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Nasjonal geodatastrategi



Nasjonal geodatastrategi

Infrastrukturen må videreutvikles 

Bruk av standarder er helt sentralt for infrastrukturen. Nasjonale standarder for geografisk 
informasjon har lenge vært i utbredt bruk. Standardiseringsarbeidet nasjonalt må utvikles i samsvar 
med nye samfunnsbehov, utviklingen av ny teknologi og nye internasjonale standarder. Standarder, 
harmoniserte dataformater og begreper er blant annet forutsetninger for internasjonalt samarbeid, 
forskning og oppgaveløsning på tvers av landegrenser. 

Det utvikles og implementeres fremtidsrettede standarder og brukerteknologi 

Standarder skal bidra til en forutsigbar dataflyt og muliggjøre integrasjoner og bruk på tvers av 
tekniske plattformer, sektorer og fagområder. Standardiseringsarbeidet i nasjonale og internasjonale 
standardiseringsfora skal fokusere på fremtidsrettede, nasjonale og internasjonale standarder. Også 
nye aktørers domenespesifikke standarder må tas hensyn til i denne sammenheng.



Strategi for det videre arbeidet med SOSI

målsetting:
Sikre at geodata er lett tilgjengelig og 
til størst mulig nytte for samfunnet.

Visjon:
SOSI skal være den foretrukne 
metode for standardisering av all 
geografisk informasjon i Norge.

Strategipunkter
11 strategipunkter fra 
merkevarebygging, kompetanse til 
den modellerte virkelighet.

https://www.kartverket.no/globalassets/standard/sosi-
standarden-del-1-og-2/nasjonal-strategi-for-
videreutviklingen-av-sosi

https://www.kartverket.no/globalassets/standard/sosi-standarden-del-1-og-2/nasjonal-strategi-for-videreutviklingen-av-sosi
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SOSI versjon 5.x

Fundamentale 
byggeklossser for en 
nasjonal geografisk 

infrastruktur



SOSI og internasjonale standarder
EIF European Interoperability Framework

EIRA European Interoperability Reference Architecture

IETF RFC 5646 Språkkoding

INSPIRE INSPIRE D2.5_v3

ISO 639-1:2002 Codes for the representation of names of languages -- Part 1: Alpha-2 code

ISO 639-3:2007 Codes for the representation of names of languages -- Part 3: Alpha-3 code for comprehensive coverage of 
languages

ISO 8601:2004 Data elements and interchange formats — Information interchange — Representation of dates and times

ISO 19103:2015 Conceptual schema language (CSL)

NS-EN ISO 19107:2005 Modell for å beskrive geometri og topologi (ISO 19107:2003)

NS-EN ISO 19108: Modell for å beskrive tidsaspekter (ISO 19108:2002)

ISO/FDIS 19109:2015 Geographic information- Rules for application schema

NS-EN ISO 19115-1:2014 Metadata - Del 1: Grunnprinsipper (ISO 19115-1:2014)

ISO 19119: 2015 Geographic information – Services

ISO 19123:2007 Modell for overdekkende tematisk representasjon (ISO 19123:2005)
Ytterligere informasjon finnes også i INSPIRE D2.5_v3.4 kapittel 10.5

NS-ISO 19136:2009 (GML 3.2.1) Geografisk markeringsspråk (GML) (ISO 19136:2007) Annex-E.

ISO 19136-2:2015 (GML 3.3) Geography Markup Language (GML) -- Part 2: Extended schemas and encoding rules

NS-EN ISO 19156:2013 Observasjoner og målinger (ISO 19156:2011)

NS-EN ISO 19157: 2013 Datakvalitet (ISO 19157:2013)

ISO/IEC 19505-2:2012, Information technology — Object Management Group Unified Modeling Language
(OMG UML) — Part 2: Superstructure

OCL 2.3.1 OMG Object Constraint Language, version 2.3.1,available

RM-ODP ISO/IEC 10746-1:1998, Information technology — Open Distributed Processing — Reference model: Overview
ISO/IEC 10746-2:2009, Information technology — Open Distributed Processing — Reference model: 
Foundations

SOSI Nettverk og lineære 
referanser

SOSI generell del - Nettverk og lineære referanser, versjon 5.0, februar 2016

TOGAF The Open Group Architecture Framework 



Utvekslingsformater



Utvekslingsformater

Ikke alle typer data kan utveksles i alle formater. Følgelig må det lages 
standardiserte mappingregler for hvordan denne mappingen skal gjøres. 

Kun GML er i stand til å mappe ethvert UML applikasjonsskjema.



BIM

IKT politikken

GIS

W3C
(Semantic web)

Informasjons-
forvaltning

ISO/TC 59/SC13 
and CEN/TC 442

ISO/TC 
211 - OGC

Geospatial solutions
(983K Euro)

(TOGAF/
ARCHIMATE)

(UML) (Express)

EIF

131 Million Euro
(2016-2020)

URI-pattern

Geografisk informasjon som en del av Digital Agenda og interoperabilitet med 
BIM



Geografiske data og tjenester tilgjengelig på felles 
datakatalog

Domenespesifikke 
kataloger

Spatial data

https://fellesdatakatalog.brreg.no/datasets/
http://data.norge.no/

https://kartkatalog.geonorge.no/search

http://inspire-geoportal.ec.europa.eu/

https://www.europeandataportal.eu/

https://data.europa.eu/euodp/en/data/

W3C DCAT

ISO 19115

https://fellesdatakatalog.brreg.no/datasets/
http://data.norge.no/
https://kartkatalog.geonorge.no/search
http://inspire-geoportal.ec.europa.eu/
https://www.europeandataportal.eu/
https://data.europa.eu/euodp/en/data/


ISA – Interoperability Solutions for European public administration, 
business and zitizens.

Eksperter
(By invitation only)

Offentlig høringEU
EEC

”Endorsement”

Offentlige 
etater

Data 
Catalog

Vocabulary
(DCAT)

Agency for Public 
Management and 
eGovernment



Noen utfordringer!

• Mange av våre GIS brukere er i liten grad i stand til å lese eller lage en UML 
modell (eller EXPRESS/Archimate). 

• Det er enda færre som skjønner mappingreglene fra UML til den plattform 
disse skal realiseres på (SOSI , GML, ++). Herunder valget av 
utvekslingsformat.

• Sterkt avhengig av verktøy for å bruke modellene til ulike 
realiseringer/avledninger.  

• Klarer undervisningen å følge opp modelldreven arkitektur (MDA)? Klarer 
Kartverket å holde tilstrekkelig med kurs?

• Er vi klare for den modellerte virkeligheten?

• Er vi klare for at geografisk informasjon blir en del av den offentlige IKT 
infrastrukturen?


