NORSK VANN DATAFLYT PROSJEKT

Asle Kvam

DAGENS SITUASJON - DATAFLYT UTFORDRINGER I VA-BRANSJEN
• Ineffektive og usikre rutiner for dataflyt i VA-prosjekter
• «Fri flyt» av filer i ulike formater mellom oppdragsgiver/kommune,
rådgiver, entreprenør/utførende og landmåler i VA-prosjekter
• Kommuner har problemer med å få inn data på riktig format og
med riktige egenskaper i forbindelse med gjennomføring av VAprosjekter
• Data må registreres flere ganger
• Manuelle prosesser introduserer feil og unøyaktigheter

DAGENS SITUASJON - DATAFLYT UTFORDRINGER I VA-BRANSJEN
• Hvorfor har ikke SOSI Ledning 4.5 / 4.6 med GML som
utvekslingsformat bidratt til bedre og mer standardisert
dataflyt?
• Trenger vi enda flere «standarder» for VA dataflyt?
• SOSI Ledning mangler GML produktspesifikasjoner
§ Blir derfor for «diffus» og komplisert for aktører i VAprosjekter

DAGENS SITUASJON - DATAFLYT UTFORDRINGER I VA-BRANSJEN
• Rådgivere produserer detaljerte prosjekteringstegninger og 3D
modeller av ledningsanaleggene
• Kommunene mottar «primitive» AsBuilt leveranser med
ufullstendig 3D geometri
• Prosjekteringsdata bør «kobles» / oppdateres med
innmålingsdata, slik at det kan leveres et komplett og korrekt
AsBuilt datasett

DAGENS SITUASJON - DATAFLYT UTFORDRINGER I VA-BRANSJEN

• Konklusjon: Bransjen trenger en bedre norm /
«standard» for dataflyt i VA-prosjekter
• Norsk Vann har tatt konsekvensen av dette i form av
prosjektet «Dataflyt for GIS-informasjon i VAprosjekter fra start til slutt»

NORSK VANN PROSJEKT: DATAFLYT FOR GIS-INFORMASJON I VA-PROSJEKTER FRA START TIL SLUTT

• Kravspesifikasjon for
dataoverføring
mellom
entreprenører,
rådgivere/
konsulenter og
byggherre
(kommune)
• Basert på denne
spesifikasjonen kan
leverandører lage
løsninger som
støtter vannbransjen
sine behov til
effektiv og sikker
dataflyt

System uavhengig dataflytløsning
Dataleveranse 1

Kommune -> dataflyt løsn
eksisterende-ledningsdata.xsd

Web-tjenester for opplasting
og nedlasting av GML filer

Dataleveranse 1

Dataflyt løsn -> rådgiver
eksisterende-ledningsdata.xsd

Dataleveranse 2 og 3A

Rådgiver -> dataflyt løsn
prosjektering-og-eksisterende-ledningsdata.xsd
anlegg-som-skal-maales-inn-stikningsdata.xsd

Dataleveranse 2

Dataflyt løsn -> kommune: Import av prosj. data
prosjektering-og-eksisterende-ledningsdata.xsd

Dataleveranse 2

Dataflyt løsning -> utførende
prosjektering-og-eksisterende-ledningsdata.xsd

Dataleveranse 4

Dataflyt løsn -> kommune: Import av as-built data
asbuilt-ledningsdata.xsd

Datalagringstjeneste
Ledningskartverk
database

Utførende -> dataflyt løsning
asbuilt-ledningsdata.xsd

Dataleveranse 3A

En GML produktspesifikasjon (XSD-fil)
definerer krav til datamodell og
datainnhold for hver dataleveranse
type (dataleveranse 1-4) som er angitt
i figuren.
Sorte piler viser filbasert dataflyt.
Brune piler viser tjeneste basert
dataflyt (REST/WFS).

