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Om dette foredraget
• Hva er Miljødirektoratet?

• Hvilke open source verktøy benytter vi?

• Hvor beregner vi?

• Vil beskrive hvordan vi kombinerer PostGIS og FME for å gjøre en analyse av 
områder som må prioriteres i forbindelse med oljeutslipp i kystområder

• Vise noen andre eksempler på bruk av åpen programvare hos Miljødirektoratet





Om Miljødirektoratet
• Vi er et statlig forvaltningsorgan underlagt Klima- og 

miljødepartementet. Vi har i underkant av 700 ansatte ved våre
to kontorer i Trondheim og Oslo, og ved Statens naturoppsyn
(SNO) sine lokalkontor.

• Vi gjennomfører og gir råd om utvikling av klima- og 
miljøpolitikken. Vi er faglig uavhengig. Det innebærer at vi 
opptrer selvstendig i enkeltsaker vi avgjør, når vi formidler
kunnskap eller gir råd. Samtidig er vi underlagt politisk styring.

• Våre viktigste funksjoner er at vi skaffer og formidler
miljøinformasjon, utøver og iverksetter forvaltningsmyndighet, 
styrer og veileder regionalt og kommunalt nivå, gir faglige råd og 
deltar i internasjonalt miljøarbeid.



Om Miljødirektoratet og
seksjon for miljødata og geoinformasjon

• Seksjonens 20 ansatte har ansvaret for å koordinere og samordne Miljødirektoratets arbeid med 
miljødata. Dette innbefatter også ansvaret for samordning av miljødata i Norge, hovedsakelig
gjennom koordinering av arbeidet med nasjonale indikatorer, internasjonale indikatorer og 
rapportering av miljødata nasjonalt og internasjonalt.

• Vi har hovedansvaret for arbeidet med kartfestet miljøinformasjon (geodata). Arbeidet
omfatter:

• utvikling av datasett og karttjenester, kvalitetssikring, 
modellering, analyser og sammenstillinger av geodata fra ulike
fagsystemer i direktoratet og fra eksterne.

• Vi gir råd og støtte til fagseksjoner som skal etablere datasett, og bistår med GIS-analyser og 
kartframstillinger.



Hva gjør vi med data?

• Alle våre data er fritt 
tilgjengelige

• NLOD – Norsk Lisens for 
Offentlige Data

• FAIR – så langt vi har ressurser 
til det

Grunnlovens § 112.
§ 112. Enhver har rett til et miljø som sikrer helsen, og til 
en natur der produksjonsevne og mangfold bevares. 
Naturens ressurser skal disponeres ut fra en langsiktig og 
allsidig betraktning som ivaretar denne rett også for 
etterslekten.

Borgerne har rett til kunnskap om naturmiljøets tilstand 
og om virkningene av planlagte og iverksatte inngrep i 
naturen, slik at de kan ivareta den rett de har etter 
foregående ledd.

Statens myndigheter skal iverksette tiltak som gjennomfører 
disse grunnsetninger.

Videre: Rio-erklæringen, Århuserklæringen





Vi benytter en god del open source verktøyer
Verktøy:
• Geoserver
• PostgreSQL (PostGIS)
• QGIS
• KeePass Password Safe
• PGAdmin
• Linux

• Geonode
• R
• Grass
• Git (GitHub -> miljodir)
• Et utall biblioteker

• Noe av dette benytter vi selv, noe er det våre leverandører, Norkart er 
en av dem, som benytter.

• Oppdrag fra oss åpner for at kode som utvikles skal være åpen





Beregninger

I dag:
• Prioriteringskart (beredskapskart) i Norge –

mer senere
• Villmarksanalyser – mer om dette dersom vi 

får tid
• Satellittbilder – beregninger gjort av andre 

for oss
• Dronebilder – ortofoto, høydemodeller, 

volumberegninger mm.
• Utslippsanalyser (trafikkdata fra større 

skip)
• Naturindeks (gjøres av Norsk institutt for 

naturforskning)

Senere?
• Økologisk tilstand – at større 

datasamordingsprosjekt hvor vi må se på 
plassering av beregninger

• Ulike typer maskinlæring:
• Bildegjenkjenning
• Tekstanalyse





Prioriteringsområder langs 
kysten
• Prioriteringskart sjø er resultatet av en analyse 

som gir en detaljert oversikt over sårbare 
områder. 

• Sårbarhet er en kombinasjon av verdi satte 
områder og konsekvens for disse områdene 
dersom de utsettes for en katastrofal 
oljeforurensning. 

• Brukere av kartene er kommunene, industrien 
og staten, med den interkommunale 
beredskapen som primær målgruppe.



Resultatet av beregningene er slike kart





Rutenettet synliggjør prioritet

Bildet er godt lesbart. 
Rutestørrelse 250x250 
meter gir også et bra 
inntrykk av områders 
utbredelse. Ruter på 1x1 
km blir brukt ved 
utzoomet kart.





