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ID: 103

H: 21,5 km/t

B: 63° 26' 27.59" N

L: 10° 53' 32.99" E

Ekstern data
En mer datadrevet 
jernbanesektor



Samfunnets teknologiske utvikling gir nye krav og 
utfordringer – men også nye muligheter 



Dagens bruker av 
jernbanen forholder seg 
til en rekke ulike aktører
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Som hver for seg gir brukeren gode 
løsninger



I dagens jernbanesektor eksisterer det en rekke barrierer 
som problematiserer anvendelse og deling av data

Utfordringer med å anvende data Utfordringer med å dele data

Det er vanskelig å få 
oversikt over eksisterende 

data i sektoren
Datakvalitet er ofte dårlig

Data er ofte ikke beskrevet

Prosesser for innsamling av 
data er ofte manuelle og 

tidkrevende
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Behovet for en mer datadrevet sektor er stort og  gir et 
betydelig mulighetsrom for anvendelse og innovasjon

Data åpner opp 
for nye 

muligheter

Datadrevne 
beslutninger

Data åpner opp 
for et mer 

effektiv 
vedlikehold

Data i sanntid
gir et bedre 

operativt bilde

Nye forretningermodeller og 
kundetjenester

Planlegging, styring og 
forvaltning

Smart vedlikehold
Operasjonell optimalisering 

og automatisering



Fremtidens jernbane 
stiller krav til at en rekke 
aktører og brukere 
samhandler om data
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På denne måten kan vi tilpasse oss brukerne 
og samfunnets forventninger



Kan vi ikke bare etablere en felles teknisk plattform, så er 
vi nærmest i mål?

Felles 
dataplattform



Sektoren er avhengig av å jobbe målrettet inn mot fem 
strategiske innsatsområder for å skape vedvarende verdi

Samarbeid i 
sektoren

Kultur og 
kompetanse

Mekanismer 
for datadeling

Regler og 
standarder

Digital 
infrastruktur

En mer 
datadrevet 

jernbanesektor

«Felles delings- og
samarbeidsarena»

«Samarbeidsorientert 
og tilpasningsdyktig 

kultur»

«Tilrettelegger for transparente 
og standardiserte føringer for 

datadeling på tvers av sektoren»

«Effektiv datadeling skaper 
bedre produkter for de reisende»

«Kvalitet, eierskap og 
behovsbasert tilgang 

står i sentrum»




