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Hva er SOSI?Hva er SOSI?
SOSI = Samordnet Opplegg for Stedfestet Informasjon

• Arbeidet med SOSI-standardisering har som mål å etablere og vedlikeholde et 
strukturert sett av standarder for informasjon om objekter eller fenomener som er 
direkte eller indirekte stedfestet.

• En viktig del av SOSI-arbeidet er å utarbeide en generell objektkatalog som 
beskriver objekttyper, egenskaper, forhold, samt eventuelle funksjoner 
(operasjoner) innenfor ulike fagområder.

• Disse kan være utgangspunkt for en eller flere produktspesifikasjoner.

• SOSI-format utviklet av Statens kartverk for utveksling av geografiske data, og er 
det offisielle norske standardformatet for utveksling av digitale kartdata.

• SOSI-format er hierarkisk oppbygd, basert på punkt-nivå 
(«SOSI prikk-format»)

• SOSI er mye mer en SOSI-formatet!

.PUNKT 3:

..OBJTYPE Mast

..LEDN_EIER

...LEDN_EIERTYPE privat

...LEDN_EIERNAVN "Gudbrandsdal Energi AS"

..MASTEFUNKSJON elmast

..MASTEKONSTRUKSJON 5

..LEDNINGSNETTVERKSTYPE høgspentnett

..LEDN_HØYDEREFERANSE toppUtvendig

..DATAFANGSTDATO 20120429

..REGISTRERINGSVERSJON "FKB" "4.02"

..KVALITET 24 55 0 24 40

..NØH
682621370 52427393 81455
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Hva er GML?Hva er GML?
GML = Geography Markup Language

• Offisiell internasjonal standard – ISO19136
• GML er et XML-basert format
• GML består av to hoveddeler

• Regelbeskrivelser 
(GML-skjemaer og GML-applikasjonsskjemaer)

• Datadokument (GML-fil)
• GML-applikasjonsskjemaer kan genereres direkte 

fra UML-modeller
• Godt egnet som utvekslingsformat i tjenester

(f.eks. WFS)
• Enkel validering av fil innhold – standard XML 

validering

<GML>



Nasjonal strategi for 
videreutvikling av SOSI (2015)
Nasjonal strategi for 
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Kap. 6.9 Standard utvekslingsformater 
Norge har fra starten hatt et egenutviklet nasjonalt utvekslingsformat for geodata, kalt SOSI-
format/SOSI-syntaks. Dette formatet er godt innarbeidet i geodatamiljøet. Formatet er enkelt (Bachus
Naur notasjon) og lesbart. Flere brukere har lang erfaring med å lese SOSI-formatet og er vant med å 
åpne en SOSI fil i en editor for å gjøre endringer eller rette feil.

Formatet har imidlertid en rekke begrensninger og har ikke støtte for de mer kompliserte 
fagområdestandardene eller produktspesifikasjonene. Med SOSI versjon 4 kom NS-EN ISO 19136 GML 
inn som et alternativ, men det er først i den senere tid at dette er begynt å bli tatt i bruk, blant annet 
fordi Geodataloven henviser til denne og at den er brukt ved datautveksling i Geosynkronsiering. 

Strategien fram til nå har vært at dagens SOSI-syntaks ikke utvides i tråd med kompleksiteten i 
modellene og at GML overtar som utvekslingsformat. Det vil også komme andre formater som et 
supplement til GML. På sikt vil SOSI-syntaks utgå fra SOSI standarden. 

Nasjonal strategi for videreutvikling av SOSI (2015)



MottakerAvsender

Datautveksling og filformaterDatautveksling og filformater

Database Database

DXF
Shape
FGDB
..SOSI
<GML>

<cityGML>
geoJSON

…
…
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LikheterLikheter
• Åpne og godt dokumenterte formater
• Ulike geometrityper kan utveksles i en og samme fil
• «Hode» med metadata
• Håndterer multiple egenskaper og datatyper
• Enkle å lese / redigere i en teksteditor
• Dataleveransene lar seg validere mot UML-modellene
• Rask eksport og import av data



UlikheterUlikheter
SOSI GML

Særnorsk format Internasjonalt format

Mye brukt filformat i Norge Mindre brukt filformat i Norge

Dårlig egnet for datautveksling på tvers av 
landegrenser

Godt egnet for datautveksling på tvers av 
landegrenser

Manglende håndtering av komplekse 
geometrier

God håndtering av både enkle og mer 
komplekse geometrier (volumobjekter)

«Ukjent» format for mange internasjonale 
programvarer

Kjent format for internasjonal programvare

Manglende håndtering av assosiasjoner
mellom objekter

God håndtering av assosiasjoner mellom 
objekter

Klare regler for hvordan formatet skal 
brukes/tolkes.

Filformat med mange frihetsgrader, samme 
objekt kan representeres på mange for

Komprimerte data Volumiøse data



GML som utvekslingsformatGML som utvekslingsformat

http://skjema.geonorge.no/SOSI/produktspesifikasjon/...



Kum.1

Trase.9
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Bruk av GML i NorgeBruk av GML i Norge
• Geosynkronisering
• FKB 
• DOK f.o.m. 2019
• WFS 1

• Produktspesifikasjoner knyttet til bestemte prosjekter 
• Forsvarsbygg
• Norsk Vann
• Dataleveranser i samferdsel og infrastrukturprosjekter
• Utveksling av stedfestingdata om ledninger i grunnen, sjø og vassdrag
• …

1 https://wfs.geonorge.no/skwms1/wfs.stedsnavn50?service=WFS&request=GetFeature&version=2.0.0...





Standardisering!Standardisering!

<GML>..SOSI


