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BA-nettverket - Nettverkstreff  8.juni 2015
Dataleveranser for Vann og avløp. 

Status Produktspesifikasjon(er) og XSD-skjema for GML, i henhold 
til kommende bestillinger fra VAV for Vann/Avløp for «full VA-del» 

av SOSI Ledning 4.5, OG «enklere» – UTPLUKK av 2 objekttyper 
(Kum og Avløpsledning). 

Eksempler på XSD-skjema og GML-filer som kan testes av 
softwareutviklere.

Erling Onstein

erling@arkitektum.no

Innhold 8.juni

• Hvordan forklare VA-nettverksmodeller?
• UML-modell

• GML-skjema / XSD-skjema

• Ulike slags tabell-framstillinger

• Utfordringer med UML
• Hva slags modellframstilling er enklest å forstå?

• Hva er gjort for å spre forståelsen av modellene?
• Plukke ut noen få objekttyper

• Gå gjennom egenskapene og kodelistene

• Generere eksempeldata

• Verktøystøtte fra Arkitektum AS

mailto:erling@arkitektum.no
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Hvem «eier» VA-språket?

• Faglige organisasjoner,etater og fagfolk   
• Eks Norsk vann og «Oslo vann og avløp»

• Programvareleverandører? 
• Eksempel: Gemini ??

• Standarder?
• eksempel SOSI Ledning 4.5

• Kartverkets VA-norm

Hva slags språk trengs?

• Hvem skal forstå det som sies?
• Mennesker: brukere, softvareleverandører/utviklere

• Datamaskiner

• Hvilke alternativer finnes?
• Informasjons-struktur: Unified Modelling Language (UML)

• Tekst/bilder/illustrasjoner

• Eksempler (både «fritekst» og eksempeldatasett på GML-format)

• GML-skjema /XSD-skjema for GML
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Eksempel XSD og GML

• http://www.ba-nettverket.no/xsdgml-testdata-for-vannavlop-nvdb/

• http://www.ba-nettverket.no/xsdgml-testdata-for-vannavlop-vav-oslo-kommune/

• http://www.ba-nettverket.no/produktspesifikasjonerxsd-skjema-for-gml-va-og-el-avinor/

Prosjektutfordringer

• Bli kjent med hva produktspesifikasjoner er

• Bli kjent med SOSI Ledning 4.5
• Objekttyper, Attributter

• Framgangsmåte
• Lage «full objekttypeliste VA»   (158 sider PDF-dokument)

• Inneholder alle objekttyper, attributter, fellesegenskaper fra SOSI_objekt
• Noe mangler på assosiasjoner

• Plukke ut noe  av disse for videre arbeid
• Kum, VA_Avløpsledning

http://www.ba-nettverket.no/xsdgml-testdata-for-vannavlop-nvdb/
http://www.ba-nettverket.no/xsdgml-testdata-for-vannavlop-vav-oslo-kommune/
http://www.ba-nettverket.no/produktspesifikasjonerxsd-skjema-for-gml-va-og-el-avinor/
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Eksempel Kum
• Kum: 

• Noe vi tror vi forstår hva er. 

• Hver enkelt har sin egen oppfatning, lett å misforstå hverandre

• Kum-egenskaper:
• Posisjon: nord/øst/høyde, punkt-referanse???

• Dimensjon: radius, dybde

• Tilhørende utstyr: Stige, mellomdekk, kjegle, adkomst,…..

• VA-innhold:
• Pumper, ventiler, lednings-ender, 

• Forbindelser til andre objekter

Kum-forklaring
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Eksempel VA-full

Kommentert 
fra Oslo VAV
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Kum – hva er dette?

Kilde: Vasslien/Nilssveen (bachelor-
oppgave HiG 2015) / Geoplan 3D AS

Objekttyper: 
- VA_Kum
- VA_Ledninger (ender)

Kum

Kilde. SOSI Ledning 4.5

Hva er dette?

- Kum
- med stige

- VA_Måler
- VA_Stengeventil /type: Sluseventil
- VA_Rørdel / Flensemuffe

- dvs 4 objekter med ulik objekttype
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Grøft og ledning

Kilde: SOSI Ledning 4.5, figur 8

Utvalgte objekttyper

inneholderomslutter
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Neste trinn: 

• Eksempeldatasett fra «reelle databaser»

• Oslo VAV / Bjarne Fagerbakke

• Vegvesenet/NVDB   Knut Jetlund

Verktøystøtte i prod-spek-arbeidet: 
Hvorfor trengs verktøy?
• Viktig å sørge for enklest mulig dataflyt/informasjonsutveksling

• Effektiv dataflyt forutsetter svært detaljerte produktspesifikasjoner

• Gode fagpersoner 
• kan mye om det faglige innholdet datasettene
• er ikke nødvendigvis «dataeksperter»

• UML-modellering med Sparx EnterpriceArchitect (EA)
• Brukes av store deler av «GIS-verden» (ISO/TC211, INSPIRE, SOSI)
• Ikke kostbart verktøy, men med «høy brukerterskel» 
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Arkitektums Prod.spek bestillingsløsning

• Hva: WEB-basert verktøy for å lage SOSI produktspesifikasjoner, 
basert på SOSI modellregister.

• Hensikt: Gjøre det mulig å lage en SOSI produktspesifikasjon med full 
UML-modell uten å ha spesielle verktøy (EnterpricArchitect) installert 
på egen maskin

• Hvordan:
• Velge aktuelle modellelementer fra et web-grensesnitt

• Legge inn supplerende informasjon (id, referanse-system,….)

• «Bestille» prod-spek word-rapport og UML-modell (EA og XMI) basert på 
valgene

Status «Bestillingsløsningen»

• Med endring av objekt og valg på attributter

• All arv forflates (gjør det enkelt å få oversikten på mulige egenskaper)

• Automatikk på server
• rutine for å lage UML modell/eap fil/xmi fil – sjekkes ikke inn i SOSI modellregister
• rutine for å lage SOSI produktspesifikasjon word dokument

• Med SOSI syntaks vedlegg
• Med endringslogg fra fagområde

• Lager XSD skjema (med Shapechange)
• Kan lage GML eksempel
• Kan validere modellen 

• Fremdrift: Test-versjon klar nå!
• Mangler litt «automatikk» på server-response ennå.
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Bestillingsløsning 
skjermbilde-eksempel

Bestillingsløsning 
skjermbilde-eksempel
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Nye verktøy fra Arkitektum

• GML eksempelgenerator
• Del av GISTools

• Nyttig for å oppdage feil

• GML validering
• Validering av GML-datasett

• Selvstendig program

• Et lite «frø» som kan videreutvikles til å bli SOSI-kontroll/GML
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Validering av GML
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Beste praksis UML modellering

• Forslag til sjekkpunkter:
• https://arkitektum.atlassian.net/wiki/display/sosiuml/Forslag+beste+praksis

https://arkitektum.atlassian.net/wiki/display/sosiuml/Forslag+beste+praksis

