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Innhold: 

Bacheloroppgaven – Bakgrunn for valg av oppgave

Hva er GML?

Dagens generelle dataflyt – Presentere dagens situasjon med utgangspunkt i E6 

Dataflyt er avgjørende

Interessante observasjoner

Fremtiden WFS

Pilotprosjekt. GML i praksis

Oppsummering. Våre erfaringer og hvorfor kan GML være et fremtidsrettet 

utvekslingsformat
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Problemstilling:

Bakgrunn for valg av oppgave

➢ Samarbeid med Veidekke 

➢ Utfordringer med dataflyt 

➢ Dataflyt er avgjørende i prosjektene

➢ Ulike faser medfører konvertering av modeller  

Hensikten med studien

➢ Se nærmere på GML

➢ Bidra til en bedre dataflyt gjennom hele prosjektfasen –
og spesielt rettet mot stikningsformål

➢ Kvalitativ metode og testprosjekt
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BACHELOROPPGAVEN



HVA ER GML?

XML basert format

Konseptuell modell og XSD 

Støttet av OGC/ISO
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DAGENS GENERELLE DATAFLYT



DATAFLYT ER AVGJØRENDE 

Egne erfaringer

➢ Bruk av GML i prosjektering og innmåling har belyst potensialene, MEN det gjenstår 

fortsatt arbeid – implementering i programvare og utstyr.

Det mest interessante aspektet 

➢GML har mulighet til å være et komplett format gjennom hele prosjektfasen. 

Informasjonsmengden kan tilpasses formålene. Viktige faktorer er relevansen – kun 

relevant informasjon.

➢ Innholdsrik relasjonsinformasjon mellom objekter.

➢ Bergeningsparametere 

Innen stikningsfaget 

➢Objektgeometrien er sentral. GML kan inneholde flere geometrityper - for eksempel 

kum. 
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INTERESSANTE OBSERVASJONER

For optimal dataflyt

➢Utveksling - uten tap av data.

➢ Forutsetning – aktørene må bygge skjema på den samme konseptuelle modellen.

Standardisering

➢ Enighet om at standardisering vil bidra til en mer effektiv og ryddig bransje. 

➢Rettferdiggjør konkurransegrunnlaget.

GML i felt

➢God struktur og intuitive løsninger. 

➢ Få med relevant informasjon i felt, og luke bort det overflødige – vil gjøre det 

enklere å ta riktige beslutninger i felt.

Et viktig steg videre

➢ Implementering – Import og eksport 
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FREMTIDEN – WFS

Mer effektiv form for utveksling av data 

GML forutsetningen for WFS
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PILOTPROSJEKT PÅ E6-AM

Et prosjekt hvor man skal teste GML i 

praksis

Prosjektet er i startfase

Innhold i prosjektet
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OPPSUMMERING

Utfordringer i dagens dataflyt

Interessante funn i oppgaven

Pilotprosjekt, GML i praksis

Implementeringsstatus

Fordeler ved GML i samferdsel 
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