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Geosynkronisering 

 Prosjektets hovedmålsetning er å bidra til 
standardisering, utvikling og implementering 
av teknologier og komponenter for 
synkronisering av databaser med geografisk 
datainnhold mellom tilbydere og 
abonnenter i Norge.  

 
 



En felles prosjektsatsning 
mellom: 
 
  - Kartverket 
  - Trondheim kommune 
  - Skog og landskap 
  - Kystverket 
  - KS/KommIT 
  - Vegvesenet 
  - Arendal kommune 
  - Kgrav 
 
  - Norkart  
  - Norconsult 
  - Geodata  
  - Avinet 
  - Arkitektum  
  - mf 
   
 
 
 



en sikker kilde 

Delmål 

Delmål 1: Standardisering 
Utarbeide en felles nasjonal standard for synkronisering av 
geografisk informasjon mellomdatasystemer 

Delmål 2: Utvikle felleskomponent 
Utvikle felleskomponent for synkronisering av databaser 
med geografisk datainnhold 

Delmål 3: Teste ut løsningene 
Teste synkronisering av geografisk informasjon basert på 
standard (fra del 1) og felleskomponent (fra del 2) i 
utvalgte pilotprosjekter 



en sikker kilde 

Status 
• Del 1 ble gjennomført som et 

tradisjonelt standardiseringsprosjekt. 
Standard for GeoSynkronisering 
versjon 1.0 ble ferdigstilt juni 2013. 

 

• Del 2A ble ferdigstilt i november 2013. 
Systemleverandørene var enige om 
funksjonalitet og prinsipper for 
synkronisering. Felleskomponenten ble 
presentert på teknologiforum 2013. 

 

 Del 1 og del 2A av prosjektet var i prinsippet 
fullfinansiert av Kartverket og ble gjennomført i 
henhold til plan og budsjett.  

 



Prosjektavgrensinger og metodikk 
Figuren nedenfor viser en skisse over komponenter, sammenhenger og 
dataflyt innenfor en slik felleskomponent. 

Felles GML 
 skjema 



en sikker kilde 

Felleskomponent (Del 2 A) 



en sikker kilde 

Felleskomponent 

Tjenester:  

Endringslogg:  



Deltagere (sprintteam) 
Rolle Navn Firma 

Produkteier Lars Fredrik Gyland Kartverket 

Scrum Master Petter Nyquist Norkart 

Teammedlem Lars Eggan Norconsult  

Teammedlem Gunstein Vatnar Norkart 

Teammedlem Harald Lund Geodata 

Teammedlem Tor Kjetil Nilsen Arkitektum 

Teammedlem Per Inge Aas Geomatikk 

Teammedlem Håvard Suleng Avinet 

Teammedlem Lars Aksel Opsahl Skog og landskap 

Teammedlem Jarle Pedersen Kartverket 



en sikker kilde 

Felleskomponent - utvidelse av 
komponenten – felles håndtering av 
GML. 



en sikker kilde 

Status for GeoSynkronisering 
høsten 2014 

• Del 2B Grovimplementasjon av programvare mot 
forvaltning/fagsystemer og forberedelse til 
oppstart av pilotering (arbeidet er ikke startet opp, 
avventer avklaring av finansiering og prinsipp for 
håndtering av geometri) 

 

• Del 2C Avklaringer omkring GML (ferdigstilt 1. 
april 2014) – fortsatt behov for flere avklaringer. 
Det ble ikke enighet om geometrimodell. 

 

• Del 3 Pilotering (oppstart er avhengig av at del 2B 
er ferdigstilt fra systemleverandørene).  

 



Orientering fra arbeidet 
med 2C – GML i 
GeoSynkronisering  

2014-04-30 Morten Borrebæk 



en sikker kilde 

SOSI kontroll? 

GML dokument 

GML skjema 



en sikker kilde 

Mandat 

Arbeidsgruppen skal avklare utfordringer knyttet til bruk og 
implementasjon av GML i GeoSynkronisering, og skal gi generelle 
forslag til praktisk bruk av GML.  
 
Modellering av geografisk informasjon i form av UML 
applikasjonsskjema og "mapping" til GML applikasjonsskjema er 
beskrevet i internasjonale standarder og videreført som en del av SOSI 
standarden (SOSI del 1). 
  
Et UML applikasjonsskjema som er modellert korrekt er utgangspunkt 
for en automatisk generering av et GML applikasjonsskjema.   
 



en sikker kilde 

Mandat (fortsatt) 

Prosjektets hovedformål er å sikre konsistent bruk av GML i 
GeoSynkronisering, men det er viktig at et produkts UML- og GML 
applikasjonsskjema skal dekke flere formål, slik som: 

Det er viktig at de presiseringer som skjer i prosjektet er av generell 
karakter, slik at det ikke utvikles en spesiell bruk av GML for 
GeoSynkronsiering, mens bruken av GML i andre sammenhenger 
følger andre prinsipper. 
 