Dataleveranse 4

Dataflyt løsn -> landmåler
anlegg-som-skal-maales-inn-stikningsdata.xsd

Dataleveranse 3B

Web feature tjenester
(REST / WFS)

Landmåler -> dataflyt løsning
innmaalt-geometri-for-anlegg-som-bygges.xsd

NORSK VANN DATAFLYT
PROSJEKT
• GML produktspesifikasjoner er
utarbeidet for
dataflyt mellom
aktører i VAprosjekter

NORSK VANN DATAFLYT PROSJEKT – BESKRIVELSE AV PRODUKTSPESIFIKASJONENE
Ledningsdata for eksisterende anlegg - dataleveranse 1
• Bruksområder
§ Ledningskartverk (kommune) --> dataflyt løsning
§ Dataflyt løsning --> rådgiver
§ Ledningskartverk (kommune) --> rådgiver (direkte uten dataflyt løsning)

• Typer av datautveksling
§ Filbasert datautveksling (web-tjenester for opplasting og nedlasting av GML filer)
§ Lese data via web feature tjenester

• Objekttyper (31)
• De fleste VA relevante objekttyper i SOSI Ledning 4.6. Forskjell i forhold til dataleveranse 2 spek:
Inneholder ikke Grøft.

• Egenskaper
• Alle egenskaper som vurderes som relevante mht. eksisterende anlegg datagrunnlag
• Mange av egenskapene er frivillige (for å unngå at GML validering skal feile pga. dårlig
datagrunnlag for gamle ledningsanlegg)

NORSK VANN DATAFLYT PROSJEKT – BESKRIVELSE AV PRODUKTSPESIFIKASJONENE
Ledningsdata for prosjektering og eksisterende anlegg - dataleveranse 2
• Bruksområder
§ Rådgiver --> dataflyt løsning
§ Dataflyt løsning --> utførende
§ Dataflyt løsning --> ledningskartverk (kommune)
§ Rådgiver --> utførende (direkte uten dataflyt løsning)
§ Rådgiver --> ledningskartverk (direkte uten dataflyt løsning)
• Typer av datautveksling
§ Filbasert datautveksling (web-tjenester for opplasting og nedlasting av GML filer)
§ Lese data via web feature tjenester

NORSK VANN DATAFLYT PROSJEKT – BESKRIVELSE AV PRODUKTSPESIFIKASJONENE
Ledningsdata for prosjektering og eksisterende anlegg - dataleveranse 2
• Objekttyper (32)
• De fleste VA relevante objekttyper i SOSI Ledning 4.6
• Egenskaper
• Alle egenskaper som vurderes som relevante mht. prosjektering og bygging av VA-anlegg
• I likhet med prodspek for dataleveranse 1, er også mange av egenskapene i denne
prodspek frivillige (for å unngå at GML validering skal feile pga. dårlig datagrunnlag for
gamle ledningsanlegg)
• Inneholder noen egenskaper (bl.a. referanse.Komponentreferanse) som dataleveranse 1
spek ikke inneholder

NORSK VANN DATAFLYT PROSJEKT – BESKRIVELSE AV PRODUKTSPESIFIKASJONENE
Anlegg som skal måles inn og stikningsdata - dataleveranse 3A
• Bruksområder
§ Rådgiver --> dataflyt løsning
§ Dataflyt løsning --> landmåler
§ Rådgiver --> landmåler (direkte uten dataflyt løsning)
• Typer av datautveksling
§ Filbasert datautveksling (web-tjenester for opplasting og nedlasting av GML filer)
§ Lese data via web feature tjenester
• Objekttyper (5)
• VA_Ledning, VA_Punkt, TrasePunkt_stikningsdata, Trase, Varerør
• Egenskaper
• Kun sentrale egenskaper som er nødvendige for å lokalisere anlegg som skal måles inn

NORSK VANN DATAFLYT PROSJEKT – BESKRIVELSE AV PRODUKTSPESIFIKASJONENE
Innmålt geometri for anlegg som bygges - dataleveranse 3B
• Bruksområder
§ Landmåler --> dataflyt løsning
§ Landmåler --> utførende (direkte uten dataflyt løsning)
• Typer av datautveksling
§ Filbasert datautveksling (web-tjenester for opplasting og nedlasting av GML filer)
• Objekttyper (5)
• VA_Ledning, VA_Punkt, InnmåltPunkt, Trase, Varerør
• Egenskaper
• Kun sentrale egenskaper som er nødvendige for å identifisere innmålte anlegg og koble
innmålte data mot prosjekteringsdata