Rutenettet gir svar på hva som ligger der

MOB A: Sjøfugl
• Arter og funksjoner
MOB A: Botaniske verdier
• Naturreservat, verneplan våtmark
• Lenke faktaark
MOB B: Ressurs X
MOB E: Ressurs Y
MOB E: Ressurs Z

Liste + kartbilde er ønskelig

http://faktaark.naturbase.no/Vern?id=VV00000971


Hvordan prioriterer vi?

I denne beregningsmodellen benyttes fire kriterier som 
rangeringsgrunnlag:

• Sårbarhet
• Verneverdi
• Naturlighet
• Økonomisk erstattelighet



Rutenett

SSB sitt rutenett i beregningen

• 15.227.475 ruter á 250x250m
• 965.624 ruter á 1000x1000m

• Dekker hele Norges Økonomiske sone og 500m inn i 
landet fra kystbeltet



Regnestykket

• Over 100 ressurstyper
• Nasjonalparker
• Sjøfugler
• Sjøpattedyr
• Kasteplasser
• Friluftslisvsområder

• Temporal oppløsning per måned

• Griddes til 250x250 og 1000x1000m.





Utfordringer
• Vi kom til et punkt hvor FME takket for seg. Det ble vanskelig å vite om FME 

hadde gått i stå, eller om beregninga fremdeles pågikk.

• Så vi flytta beregningene ut fra FME. FME fikk styre framdriften i beregningen, 
men selve beregningen ble gjort ved kjøring av SQL-skript i PostGIS-databasen.

Konklusjon
• Flytting av data frem og tilbake for prosessering er en dårlig idé
• FME er rett og slett tregere enn PostGIS



Prosessere store data - konklusjon

• Flytting av data for prosessering er en 
dårlig idé

• FME er rett og slett tregere enn PostGIS

• Her gjelder det å bruke verktøyene til 
det de er best til



Resultat
• Beregningstid fra over ett døgn til et par timer.

• Vi beholder god attributthåndtering i FME.
• FME fungerer bra som et verktøy for å strukturere en jobb.

• Fordeler oppgaver ut fra hvilke verktøyer som gjør jobben best.

• Troløse på verktøyer, kompromissløse på resultat



Beregningen av prioriterte områder 
standardiseres
• I forbindelse med bistandssamarbeidet (NORAD) jobber vi sammen 

med World Conservation Monitoring Centre i Cambridge for å 
etablere standardiserte rutiner for å beregne sårbare områder

• Metoden skal være verktøynøytral

• Kanskje kan vi flytte bregningen inn i PostGIS?

• Bruke QGIS mer? Plugin?





Tilbake til fuglene – en avsporing
• Sjøfugldata i Norge er et datasett med mange datapunkter.

• Sjøfugl har funksjonsområder med utgangspunkt i hekkelokasjoner. I forskernes 
modeller er denne bufre i en avstand fra hekkelokasjonen. 

• Verdien i sonene er basert på en verdi, antall, hentet fra hekkelokasjonen. 



Vi skulle telle 
funksjonsområdene

Beregningen for én art har to faser:
• Finne de enkelte flisene når man har lagt alle 

funksjonsområdene over hverandre.
• Summere alle verdier (antall) som dekker et 

område.

• …men hva skjer når det er 4.000 lokasjoner som 
hver skal bufres med 20, 40 og 60 kilometer



Det blir ganske store data (mengder)
• 4.000 lokasjoner langs kysten

• Vi endte opp med om lag
800.000.000 flater

• Viktig:
• Vi måtte se på muligheter til å 

effektivisere beregningen 
(prosedyrevalg, iterering, 
attributthåndtering mm)

• Det er viktig å se på metodikken. Altså 
– er metoden fra fagfolkene viktig å 
gjøre på akkurat denne måten?





Villmarksberegninger i Norge

• Nok en stor beregning

Tidligere:
• ->2008 ArcGIS
• 2013 Python
• 2016 FME



Hva er villmark??
En klassifisering av arealer basert på avstand 
til større inngrep. Inngrep er klassifisert 
som:
• Veier
• Tårn
• Større anlegg
• Jernbane
• Regulerte vassdrag
• mm



…vi gjorde en for Svalbard 
for noen år siden.





Lyst til å leke med denne beregningen selv?

• FME-skript
• Eksempel satt opp med OpenStreetMap data
• QGIS-prosjektfiler som kan benyttes som innsyn
• Kode tilgjengelig på GitHub:

• https://github.com/ragnvald/sawe
• Eksempeldata fra OSM
• Ta gjerne kontakt rla@miljodir.no

• Kanskje kan beregningen gjøres ved bruk av QGIS og PostGIS?

https://github.com/ragnvald/sawe


Takk for meg!
(rla@miljodir.no)
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