Prosjektet skal undersøke og klargjøre om det trengs ytterligere 
regler for å sikre en konsistent bruk og implementasjon av GML, og 
sikre at spesielle konstruksjoner (f. eks delt geometri) er 
implementert på en omforent måte. Resultatet av prosjektet vil i 
tillegg til å løse de utfordringer en ser i GeoSynkronisering også 
være et utgangspunkt for arbeidet med revisjon av SOSI del 1 og 
diverse veiledere.  
 

• Transportformat for GeoSynkronsiering 
• Utvekslingsformat for geodata generelt 
• Transportformat i tjenester (f. eks WFS) 
 



en sikker kilde 

Organisering og avgrensning 

Produkteier: Morten Borrebæk 
Prosjektleder / sekretær: Petter Nyquist 
Deltakere: 
 Lars Eggan 
 Andreas Røstad 
 Arne Einarsrud 
 Harald Lund 
 Tor Kjetil Nilsen 
 Lars Aksel Opsahl 
 Kent Jonsrud 
 

Arbeidsgruppen vil avgrense arbeidet til de mest brukte 
modellelementer for produktspesifikasjoner. Bruken av Coverage og 
Topologi (TP_Object) vil ikke behandles. 



en sikker kilde 

Konklusjon 
• Assosiasjoner m/anbefalinger 
• Assosiasjon  
• Aggregering 
• Komposisjon 
• Komposisjon mellom featureTyper 
• Komposisjon mellom featureType of dataType 
• Komposisjon fra datatype til datatype 
 
Multiplisitet for assosiasjoner 
Eksempel på dataflyt 
Navigerbarhet. 
Lineære referanser 
Delt geometri 
INSPIRE og delt geometri 
Avgrensninger 
• Høydeverdier  
• GML validering 
 
Appendix 1 Strukturmodell med eksempler 
• WFS Insert 
• WFS update 
• Navigerbarhet 
 
Appendix 2 
• GML featurecollection med delt geometri 
• XML changelog med delt geometri 
• XML changelog med heleid geometri 
• XML Changeloig delt i 2 filer med delt geometri 

66 siders rapport  
med mye GML eksempler 



en sikker kilde 

Konklusjoner 

• Det er ønskelig å beholde modelleringsreglene så nært knyttet 
til notasjonen slik den er i dag. Det vil derfor ikke være 
føringer for modelleringen fra Geosynkronisering utover det 
standarden beskriver i dag. 
 
 

• Det er viktig at all forretningslogikk knyttet til datamodellen 
kommer klart fram og dokumenteres. Dette er nødvendig for 
at tilbyderimplementasjonen skal kunne produsere en korrekt 
endringslogg som gjenspeiler endringer på riktig nivå i 
datamodellen. Dernest at GML-ene produseres i henhold til 
skjema og endringslogg. 



en sikker kilde 

• Dersom pilot-fasen avdekker mangler, eller medfører store 
kostnader ved manglende navigering / roller mellom 
assosiasjonene i UML-modellene, åpnes det for å tilpasse 
dette i de ulike produktspesifikasjonene. Dette kommuniseres 
tilbake til dataeier, slik at de nødvendige endringer kan bli 
gjort i originalen på en omforent måte. 
 
 

• Det er konkludert med at der det ikke er mulig å navigere 
begge veier på assosiasjonene benyttes det flere updates i 
endringsloggen og utvidet logikk på abonnenten for å løse 
opp assosiasjonen igjen. 

Konklusjoner (forts) 



en sikker kilde 

Konklusjoner (forts) 

 Konklusjonen er imidlertid ikke like klar på spørsmålet om delt 
geometri og topologi: 
 

 
1. Deler av gruppen anbefaler å følge prinsippene i INSPIRE i hovedsak 

for utveksling av data, både nasjonalt og internasjonalt. 
 

2. Den andre delen av gruppen fokuserte på at INSPIRE er et direktiv 
som har som utgangspunkt å gjøre data tilgjengelig på GML for 
brukerne (på en enklest mulig måte), og at et behov for å håndtere 
f.eks delt geometri i henhold til nasjonale brukerkrav ikke skal 
begrenses av en anbefaling for hvordan en skal gjøre INSPIRE data 
tilgjengelige. 



en sikker kilde 

Prosjektet stoppet 
midlertidig opp i juni 2014  

ePost 3. juni 2014 



en sikker kilde 

Heleid geometri eller 
delt geometri? 

Systemleverandørene og bransjen for øvrig 
mener at valg av prinsipp for håndtering av 
geometri i GeoSynkroniseringsprosjektet vil ha 
følger for hvordan GML vil bli utvekslet fremover i 
Norge.  
 
Systemleverandørene er også tydelige på at 
valget vil ha økonomiske konsekvenser for deler 
av leverandørindustrien. 



Fordeler og ulemper med 
ulike geometrimodeller 

 Fordelene med å videreføre prinsippet om delt geometri er blant 
annet: 

  

• Delt geometri gir en mer riktig (korrekt) måte å beskrive virkeligheten på. 

