
Vad pågår inom 
internationell 

standardisering
Mats Åhlin

2018-05-03



ISO/TC 211 – Vad gör vi?



Strategy Outreach

Harmonized 
Model 

Programme 
Maintenance 

XML

Ontology

Chair: Christina Wasström
Secretary: Mats Åhlin

TC211/OGC

Terminology

TC211/TC204

Geodetic registry

WG 10
Ubiquitous

public access

WG 9
Information

management

WG 7
Information

communities

WG 6
Imagery

WG 4
Geospatial

services

WG 1
Framework and

Reference model

Sustainable 
development goals



ISO CEN



2018-05-035



SS-EN ISO 6709 Standard representation of geographic point location by coordinates
SS-EN ISO 19101-1 Reference model - Part 1: Fundamentals
SIS-ISO TS 19101-2 Reference model - Part 2: Imagery
SS-ISO 19103 Conceptual schema language
SS-ISO 19104 Terminology
SS-EN ISO 19105 Conformance and testing
SS-EN ISO 19106 Profiles
SS-EN ISO 19107 Spatial schema
SS-EN ISO 19108 Temporal schema
SS-EN ISO 19109 Rules for application schema
SS-EN ISO 19110 Methodology for feature cataloguing
SS-EN ISO 19111 Spatial referencing by coordinates
SS-EN ISO 19111-2 Spatial referencing by coordinates – Part 2: Extensions for parametric values
SS-EN ISO 19112 Spatial referencing by geographic identifiers
SS-EN ISO 19115-1 Metadata – Part 1: Fundamentals
SS-EN ISO 19115-2 Metadata – Part 2: Extensions for imagery and gridded data
SIS-ISO/TS 19115-3 Metadata – Part 3: XML schema implementation of metadata fundamentals
SS-EN ISO 19116 Positioning services
SS-EN ISO 19117 Portrayal
SS-EN ISO 19118 Encoding
SS-EN ISO 19119 Services
ISO/TR 19120 Functional standards
ISO/TR 19121 Imagery and gridded data
ISO/TR 19122 Qualification and certification of personnel
SS-EN ISO 19123 Schema for coverage geometry and functions
ISO/DIS 19123-2 Schema for coverage geometry and functions – Part 2: Coverage implementation schema
SS-EN ISO 19125-1 Simple feature access – Part 1: Common architecture
SS-EN ISO 19125-2 Simple feature access – Part 2: SQL option
SS-EN ISO 19126 Feature concept dictionaries and registers
SIS-ISO/TS 19127 Geodetic codes and parameters
SS-EN ISO 19128 Web map server interface
SIS-ISO/TS 19129 Imagery, gridded and coverage data framework
SIS-ISO/TS ISO 19130 Imagery sensor models for geopositioning
SIS-ISO/TS 19130-2 Imagery sensor models for geopositioning – Part 2: SAR, InSAR, Lidar and Sonar
SS-EN ISO 19131 Data product specifications
SS-EN ISO 19132 Location-based services – Reference model
SS-EN ISO 19133 Location-based services – Tracking and navigation
SS-EN ISO 19134 Location-based services – Multimodal routing and navigation
SS-EN ISO 19135-1 Procedures for item registration – Part 1: Fundamentals
SIS-ISO/TS 19135-2 Procedures for item registration – Part 2: XML schema implementation
SS-EN ISO 19136 Geography Markup Language (GML)
SS-ISO 19136-2 Geography Markup Language – Part 2: Extended schemas and encoding rules

