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1. Kort om oss og Bane NOR

Heming Haug



Hvem vi er
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Håkon Lenschow

Sjefskonsulent – Capgemini

➢ Ekspertise innenfor Azure og SQL 

Server

➢ Jobbet med Bane NOR i 6 år rundt 

modernisering og digitalisering av 

innsikt- & analyseløsningen

Martin Lam

Teknologileder – Capgemini

➢ Lang erfaring innen dataanalyse og 

dataplattform

➢ Jobbet med Bane NOR i 6 år som 

dataplattform arkitekt

Heming Haug

Systemeier BI/ERP Bane NOR

➢ Lang erfaring med utvikling og 

forvaltning av datavarehus og 

rapporteringsløsninger

➢ Jobbet med datavarehus i Bane 

NOR i 3 år



Statsselskap-

forvalter av 

jernbane-

infrastruktur,
men også…

Berging og 

beredskap

Hva er Bane NOR?

Teleselskap

Kraftselskap Fagskole

Togselskap

Fiberselskap



Drift og teknologi

Drift og teknologi leverer en sikker og 
punktlig jernbane samtidig som vi 
fornyer. Ansvar for alt som påvirker 
fremføringen av tog, fra trafikkstyring 
til vedlikehold i sporet. 

Ca. 2220 ansatte

Fire divisjoner med ansvar for hver sine virksomhetsområder

EiendomUtbygging Kunde og marked

Utbygging har ansvar for planlegging 
og gjennomføring av investerings-
prosjekter knyttet til ny jernbane-
infrastruktur.

Ca. 570 ansatte

Kunde og marked er vårt kontaktpunkt 
til togselskapene og de reisende. 
Divisjonen har ansvar for utvikling av 
tjenester og markedsfunksjon.

Ca. 70 ansatte

Eiendomsdivisjonen er landets 
ledende knutepunktutvikler og har 
ansvar for stasjoner, togverksteder
og jernbaneeiendom 

Ca. 210 ansatte



2. Introduksjon til dataplattform i Bane NOR

Heming Haug
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Eksempel på noe av datamengden i Bane NOR



Hva er DRAGE i Bane NOR?
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•Data

•Rapport

•Analyse

•GEnerator

• DRAGE er en 

dataplattform/business 

Intelligence løsning med data fra 

mange kilder og sammenstiller 

disse for og dekke forretningens 

databehov

• Rapporter og analyser 

tilgjengeliggjøres via 

rapportportaler og automatiske 

utsendelser for eksempel i Excel 

eller Power BI



DRAGE- noen kilder, dashboard og bruksområder

Økonomi og finans 

oppfølging

Dashboard, KPI-er og rapporter  (ikke uttømmende)

Prosjektøkonomi

Kilder (ikke uttømmende)

Kunngjøringer i spor 

Kjørevegsavgift/ 

Ytelsesordningen

Punktlighet, regularitet

Dashboard Kunde og 

trafikk

Resultatregnskap

BEST-K FIDO Agresso MaximoTIOSSynergi Pro Arc

Infra, vedlikeholds 

KPIer

Omega/ 

ISY

Infra, infotavleRisiko og hendelser

Prosjektstyring 

økonomi

Punktlighetsportalen

Banenor.no

Kundeportalen

Togselskapene

Fakturagrunnlag

Spordrift Tavle

Spordrift KPI mål

Transformasjon og sammenstilling av data Standardisering av dataflyt Effektiv innsikt med kubeteknologi

Predikere varighet 

av trafikkhendelser

Infotavle vedlikehold

Område direktører

Banesjefer

Gode prognoser 

Risikoportalen

Hendelser

FDV dokumentarkiv 

Oppfølging av 

dokumentarbeidsflyt
Redusere 

trafikkpåvirkning

Punktlighet og 

regularitetsoppfølging

Bruksområder (ikke uttømmende)

Dynamics
SAP 

Sucessfactors

Gode prognoser

Dataflyt

Innsikt



Eksempel på en portal – dashboard for togselskaper
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Dashboard for rett datakvalitet
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Rett datakvalitet er en forutsetning for et effektivt datadrevet Bane NOR. Vi har derfor en løsning for 

kvalitetssikring av masterdata i for eksempel vedlikeholdssystemet for tog infrastruktur.

