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• Norsk Vann er den nasjonale 
interesseorganisasjonen for 
vannbransjen

• Vi representerer 370 kommuner 
som omfatter ca 95 % av landets 
innbyggere

• Rådgivere, leverandører, 
forskningsmiljøer mv. kan være 
tilknyttede medlemmer og ta del i 
det faglige nettverket.



Utfordring  - få inn ”som bygget” data fra et 
prosjekt
• Uklart hva som skal leveres – mangelfull og lite presis beskrivelse av 

leveransen

• Uklart hvem som skal levere –
rådgiver/entreprenør/leverandør/landmåler

• Som bygget prises for lavt – har få sanksjonsmuligheter til å drive inn 
dokumentasjonen

• SOSI- prikk og gamle sosiformater egner seg dårlig, mangler 
objekttyper og egenskaper



Hvorfor er vi opptatt av dette

• Vi ser at alle kommuner sliter 
med dette – store og små

• Mye tid går bort i 
dobbeltregistrering, manuelle 
operasjoner med tilhørende 
risiko for feil

• Alle blir frustrert og skylder på 
hverandre

• Hvor er det skoen trykker? 



VA/Norm

• Krav til sluttdokumentasjon:



Likevel går det ikke - hva skyldes det?

• Ledningseierne vet ikke hva de vil ha –
feil bestilling?

• For dårlige systemer for å håndtere 
dataflyten i prosjektets levetid  - mye 
blir ”borte på veien”

• For lite fokus på verdien av gode 
ledningskart/databaser 



Hva gjør vi med det

• Rapport utarbeidet i 2015/16 ”Dataflyt Vann/Avløp”

• Anbefalinger i rapporten:
• SOSI/GML produktspesifikasjoner utarbeides for VA fra 

VA-eiere
• VA-eiere må kreve dataleveranser på GML-format i hht

”nyeste” SOSI-ledningsstandard
• Norsk Vann bidrar til utarbeidelsen av 

SOSI/produktstandarder for VA
• Stille krav til programleverandørene om at det utvikles 

grensesnitt for utveksling av data via database-løsning 
eller web-tjenester for utveksling av data i hht siste 
vedtatte SOSI/GML produktspesifikasjoner



Nytt prosjekt med oppstart juni 2017

• Dataflyt for GIS-informasjon i VA-prosjekter fra start til slutt 
• Videreføring av utredningsprosjektet fra 2016

• Mål med prosjektet:
• Utarbeide kravspesifikasjon for dataoverføring mellom entreprenører, 

rådgivere/konsulenter og byggherre (kommune). 

• Resultatet fra prosjektet vil bli en fritt tilgjengelig og åpen spesifikasjon som 
beskriver kravspesifikasjon for en utvekslingsdatabase./web-løsning 

• Basert på denne åpne spesifikasjonen kan leverandører lage løsninger som 
støtter vannbransjen sine behov til effektiv dataflyt



Hvorfor er dette viktig for Vannbransjen?

Bedre datakvalitet

Raskere og enklere gjennomføring av prosjekter 
(konsulent, entreprenør og kommune)

Sikrere datahåndtering 

Åpne kravspesifikasjoner



Dataflyt - arbeidsoppgaver



Dataflyt - arbeidsoppgaver



• Vurdering av aktuelle løsningsprinsipper for dataflyt i VA-prosjekter

▪Alt. 1 Leverandøruavhengige dataflytløsninger 

• Må minimum supportere mottak, validering og leveranse av SOSI Ledning GML filer iht. 
produktspesifikasjoner (XSD-filer) som Norsk Vann prosjektet definerer for hver dataflyt usecase, 
samt krav til dataflyt via webtjenester.

• Trenger ikke implementeres i form av prosjekt-/utvekslingsdatabaser. 

• Opp til leverandørene å finne gode løsninger på dataflyt, validering og lagring innenfor 
minimumskrav som utarbeides i Norsk Vann Dataflyt prosjekt.

Hva er gjort så langt:



• Alt. 2 Felles nasjonal utvekslingsdatabase

• Det etableres en prosjekt-/utvekslingsdatabase basert på spesifikasjoner fra 
Norsk Vann Dataflyt prosjektet. 

• Leverandører av GIS-/ledningskartverk løsninger, samt leverandører av 
programvare for prosjektering og innmåling, utvikler funksjonalitet for 
kommunikasjon med utvekslingsdatabase.

Utført arbeid og anbefalt løsning



Utført arbeid og anbefalt løsning

➢Løsningsprinsipper: Alt. 1 Leverandøruavhengige dataflytløsninger
Ulemper:

•Norsk Vann / kommunene får kanskje litt mindre styring mht. prinsipper og løsninger for dataflyt sammenliknet med 
alternativ 2.

Alternativer fordeler ulemper

Alt 1 
leverandøruavhengige
dataflytløsninger

Bedre utnyttelse av teknologiske muligheter mht. 
sikker og effektiv dataflyt. 

Fleksibiliteten mht. tilpasninger til framtidige SOSI 
Ledning standarder.

Konkurranse på dataflytløsninger

Standardiserte formater 

Leverandører kan benytte samme 
systemer/rutiner også for andre 
ledningsfagområder enn VA

NV kan få mindre styring mht prinsipper og 
løsninger for dataflyt 

Alt 2 felles nasjonal 
utvekslingsdatabase

NV får god kontroll på dataflytløsningen Ressurskrevende å etablere og drifte en slik 
felles utveklingsdatabase

Krevende mht. Endringer/tilpasninger til nye 
SOSI-Ledning standarder og evt. andre aktuelle 
GIS standarder.

Utvikling/drift – hvem betaler?



Utført arbeid og anbefalt løsning

Anbefaling

•Alt. 1 Leverandøruavhengige dataflytløsninger vurderes 
som det beste alternativet, både mht. 
kostnadseffektivitet og teknisk funksjonalitet/fleksibilitet.



Anbefalt løsning



SOSI Ledning 4.6 
GML produkt-
spesifikasjoner

• Forslag til GML 
produkt-spesifikasjoner 
er utarbeidet for dataflyt 
usecase/scenarier

• Gjøres tilgjengelig på 
webside (prosjektportal)



Hva nå – når prosjektet blir ferdig

• Jobbe for endringer i VA/Normen – sette inn tydelige krav til 
bestillingen her og hvordan det skal utveksles – må oppdateres i tråd 
med utviklingen 

• Alle leverandører må kunne ta dette i bruk – må ha en tilpasningsfase 
– dialog med bransjen

• Hvordan få dette til i praksis – pilotkommuner tester ut løsningen – få 
erfaringer – behov for tilpasninger?