NORSK VANN DATAFLYT PROSJEKT – BESKRIVELSE AV PRODUKTSPESIFIKASJONENE
Ledningsdata AsBuilt - dataleveranse 4
• Bruksområder
§ Utførende --> dataflyt løsning
§ Dataflyt løsning --> ledningskartverk (kommune)
§ Utførende --> ledningskartverk (direkte uten dataflyt løsning)
• Typer av datautveksling
§ Filbasert datautveksling (web-tjenester for opplasting og nedlasting av GML filer)
§ Lese data via web feature tjenester
• Objekttyper (33)
• De fleste VA relevante objekttyper i SOSI Ledning 4.6
• Egenskaper
• Alle egenskaper som vurderes som relevante for VA ledningsanlegg
• Flere obligatoriske egenskaper sammenliknet med prodspek for de andre
dataleveransetypene

NORSK VANN DATAFLYT PROSJEKT – TILGANG TIL PRODUKTSPESIFIKASJONER
• Pdf dokumenter
som beskriver
produktspesifikasjonene er
publisert på
geonorge.no
• Status = «Utkast»
(venter på SOSI
godkjenning hos
Kartverket)

NORSK VANN DATAFLYT PROSJEKT – TILGANG TIL PRODUKTSPESIFIKASJONER
• Applikasjonsskjema (xsd-filer) er publisert på
http://skjema.test.geonorge.no/SOSI/produktspesifikasjon

• Disse spesifikasjonene kan allerede nå benyttes av leverandører etc. som ønsker å utvikle
løsninger/rutiner i samsvar med Norsk vann sine dataflyt spesifikasjoner.
• Spesifikasjonene flyttes til http://skjema.geonorge.no/SOSI/produktspesifikasjon etter
SOSI-godkjenning

NORSK VANN DATAFLYT PROSJEKT – TILGANG TIL PRODUKTSPESIFIKASJONER
• Eksempel på xsd-fil som er publisert på
http://skjema.test.geonorge.no/SOSI/produktspesifikasjon/

NORSK VANN DATAFLYT PROSJEKT – VEIEN VIDERE
Anbefalte frister med utgangspunkt i 2-trinns implementasjon av VA dataflyt løsninger:
• Enkel GML fil import/eksport. Frist: 01.07.2019
§ Programvare for ledningskartverk, VA-prosjektering, innmåling/målebok må støtte «enkel»
import og eksport basert på Norsk Vann GML produktspesifikasjoner
üEnkel import/eksport = Import/eksport av nye records (ikke endringstransaksjoner i
forhold til tidligere leveranser)
• Full støtte for Norsk Vann spesifisert VA-dataflyt løsning. Frist: 01.04.2020
§ Programvare for ledningskartverk, VA-prosjektering, innmåling/målebok må minimum
støtte fil basert GML dataflyt via Norsk Vann spesifisert VA-dataflyt løsning.
o Lesing av data fra dataflyt løsning via web feature tjenester kan være en opsjon.
• Leverandører av ledningskartverk etc. som ønsker å tilby dataflyt løsning basert på Norsk
Vann sine spesifikasjoner bør oppfordres til å ha klar en dataflyt løsning i løpet av 2020.

NORSK VANN DATAFLYT SPESIFIKASJONER – HVA TILBYR POWEL?

üJuli 2019: Utvidet Gemini VA
datamodell med flere objekttyper og
egenskaper for å kunne støtte SOSI
Ledning 4.6 dataflyt
üJuli 2019: Dataflyt opsjon m/ enkel
SOSI Ledning 4.6 GML import/eksport
funksjonalitet. Støtter Norsk Vann GML
prod-spesifikasjoner.
üApril 2020: Komplett dataflyt løsning
som støtter Norsk Vann spesifikasjoner
(GML + services)

GEMINI VA 5.12 DATAFLYT
OPSJON (JULI 2019)

FME Server tjenester

MDB <--> GML konvertering
Støtter Norsk Vann GML prodspesifikasjoner
GML filer

Gemini VA
database

MDB
filer

POWEL DATAFLYT LØSNING
(APRIL 2020)

Powel Dataflyt løsning i Azure
Cloud basert på Norsk Vann spek
GML filer

Gemini VA
database

REST
services

REST services

