsdata

Brukerdata
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I gjenvinning vil man i tillegg ha data om enkeltenheter underveis i
prosessen

Kvalitet/
Egenskaper

Kvalitet/
Egenskaper

Stabilt

Varierende

Olje & Gass

Gjenvinning

Brukere
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Datakilder

Datalag

Applikasjoner

HORISONTAL DATAPLATTFORM
Standard tilgang uavhengig av applikasjon

Vi må bryte siloene for å skalere digitalisering!
Det man trenger er en åpen og uniform måte å aksessere all data

1
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Virkelighet

t0 t1

Vi lager en digital representasjon av virkeligheten

Dataplatform
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Virkelighet

t0 t1

Vi lager en digital representasjon av virkeligheten

Hvis noe er koblet sammen i virkeligheten, må det være det i
plattformen

Dataplatform
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Virkelighet

t0 t1

Vi lager en digital representasjon av virkeligheten

Hvis noe er koblet sammen i virkeligheten, må det være det i
plattformen

Hvis noe sitter på noe annet i virkeligheten, så må det gjøre det i
plattformen

Dataplatform
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Virkelighet

t0 t1

Vi lager en digital representasjon av virkeligheten

Hvis noe er koblet sammen i virkeligheten, må det være det i
plattformen

Hvis noe sitter på noe annet i virkeligheten, så må det gjøre det i
plattformen

Hvis noe transporteres på noe annet mellom t0 og t1 i virkeligheten, 
så må koblingen finnes også i plattformen

Dataplatform
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Virkelighet

t0 t1

Vi lager en digital representasjon av virkeligheten

Hvis noe er koblet sammen i virkeligheten, må det være det i

plattformen

Hvis noe sitter på noe annet i virkeligheten, så må det gjøre det i

plattformen

Hvis noe transporteres på noe annet mellom t0 og t1 i virkeligheten, 

så må koblingen finnes også i plattformen

Dataplatform

Other context: 

weather, satellite 

images, maps++

Maintenance logs, ERP 

data

3D models

Process 

diagrams

Equipment 

hierarchy

Sensor 

metadata

Sensor 

values

Modeller 

(f.eks prediktivt

vedlikehold

Real time replica 

of sensor values

Physical Process 

Digital Twin

3D Digital Twin – fra utstyr

til hele fabrikker
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Nå kan skaleringen begynne!

Prediktivt
vedlikehold

Produksjons-
optimering

Fjern –
overvåkning

3

Datakilder

Datalag

Applikasjoner Simulering og
visualisering

Allianse-
partnere

HORISONTAL DATAPLATTFORM
Standard tilgang uavhengig av applikasjon
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Dataplattformen fører til mangegangen av digitaliseringsinitiativ

• Arundo analytics downloaded all 
required data for their models in 
6 hours

• Implementation design meeting 
concluded after 15 min, when 
model was approved

Advanced analytics 3rd party applications

• Simple form of visualization, 
typically large share of use cases 
in early phase of digitalization 
journey 

PowerBI Visualizations

• GeologIQ got access to relevant 
data through Cognite APIs

• Delivered improve application 
with real time data the very 
same day

• Better slug handling and 
prediction capabilities

• Easy to use decision support 
applications aimed at operators

• Algorithms for early warnings of 
iminent slugging

Solution seeker Slug prediction

• Aker Solutions used less than 1 
day to upload and embed 3D 
models of their equipment in 
their application QVI– delivered 
to Aker BP 

3D Models

• Application for management and 
office environment. Ongoing use 
cases in condition monitoring, 
charting and infographics. 
Recurring use by approx. 10% of 
employees at AkerBP

Cognite Opint Application

• Application for the field worker. 
Documents, maintenance 
history and sensor readings 
available at hand at any time in 
the field. Live in use offshore at 
Ivar Aasen Platform

Cognite Opsup Application

• No need for costly 3rd party 
static reports

• Prolonged maintenance intervals 
• Reduced risk of failure on critical 

equipment

Integrity monitoring of risers

• When compressor failed, process 
engineer downloaded all 
relevant data via Python SDK and 
did initial in-depth investigation 
within minutes 

Accelerated Failure investigations

• Using Operations support to 
surveil tank levels during 
bunkering thereby avoiding 
blocking radio channels

Liberating radio room
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Topp 5 selskaper i verdi

Nov 2017

$806B $679B $608B $497B $467B

2011

$406B $376B $277B $237B $228B

2006

$446B $383B $327B $293B $273B

2001

$406B $366B $277B $237B $228B

TechOlje Andre

Mestring av data og teknologi har stått
for det raskeste skiftet i økonomisk

verdi noen gang sett i historien

Data er verdifullt!
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SpaceX sin autonome rakett lærte fra
sine tidlige feil og har tilbakelagt 18 

suksessfulle landinger på rad av
oppskytingsrakettene til Falcon 9

16
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Hva blir deres rakettlanding?


