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Infrastruktur - kartlegging

5



Leveranser av digital-informasjon:

 Sjelden i henhold til bestilling

 For komplisert å skjønne for mennesker –

trenger støtte av smarte IT-verktøy 

 Krever tunge kontrollregimer

 Datakvalitet vanskelig å sikre

 Ønsket dokumentasjon er svært 

omfattende og vanskelig å forstå

 Totalstasjoner, GPS-rovere… bruker ulike 

format og krever bearbeiding og tolkning

 Prosessene må bli enklere for å fungere
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Situasjon om infrastruktur (ca 2012)

• Ustrukturert; noe i kartbasen, noe i tegninger, noe i lokale 

ledningsbaser, mye på papir i lokale arkiv, mye i lokale 

hoder. 

• Mangelfullt på egenskaper, generell dårlig kvalitet, usikker 

nøyaktighet



Eksempel ledningskart



Prosjekt infrastruktur

 Fase 1. Anskaffe datamodell og system (ArcFM)

 Fase 2. Samle inn all digital ledningsinformasjon

 Fase 3. Kvalitetsheving for 43 prioriterte etablissementer og 

sikre at nye prosjekter leverer det vi ønsker



Prosjekt infrastruktur – fase 2

Ledningsdata

dwg

SOSI Shape

Papir
Annet



Prosjekt infrastruktur – fase 3

Kvalitetsheving av data hos MO

 Fokus på geografi (fullstendighet) og prioriterte egenskaper

Materiale, dimensjon og leggeår

 Typebetegnelse

Eier og drifter



Prosjekt infrastruktur - sluttprodukt

Ledningsdata

Kartinnsyn



Dataflyt i Forsvarsbygg

Øyvind

Tiltak godkjent etter plan

Del III-C
Innmålingsinstruks

Ba_dok
Prosedyre

Tiltak utføres

EI informerer

Tiltak registreres Databaser oppdateres

Informasjon tilgjengelig
for alle tilknyttet K-nett

Riktige filer med koordinater og egenskaper sendes EI



Noen eksempler på data som er mottatt



SOSI-format, ja! Men SOSI-standard?

 




Alt i tegninger blir ikke oversatt til SOSI



Forenkling av digital innsamling av ledningsINFO

- videreføring av prosjekt til et sømløst system?

17SOSI-ledning 4.5 komponenenter Kundespesifikk leveranseDigitale-verktøy og

Kampfly 

Ørland

Sjøforsvar 

Haakonvern

SOSI-ledning v4.5

XSD-skjema

NTNU-Arkitektum
Smarte verktøy, 

totalstasjon, mm…

Innmålings-

instruks-FB

Kvalitetssikring/dataflyt Vanlig leverandør

Produkt-

spek, FB

ESRI 
programvare

Neste steg

Totalstasjon m/GUI

GIS programvare

Automatisk 

produksjon 

av GIS-kart
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