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Teknologisk rammeverk beskriver
Komponenter i et forvaltningssystem



Produktspesifikasjon
 detaljert beskrivelse av ett datasett 

eller en serie med datasett med 
tilleggsinformasjon som gjør det mulig 
å produsere, distribuere og bruke 
datasettet av andre (tredjepart)   



SOSI generell objektaktalog
 Hensikten med denne objektkatalogen er at den 

beskriver objekttyper, egenskaper og 
assosiasjoner, med tilhørende datatyper og 
kodelister for de respektive fagområdene, som 
igjen vil være utgangspunkt for å lage 
produktspesifikasjoner. 

 For de fagområder som allerede finnes i den 
generelle objektkatalogen vil det være enkelt å lage 
produktspesifikasjoner, og en vil sikre størst mulig 
grad av interoperabilitet mellom 
produktspesifikasjoner innenfor samme fagområde. 



Produktspesifikasjoner
 En produktspesifikasjon er en detaljert beskrivelse av hvilke krav som er satt 

til et datasett eller datasett serier sammen med nødvendig tilleggsinformasjon 
som gjør det mulig å etablere og forvalte slike data, samt gjøre disse 
anvendelige for brukerne. Det er den mest detaljerte tekniske beskrivelsen av 
data (ofte betegnet som dataprodukt) i form av krav som skal eller kan 
oppfylles. I ISO 19131 Data Product Specification beskrives hvilke krav som 
stilles til en produktspesifikasjon for geodata. 

 I henhold til standarden skal en produktspesifikasjon inneholde generell 
identifikasjonsinformasjon, beskrivelse av innhold og struktur av dataene 
(applikasjonsskjema i form av en implementasjonssuavhengig og 
plattformuavhengig UML modell), beskrivelse av referansesystem, kvalitet, 
leveranseinformasjon og beskrivelse av format og koding på de medfølgende 
metadataene. 

 I en forvaltningsløsning vil produktspesifikasjonen være spesifikasjonen av 
hvilke data man kan få tilgang til. Fra originaldata kan det være å få tilgang til 
flere ulike produkter. For eksempel kan man fra en FKB-base kunne få tilgang 
til produktene FKB, N5 Kartdata, N20 Kartdata og N5 Rasterdata. 



Rammeverksdokumentet
Krav og anbefalinger
 Krav:
 Produktspesifikasjoner skal utarbeides i henhold til ISO 19131, 

basert på gjeldende objektkatalog i SOSI.
 Produktspesifikasjoner skal presenteres i henhold til mal utviklet 

av produktspesifikasjonsgruppa under Norge Digitalt  
(se http://www.statkart.no/sosi/SOSI-ps/SOSIps.zip)

 SOSI syntaks filer skal inntil videre være offisielt utvekslingsformat 
i Norge digitalt.

 Anbefalinger:
 …
 Det anbefales å benytte SOSI-PS for å lage produktspesifikasjoner



Kontroll
 For å sikre at data og tjenester er i henhold til gjeldene 

standarder og spesifikasjoner (som igjen sikrer interoperable 
løsninger), anbefales det som et ledd i forvaltningssystemets 
internkontroll følgende:
 geodata kontrolleres mot gjeldende produktspesifikasjon (eller 

gjeldende versjon av objektkatalogen i SOSI der 
produktspesifikasjoner ikke finnes) ved innlegging og 
oppdatering av databasene. 

 uttakssystemet kontrolleres slik at data fra databasen settes 
sammen på en slik måte at data er i henhold til gjeldene 
produktspesifikasjon.

 Dette sikrer en plattform og systemuavhengig struktur på 
dataene som forvaltes, og uttak i henhold til 
produktspesifikasjoner behøver ikke å kvalitetssikres, for 
eksempel gjennom SOSI-kontroll 



Fra data produkt spesifikasjon til metadata 
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Gjennomføring av
Inspire-direktivet
I Norge



Inspire teknisk arkitektur - oversikt 
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Inspire - Hovedessens

 Metadata – for å gjenfinne informasjon
(data og tjenester)

 Dataspesifikasjoner – harmoniserte europeiske 
spesifikasjoner

 Nettverkstjenester for å få tilgang til data
og metadata

 Rettigheter til å få tilgang til og til å bruke 
dataene og tjenestene

 Overvåking og rapporterting av 
gjennomføringen av direktivet



Produktspesifikasjoner - problemstillinger
 Sosi objektkatalog har blitt mer generell
 PS får da større betydning
 PS skal etableres for alle datasett i ND
 Kvalitetskontroll av leveransene blir viktigere
 Partene må ta ansvar og ha et forhold til dataene….
 SK rolle som veileder, ”konsulent”, kontrollør …
 Hvem skal bruke PS verktøyet og produktene: 

full spek, forenklede rapporter, def.filer, til 
kvalitetskontroll

 Brukervennlighet for verktøy og produkter
 Mulige forbedringer





Sammenheng mellom objektkatalog og 
produktspesifikasjon
 I utgangspunktet kan en produktspesifikasjon spesifisere hvilke som helst type data. 

Imidlertid har vi ett sett av kjente produktspesifikasjoner. Disse kalles standard 
produktproduktspesifikasjoner som er basert på SOSI objektkatalog. Standard 
produktspesifikasjoner er knyttet til etablerte parters løsninger i et 
forvaltningssamarbeid (slik som basis- og tematiske geodata i Norge Digitalt) eller 
produkter ut over dette som er anerkjente og tilgjengelige i markedet.  

 Videre vil det finnes produktspesifikasjoner som spesifiserer data med et helt spesielt 
formål, 

 f.eks. broer i landet som er egnet for strikkhopping og ditto egenskaper. Slike 
produktspesifikasjoner må kunne kalles for spesielle produktspesifikasjoner. I tillegg vil 
det være behov for kopling av data. Eksempel på dette er befolkningsstatistikk koplet på 
grunnkretser, forurensingsdata koplet til andre eksisterende objekttyper, for eksempel 
veier. Det kan være mange slike koblinger og det er ikke mulig å spesifisere alle slike i 
en generell objektkatalog. Dette spesifiseres i en produktspesifikasjon, og assosieres til 
objekter som finnes i objektkatalogen.

 I forbindelse med arbeidet med SOSI versjon 4.0 var det en målsetting at alle 
objekttyper, egenskaper og assosiasjoner i standardproduktene skulle være med i den 
generelle objektkatalogen, med unntak av assosiasjoner som kobler data. Hensikten 
med at alle egenskaper og assosiasjoner ligger i en generell objektkatalog er at dette vil 
lette implementeringen i de respektive systemløsninger. Ikke standardiserte produkter 
(som går ut over det som er definert i objektkatalogen) kan fort kreve 
systemtilpasninger. Eksempler på dette kan være produktspesifikasjoner som legger til 
nye egenskaper, eller koblede data som krever nærmere angitte koplingsnøkler.

 Alle standard produktspesifikasjoner skal være basert på SOSI generell objektkatalog. I 
forbindelse med produktspesifikasjoner som utvikles etter at SOSI versjon 4 er ferdig, 
vil nye behov avdekkes. Det er ønskelig at disse innarbeides i SOSI generell 
objektkatalog, som vil fungere som et register. Dvs. en større dynamikk enn det vi har 
hatt fram til i dag.


