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Vi utnytter all funksjonalitet i systemet, og kanskje 
enda litt mer. Vi håndterer digitale sikkerhetskort, 
adgangskontroll, adgangsstyring, HMS-meldinger, 
nøkkelstyring og kurs og kompetanse. Ved å sentral-
isere dette rundt Permitto gir det oss full kontroll, økt 
sikkerhet, og bedre HMS for bedrift og den enkelte 
ansatte.

Vi opplevde over noen år at det var flere prosesser som krevde mye tid og res-
surser. Vi hadde ulike systemer som håndterte de ulike prosessene, selv om de var 
tett knyttet sammen. Tid er penger, og vi var på søken etter noe enklere.

I min rolle som driftsleder i Lyse Elnett er jeg ansvarlig for Permitto . For oss er 
Permitto et verktøy for digitale sikkerhetskort, adgangsstyring, nøkkelstyring og 
for å få bedre kontroll på HMS for bedrift og den enkelte ansatte.

Lyse Elnett har over flere år hatt et godt samarbeid og kjennskap til Verico , blant 
annet gjennom Asset Information Management som de tilbyr. Vi hadde flere 
interne runder og tett dialog med Verico om hva vi ønsket. Løsningen Permitto , 
ga oss akkurat det vi har behov for.

De transporterer strøm helt fram til innbyggere i 9 
kommuner (Stavanger, Sandnes, Sola, Randaberg, 
Strand, Time, Hjelmeland, Gjesdal og Kvitsøy).

Lyse Elnett har ansvaret for å bygge ut, drifte og 
vedlikeholde strømnettet i Sør Rogaland.

Her håndteres overvåking og styring av anleggene, feil-
retting, vedlikeholdsstyring og prosjektering. Vi sørger 
for alt vedlikehold, og at nettet er oppe til enhver tid.

Jeg er driftsleder i Lyse Elnett, 
og leder avdeling Nettdrift. 

Permitto er utviklet av Verico som holder til i Stavanger. 
Verico har over 20 år med erfaring i elkraftbransjen!
Mer info om Verico: www.verico.no

Selskapet har 350 ansatte og hovedkontoret er 
lokalisert i Sandnes, Rogaland. Sør-Rogaland har lenge 
vært en region i kraftig vekst, så en viktig oppgave er å 
bygge ut strømnettet for å knytte til nye kunder.

Det er vel 150.000 kunder i nettområdet til selskapet, 
som er en del av Lyse konsernet.

CASE STUDY
Med Permitto har vi fått full kontroll, 

økt sikkerhet, og forbedret HMS for 
bedriften og den enkelte ansatte.

Lyse Elnett



Prosessen
Selve implementeringsprosessen gikk veldig greit. Vi hadde noen runder internt 
for å få på plass det juridiske, etablere veiledninger og nye rutiner. Vi hadde en 
kort testrunde med få personer, og kjørte så Permitto ut i full bredde.

I dag har vi faset ut andre systemer og erstattet dem med Permitto . Vi utnytter all 
funksjonalitet i systemet, og kanskje enda litt mer. Vi håndterer digitale sikkerhet-
skort, adgangskontroll, adgangsstyring, HMS-meldinger, nøkkelstyring og kurs 
og kompetanse. Ved å sentralisere dette rundt Permitto gir det oss full kontroll, 
økt sikkerhet, og bedre HMS for bedrift og den enkelte ansatte.

« Verico er en organisasjon som snur seg kjapt og som 
leverer. Selv det som kategoriseres som umulig, er 
nærmest gjort på en dag»

Prosessen for å søke og utstede sikkerhetskort var spesielt en prosess vi var 
interessert i å forenkle. Når du skal prosessere, godkjenne og produsere over 500 
sikkerhetskort årlig, er det er klart det går mye tid. Vi produserte plastkort som 
måtte hentes av den enkelte ansatte.

I Permitto har vi en heldigital prosess for søking, behandling, utstedelse og 
mottak av sikkerhetskort. Ved å digitalisere denne prosessen, fikk vi redusert   
ressursbruken betydelig. Når det søkes om sikkerhetskort legger du ved 
dokumentasjon på kvalifikasjoner, kurs eller relaterte sertifiseringer slik at 
godkjenning og innvilget adgang blir enklere.