✓ Superbrukere legger inn 

regler for datakvalitet via 

Power Apps og DRAGE 

prosesserer disse.

✓ Outputen er en blacklist i 

Power BI

✓ Konseptet kan brukes på 

alle systemer i Bane NOR



AI/maskinlæring- avansert analyse

Basert på historiske data lager vi 
maskinlæringsmodeller som gir oss prognoser på når 
trafikken kan starte igjen etter uforutsette full stanser.

Dette for å bidra til bedre kundekommunikasjon 
(unngå å bruke «vet ikke»), samt bli bedre kjent med 
drivende faktorer for nedetiden. 

I dag bruker Bane NOR 3 prognoser for å angi totalt 
nedetid:

✓Prognose rundt responstid

✓Prognoser for feilretting

✓Prognose for oppstart trafikk
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3. Hvordan fikk vi dette til teknologisk?

Martin Lam



Fokus

Ledere for område Data og analyse må prioritere 
workloads som kan utnytte skyfunksjoner og 
fokusere på kostnadsoptimalisering og 
innovasjon når de flytter til skyen.

Innen 2022 vil offentlige skytjenester være 
avgjørende for 90 % av innovasjon i 
dataanalyse.

Innovasjon

Cloud is a 
given

Etablering av dataplattform på sky

Source: Gartner Top 10 Trends in Data and Analytics for 2020



Framtiden er på sky



Bane NOR data platform - DRAGE

Multiple operational

Systems

HR, Finance… 

Power Platform 

Dataverse Power BI 

Premium

Azure SQLDB

Purview data catalog of 

data structures, reports, 

metadata

Orchestration with 

Azure Synapse 

Azure Data Lake 

Azure Data Explorer



4. Utvalgt case fra Bane NOR

Håkon Lenschow



Utfordringer Bane NOR har hatt rundt rapportering
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Laste ned all datagrunnlag 
for avstemning

Mye tid blir brukt på 

datapreparering før rapportering

Sende rundt Excel filer for å 
legge inn kommentarer

Må vente opptil en dag før 
datagrunnlaget blir oppdatert



Utfordringer Bane NOR har hatt rundt rapportering
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DEMO



5. Key takeaways

Heming Haug



Dataplattform

Hva har vi oppnådd?

➢ Mye av rapporteringen effektivisert, automatisert og standardisert

➢ Automatisert kalkulering  og rapportering av sentrale KPI’er

➢ Lett tilgjengelig informasjon gjennom gode dashbord med enkelt brukergrensesnitt

➢Kommentering 
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Øke markedsorientering

Øke markedsorientering

Hva vi har oppnådd

Mye av rapporteringen effektivisert, automatisert og standardisert

Automatisert kalkulering  og rapportering av sentrale KPI’er

Kommentering direkte i rapporter har gjort rapportering til en interaktiv prosess 

Lett tilgjengelig informasjon gjennom gode dashbord med enkelt brukergrensesnitt
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Hva blir det neste

Vi løfter kontinuerlig nye datakilder inn i plattformen og data opp i skyen

I skyen får vi bedre muligheter til og sammenstille informasjon på tvers av   

informasjonsområder

Ytterligere digitalisering av rapportering med kommentarer til for eksempel 

oppdragsgivere

Avansert analyse gjennom bruk av AI/maskinlæring



Foto/illustrasjoner: Bane NOR, Øystein Grue, Einar Aslaksen, Aksel Jermstad, Øyvind Haug, Arild Pedersen, 
Lars Petter Rypdal, Stockfoto.

Takk for oppmerksomheten!


