
Datavarehus i BIR



Bakgrunn for prosjektet
• En rekke systemer fra ulike leverandører

• Forskjellige dataformater

• Ulike datakilder og typer

• Dupliserte data

• Verdikjedeanalyse / risiko

• Masterdatautfordringer

• Mange rapporteringsløsninger (adhoc)

• Excel, webservice, SSIS

• Krevende vedlikehold

• Personavhengig

• Vanskelig å se sammenhenger mellom 

deler av verdikjeden

• Felles forståelse av data (Epler og epler)

• Grunnlag for prosessforbedring, finne 

sammenhenger, nye løsninger

• Behov for KPI / målstyring

• Effektivisering



Veien blir til

▪ Gjennomførte workshop med interessenter

▪ Kartlegge rapporteringsbehov

▪ Dokumentere og kartlegge datakilder

▪ Utarbeide prototype, teste og finpusse

▪ Opplæring av brukere / brukerstøtte

▪ Lisens og verktøy

▪ La brukerne få erfaring med systemet

▪ Rinse & repeat når nye behov oppstår



Rapportering







▪ Forenklet rapportering

▪ Bedre styringsdata / KPI

▪ Forbedrede prosesser

▪ Avdekket feil / mangler i datagrunnlag

▪ Lavere kostnader / tid spart
▪ Optimalisering av produksjon

▪ Korter produksjonstid for rapporter

▪ Feil avdekkes lettere

▪ Profesjonalisering av data

Gevinster
Datavarehuset har vært en åpenbaring for 

oss, og har vært helt avgjørende verktøy for 

å optimalisere bossnettet på en god måte. 

Vi har fått bedre innsikt i data, noe som har 

forenklet rapportering iht KPI’er og 

håndtering av avvik. Datavarehuset gir oss 

troverdige tall, færre diskusjoner, mer tid 

til analyse, og de rette beslutningene blir 

tatt på bakgrunn av kunnskap, ikke 

synsing.

Avdeling gjenvinningstjenester 

skal bruke skjermene til 

driftsoppfølging med KPI-er og 

taper større beløp (minst 100 000) 

i måneden i uoppnådd 

effektiviseringsgevinst gjennom at 

skjermene ikke er operative. 



Utfordringer underveis

▪ Datakvalitet i enkelte systemer

▪ Klargjøre brukerbehov

▪ Sikring av at rette brukere har tilgang til rette 
data



▪ Kontinuerlig sørge for at så mange relevante 
datakilder som mulig leverer data til 
datavarehuset

▪ Dele data med andre aktører (kommune, 
tjeneste rettet mot innbyggere / apputviklere)

▪ Nye datakilder (f.eks værdata)

▪ Prediksjon (prediktivt vedlikehold, dynamiske 
kjøreruter)

▪ Optimalisering av prosesser

▪ Maskinlæring

▪ Nye tjenester

Veien videre


