
SOSI Ledning GML produktspesifikasjoner for 
dataflyt i VA anleggsprosjekter

Asle Kvam – Powel Environment

✓ Enklere og sikrere dataflyt

✓ Bedre datakvalitet

✓ Slutt på punching av 
ledningsdata



Utfordring : Bransjen trenger en bedre «standard» for dataflyt i VA-prosjekter. 

Løs ning : Norsk Vann har tatt konsekvensen av dette i sitt Dataflyt prosjekt.

Norsk Vann Dataflyt prosjekt



Gjennomført av Powel

▪ Rapport beskriver anbefalt dataflyt løsning

▪ SOSI Ledning 4.6 GML produktspesifikasjoner 

✓Xsd-filer (applikasjonsskjema) 

✓Beskrivende pdf-dokumenter

▪ Gjennom prosjektet har Norge kommet lengre enn 

våre naboland mht. VA dataflyt

Norsk Vann Dataflyt prosjekt



• Kartverket har utført SOSI godkjenning 

av GML produktspesifikasjonene og 

publisert disse på 

https://register.geonorge.no/ 

produktspesifikasjoner

Norsk Vann Dataflyt prosjekt

https://register.geonorge.no/produktspesifikasjoner?register=Produktspesifikasjoner&text=Norsk+Vann




Bergen kommune – Hovedplan VA:

«Skal ha dataflyt der leveranser av 

data fra oss ut til 

utbygger/konsulent og tilbake til 

oss igjen skal kunne skje 

elektronisk. 

Vil bidra til en mer tidseffektiv 

hverdag for både kommunen og 

utbygger, samt at det hever 

kvaliteten på 

anleggsdokumentasjonen.»

Ved implementasjon av 

dataflyt løsning basert på 

Norsk Vann 

spesifikasjoner oppnås 

denne målsetningen!

Norsk Vann Dataflyt prosjekt



«Krav til utbygging av vann- og avløpsanlegg - Delprosjekt 7»

Norsk Vann pros jekt som Powel har gjennomført

Inngår i ny «Norsk Vannstandard», som erstatter dagens va-norm og VA/Miljø-blad

Krav/spesifikasjoner for:

✓ Dokumentasjon som ledningseier trenger

a) Dok i planlegging-/prosjekteringsfasen 

b) Ferdigdokumentasjon

✓ innmåling

✓ trykkprøving

✓ tetthetsprøving 

✓ rørinspeksjon» 

Henviser til Norsk Vann Dataflyt spesifikasjoner



Dataflyt for GIS-informasjon i VA-prosjekter fra start til slutt

• Kravspek for 

dataoverføring mellom 

entreprenører, 

rådgivere/ konsulenter 

og byggherre 

(kommune)

• Basert på 

spesifikasjonen kan 

leverandører lage 

løsninger som støtter 

vannbransjen sine 

behov for effektiv og 

sikker dataflyt





NIS/GIS 
solution for 
documentation 
of water and 
wastewater 
networks 
(example: 
Gemini VA)

Web feature services (WFS)
for data reading from dataflow solution

Data storage 
service

(*) GML product specifications  (XSD-files) defines 
requirements for data model and data content for data 
flow between actors in construction projects.

Installation of 
prefabricated 
objects

Manufacturer of valves and 
other pipe/manhole 
equipment

Complex geometry (3D 
models) for valves etc. in 
DWG/DXF/IFC format. Simple 
geometry (point) and 
attributes in GML format.

GML (*) for simple 
geometry and attributes + 
DWG/DXF/IFC for 3D 
models

GML(*)

Data 
conversion 
and validation 
service

GML(*) GML(*)

Municipality

Consulting 
Engineer

Contractor Surveyor

Dark arrows: GML file transfer to/from 
Data Flow Solution

Blue arrows: GML (geometry and 
attributes) + DWG/DXF/IFC (3D models) 
file transfer to/from Data Flow Solution

Brown arrows: WFS service that 
publish read only data from Data Flow 
Solution. Approximately the same data 
model as in GML files.

GML(*)

Data Flow Solution hosted by Powel
Based on specifications in Norsk Vann Data Flow Project

File upload and download services

WFS

WFS

WFS

WFS WFS WFS



Gemini VA 5.12 – Enkel GML eksport og import

Gemini VA 
database

FME Server tjenester
MDB <--> GML konvertering
Støtter Norsk Vann GML prod-
spesifikasjoner

GML filer 

MDB 
filer



• Støtter import/eksport 

via dataflyt løsning

• Støtter 

endringstransaksjoner

Gemini VA 5.14

WFS/

Utvidet støtte for Norsk Vann dataflyt spes ifikas joner



Gemini VA 5.12: GML eksport & import

Eksport: Fil – Eksport – Export SOSI GML File Import: Rediger - Importer innmålte data