• Dagens prinsipper og metodikk vedr håndtering av SOSI i ulike systemer vil 
bli videreført 

• Distribusjon av data til generell bruk blir sikrere hvis hele sammenhengen i 
datasettet distribueres, men strukturen blir mer kompleks. 

• Det er betydelig enklere å konvertere mellom delt geometri og heleid 
geometri enn motsatt. 

 

  

Fordelene med å videreføre prinsippet om heleid geometri er blant 
annet: 

  

• Prinsippene til INSPIRE følges – løsningen vil ha god støtte i eksisterende 
programvare. 

 

• Heleid geometri forringer ikke kvaliteten på dataene. Det er mulig å bygge 
inn nok informasjon til at det kan etableres delt geometri på mottakersiden. 

 



Videreføring av 
GeoSynkronisering 

• Arbeid med pilotering utsettes til det foreligger et realistisk 
kostnadsestimat og finansieringsplan for implementering mot 
fag-/forvaltningssystemer og spørsmålet om delt geometri og 
heleid geometri er avklart.  

 

• Pilotering bør gjennomføres som en del av aktivitetene knyttet 
til arbeid med ny nasjonal forvaltningsløsning for primærdata. 

 

• Det er fortsatt behov for avklaringer knyttet til GML. 
Arbeidsgruppen fra 2C bør fortsette arbeidet utover høsten 
2014.  

• Hvordan håndtere assosiasjoner 

• Hvordan håndtere delt geometri? 

• Hvordan håndtere dette i en endringslogg? 

• Hvordan presentere dette i GML? 

• Hvordan tolke komplekse GML-er som gjenspeiler de nevnte aspektene på abonnent 
siden? 

• Hvordan påvirker dette ytelse og datamengde som skal overføres? 

 



Videreføring av 
GeoSynkronisering 

• Avklare struktur og innhold i relevante GML skjemaer. SOSI 
AG1 og standardiseringsmiljøet bør se nærmere på hvordan 
GML skjemaene skal kunne benyttes til validering og 
kvalitetssjekk av GML i forbindelse med synkronisering og 
forvaltning av primærdata fremover.  

 

• Det bør settes sammen en egen arbeidsgruppe for å jobbe 
videre med forholdet mellom produktspesifikasjoner (UML 
modeller) og GML skjema 

 

• GeoSynkronisering videreføres og integreres som en del av 
prosjektet med ny nasjonal forvaltningsløsning for FKB-data 
(oppstart 2015) 

 



Pilotering bør gjennomføres som en del av  
aktivitetene knyttet til arbeid med ny nasjonal  
forvaltningsløsning for primærdata. 



Nasjonal forvaltningsløsning for 
primærdata 

Dagens modell –  
manuelle prosesser: 

FDV 



Nasjonal forvaltningsløsning 
for primærdata 

• Strategi for forvaltning av 
primærdata – Notat ble lagt frem til 
drøfting på møte i Geovekst-forum 3 
september 2014 

 

• Temaet skal opp til diskusjon igjen på 
møte 13. oktober 2014 



Mulige fremtidige forvaltningsopplegg 

Alternativ 0: 

Videreføring av dagens opplegg med minst mulig 
endringer 
 

Alternativ 1: 

Forvaltning i sentral base og synkronisering til mange 
kopier 
 

Alternativ 2: 

Forvaltning i lokale baser og synkronisering til sentral kopi 
 

Andre alternativer: 

Kombinasjonsløsning 

 

 

 



Dataflyt nasjonal forvaltnings- 
løsning 

Distribusjon 
Kartverket eller andre parter 

Kartverket Kommunen 

Sentral  
Original 

 

Lokal 
kopi 

Bruk 
Kontinuerlig 
ajourhold 

Kopi 
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 A
P
I 

Kontroll  
Periodisk ajourhold 

API 



Fordeler med utvikling av 
nasjonal forvaltningsløsning  
• Forenkler etablering og forvaltning av sømløse og 

homogene data  - originalen et sted 

• Muliggjør oppdatering av datasettet fra flere parter/etater 
samtidig 

• Rasjonaliserer og effektiviserer dataflyten mellom 
kommunene og Kartverket.  

• Enklere tilgang til mer oppdaterte og bedre 
kvalitetssikrede kartdata 

• Forenkler distribusjon av FKB-data  

• Kvalitetssikre FKB-data INN i nasjonal løsning, 
automatiserte kontroller 

• Lettere å gjøre massiv oppdatering 



en sikker kilde 

Risikovurdering 

Det er knyttet risiko til følgende 
punkter: 

• Finansieringen av prosjektaktivitetene 

• Det kreves betydelig utviklingsaktivitet, 
- må være en prioritert satsning hos 
systemleverandørene 

• utfordrende å drifte en nasjonal 
forvaltningsløsning 

• kreves tilpasninger og utvikling av 
kommunale systemer for oppdatering og 
bruk  