Gjennom adgangskontroll ivaretar vi full kontroll på hvem som logger inn og 
ut av de ulike anleggene. Driftssentralen sitter med sanntidsdata på personell 
til enhver tid, kan kontrollere kvalifikasjoner, og informere eller varsle ansatte 
direkte. Den enkelte ansatte får og opp HMS-meldinger med forhold de bør være 
oppmersomme på når de skal entre anlegg, vi kan og oppdatere status på sikker-
hetskort raskt og effektivt.

Våre anlegg er låst og sikret, og dermed er det mange nøkler i omløp. Gjennom 
nøkkelstyring i Permitto har vi oversikt over hvem som sitter på de ulike nøklene. 
Alle nøkler har et individuelt løpenummer og er sortert i en nøkkeldatabase i 
systemet. Det er også en egen søkefunksjon for å hente ut nøkler. Her kan vi også 
sjekke om vedkommende har de rette adgangene for å få nøkkel til en konkret 
lokasjon eller anlegg. Ved godkjent søknad om nøkkel, kvitteres denne ut 
elektronisk. Brukervennlig og enkelt.

«Dersom vi regner tilbake i tid på alle de ulike proses-
sene, så kan vi estimere minst et årsverk i besparelse»

Hensikten vår har alltid vært å effektivisere prosesser og jobbe smartere. Med 
Permitto har vi virkelig fått opp effektiviteten. Dersom vi regner litt tilbake i tid 
på alle de ulike prosessene vi nå styrer i Permitto, så kan vi estimere minst et 
årsverk i besparelse. Det handler om tid og ressurser.

Skjermbilde fra nøkkelstyring i Permitto

Permitto er utviklet av Verico som holder til i Stavanger. 
Verico har over 20 år med erfaring i elkraftbransjen!
Mer info om Verico: www.verico.no
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Frank sin favorittfunksjonalitet

Heldigitale sikkerhetskort og adgangskontroll med 
HMS-meldinger.

«Disse prosessen er blitt så enkle og sømløse. Alt er 
digitalt. Helt enkle tastetrykk for å fikse hva som helst. 
Det er gode greier»



Verico

Kontaktinformasjon

www.permitto.no

Verico er en organisasjon som snur seg ganske kjapt, og som leverer. 
Selv det som kategoriseres som umulig, er nærmest gjort på en dag. 
Jeg har bare positive ting i si om dem. Godt samarbeid.

«Uansett er Permitto hestehoder foran de 
andre aktørene på banen.»

Permitto fungerer og vi har egentlig ikke hatt behov for noe support 
eller støtte fra Verico , men vi har god dialog med dem og bruker 
gjerne hverandre som en sparringspartner for videreutvikling, 
ideer og ser muligheter. Jeg tror det har vært nyttig for begge 
parter. Vi opplever at Verico forstår bransjen og ser fremover. De er 
løsningsorientert og samarbeidet med dem har vært godt fra dag 
en.

Vi  ønsker at bransjen kan gå sammen og samarbeide på tvers, og 
se fordelen av å jobbe rundt samme system. På denne måten kan vi 
sentralisere informasjon og enkelt overføre personell, kompetanse, 
erfaringer o.l.

Uansett er Permitto hestehoder foran de andre aktørene på banen.

Hva er Permitto?
Permitto er et system for digitale sikkerhetskort og adgangsbevis, som 
også kan brukes til hvilket som helst bevis på tilgang eller tillatelse.

Løsningen er utviklet for og sammen med elkraftbransjen. Permitto blir 
brukt av distribusjons- og produksjonsselskaper i hele Norge.

Permitto er utviklet av Verico som holder til i Stavanger. Verico har over 
20 år med erfaring i elkraftbransjen! Verico tilbyr blant annet tjenester 
knyttet til dokumentasjon av anlegg og andre AIM tjenester.

Permitto er utviklet av Verico som holder til i Stavanger. 
Verico har over 20 år med erfaring i elkraftbransjen!
Mer info om Verico: www.verico.no

CASE STUDY
Lyse Elnett

Copyright ©  permitto 2020

Vidar Blomvik 
Marketing & Sales Director 
(+47) 915 77 783 
vidar.blomvik@verico.com


