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Mye å holde orden på…



- Vi har alt et samfunn       

trenger

- Drifter 46 lufthavner

En lufthavn er et lite samfunn

- alt må fungere 



Hva har vi?
Hva får vi inn?
Hvordan er kvaliteten på leveransene?
Hva kan vi gjøre?
Hvor vil vi?



• Kun overflateregistrering
• Etter SOSI/FKB, 
• Regulert av BSL og ICAO 
• Lys, kummer, master,  

instrumenter 
• Alt under overflaten var 

uteglemt
• Mange gamle lufthavner
• første i 1937 
• Mye er glemt, men er der 

fortsatt

I 2010 er dette det vi hadde



Hva får vi inn?

Hvordan får vi det levert?



Dataformater inn til oss

• SOSI

• 3.5 eller eldre

• KOF – Norkart sitt utvelslingsformat fra måleboka

• Benytter 4 sifrede temakoder

• DWG

• Div. layernavn, Layer 1 osv

• Objektene beskrevet med en tekst i tegningen

• PDF / JPEG

• Georefereres og digitaliseres



SOSI leveransen Mangler NØH

SOSI NIVÅ er feil skrevet

ORIGO NØH er feil

PTEMA 2210 er ukjent 

KVALITET PRIMA

Registreringene var ofte svært mangelfulle



Databasen

• Vi hadde 1. database
• VA, El og signal legges sammen. 

• Ofte felles tabeller

• Skiller på objektkoden



Hva kan vi gjøre?



2011 og 2012

• Databasen splittes i

• VA database

• El og signal

• Den første registreringsinstruksen lages

• Massiv kursing av personell

• Vekt på lovpålagte kart 

• Vekt på brukervennlighet

• Forståelsen øker

• Kartbruk øker

• Positiv forbedring i datastrømmen



2012 Datafangst i ortofoto

• Flyfotografering av ca 5 lufthavner hvert år

• Alle kummer skal merkes før flyvning

• Merkes etter fag

• Fotogrammetrisk registrering

• SOSI 3.5 er mangelfull 



2013  Miljøprosjekt

• Registrere alt VA nett 

• Registrering i detalj

• Forløp og Z verdi på alle rør

• Bilder av alle kummer

• Bilder og kumkort legges inn

• Finner man ikke rørets 

endepunkt brukes melk

• Vi får et godt VA kart



2013 - ... 

Nye mobile kartløsninger

• Apper

• Enkle og raske 

• Finne det man har behov for

• Datafangst med bilder

• Lager apper i ARCGIS.com



Datafangst med apper

El og signal nett

• Bekrefte objekters beliggenhet 

• Bekrefte type kum

• Bilder ned i kummer

• Bilder kobles til objektene i kartet

• Lager kumkort med detaljert info 

• Kumkort kobles opp til objektet

• FDV nr

• Kobling mellom kart og andre 
programmer

• Fortsatt fotogrammetrisk datafangst 
(df) på skap, kummer, master, lys, 

• Appene kan også brukes til sevice og 
vedlikehold av f.eks kummer.



2012 – 2017 SOSI og GML

• Start med ny SOSI standard

• SOSI Ledning på GML er først ut

• Store faggrupper

• I overkant detaljert

• SOSI Ledning 4.5 ferdig og godkjent 2014

• Innmålingsinstrukser med GML som 
leveranseformat tar tid. 

• 2016 kommer den første fra SVV og 
Forsvarsbygg

• Trimble og Leica kan begge levere GML i dag

• Avinor vil kreve leveranser på GML i 2018



Eksempel GML/xml på måleboka



• Generelt i Norge

• Mange alvorlige graveskader 

• Lovregulert dokumentasjon på nye ledningsnett fra 

juni 2018?

• Tillegg i PBL

• Ikke tilbakevirkende kraft

• Alt som avdekkes ved graving skal dokumenteres

• Vi ønsker dette velkommen

• Gir oss mer tyngde når vi går ut å krever dokumentasjon!



Hvor vil vi?



Veien videre

• Videreutvikle GML i Avinor

• FKB og lufthavndata

• Dataflyt mellom BIM og GIS

• Starter trolig opp arbeidet med IFC4 

• Fokus utenomhus, inkludert ledninger i grunnen

• Spekke opp lufthavndelen

• Utvikle konverteringsrutiner BIM og GIS 

• «Som bygget» skal være kontrollert mot innmålinger

• Skal kartet bli en informasjonsbærer av detaljert objektinfo?

• Skal vi kunne kjøre beregninger i nettet?



Enn så lenge, så langt har 

vi kommet…



Dagens lufthavner… EL og signal



Vann og avløp

• Alt nett er kartlagt

• Koblinger mellom kart og andre infobærere

• FDV idnr er koblingsnøkkel mot andre programmer

• Plania visning av objekters egenskaper og arbeidsordre

• Kumkort og bilder av alle kummer er knyttet til objektene 

i kartet.

• Borrehull for prøvetaking fordelt rundt på lufthavna



…og VA kart