SS-EN ISO 19137 Core profile of the spatial schema
SIS-CEN ISO/TS 19139 Metadata – XML schema implementation
SIS-ISO/TS 19139-2 Metadata – XML schema implementation – Part 2: Extensions for imagery and 
SS-EN ISO 19141 Schema for moving features
SS-EN ISO 19142 Web Feature Service
SS-EN ISO 19143 Filter encoding
SS-EN ISO 19144-1 Classification systems – Part 1: Classification system structure
SS-ISO 19144-2 Classification systems – Part 2: Land Cover Meta Language (LCML)
SS-ISO 19145 Registry of representations of geographic point location
SS-EN ISO 19146 Cross-domain vocabularies
SS-ISO 19147 Transfer Nodes
SS-EN ISO 19148 Linear referencing system
SS-ISO 19149 Rights expression language for geographic information – GeoREL
SIS-ISO/TS 19150-1 Ontology – Part 1: Framework
SS-ISO 19150-2 Ontology – Part 2: Rules for developing ontologies in the Web Ontology Language
ISO/AWI 19150-4 Ontology – Part 4: Service ontology
SS-EN ISO 19152 Land Administration Domain Model (LADM)
SS-ISO 19153 Geospatial Digital Rights Management Reference Model (GeoDRM RM)
SS-ISO 19154 Ubiquitous public access – Reference model
SS-ISO 19155 Place Identifier (PI) architecture
ISO/DIS 19155-2 Place Identifier (PI) architecture – Part 2: Place Identifier (PI) linking
SS-EN ISO 19156 Observations and measurements
SS-EN ISO 19157 Data quality
SIS-ISO/TS 19157-2 Data quality – Part 2: XML Schema Implementation
SIS-ISO/TS 19158 Quality assurance of data supply
SIS-ISO/TS 19159-1 Calibration and validation of remote sensing imagery sensors and data - Optical
SIS-ISO/TS 19159-2 Calibration and validation of remote sensing imagery sensors and data - Lidar
ISO/CD 19159-3 Calibration and validation of remote sensing imagery sensors - Part: 3: SAR/InSAR
SS-ISO 19160-1 Addressing – Part 1: Conceptual model
ISO/AWI 19160-2 Addressing – Part 2: Good practices for address assignment schemes
ISO/AWI 19160-3 Addressing – Part 3: Address data quality
ISO 19160-4 Addressing – Part 4: International postal address components and template languages
ISO/NP 19160-5 Addressing — Part 5: Address rendering for purposes other than mail
ISO/NP 19161-1 Geodetic references – Part 1: The international terrestrial reference system (ITRS)
SS-ISO 19162 Well-known text representation of coordinate reference systems
ISO/TS 19163-1 Content components and encoding rules for imagery and gridded data – Part 1: Content
ISO/NP TS 19163-2 Geographic information - Content components and encoding rules for imagery
ISO/AWI 19164 Registry service
ISO 19165-1 Geographic information - Preservation of digital data and metadata - Part 1: Fundamentals
ISO/AWI 19165-2 Geographic information - Preservation of digital data and metadata - Part 2: Content
ISO/AWI 19166 BIM to GIS conceptual mapping (B2GM)
ISO/NP TR 19167 Geographic Information - The Application of ubiquitous public access for air quality
ISO/NP 19168-1 Geographic information - Web feature services - Part 1: Core



Standarder där en ny version skrivs



Standarder där en ny version skrivs:

ISO 6709 Representation av geografisk position med koordinater
Standard som specificerar representation av koordinater. Standarden tar upp såväl 
XML-kodning som visning av positioner i decimal och sexagesimal form. Standarden 
utkom i sin första utgåva 1983.

19105 Geografisk information - Metoder för bedömning av överensstämmelse
Standard som beskriver riktlinjer för det överensstämmelseavsnitt som finns i alla ISO 
19100-standarderna. Överensstämmelseavsnittet avgör när man ska kunna hävda att 
en tillämpning av standarden, exempelvis en produkt, uppfyller standardens krav.

19166 Geografisk information - Positioneringstjänster
Standard som definierar och beskriver olika positioneringstjänster. Standarden 
innehåller även ett gränssnitt som specificerar struktur och innehåll för positionsdata. 
Gränssnittet avser överföring av data från olika typer av positioneringssystem, 
exempelvis för satellitnavigering, till applikationer som använder dessa positionsdata.



Standarder där en ny version skrivs:

ISO 19123 Geografisk information - Schema för geometri och funktioner för yttäckande 
representation
Standard som förklarar hur man ska beskriva fenomen som har utbredning och som 
varierar i en så kallad domän, alltså i rummet och eventuellt i tiden. Till varje position i 
domänen kopplas värden för objekttyper som nederbörd, växtlighet, temperatur, 
vattendjup eller befolkningstäthet.

ISO 19126  Geografisk information - Begreppskatalog med register
Standard som fungerar som utbyggnad av SS-EN ISO 19110 och visar hur man upprättar 
och underhåller kataloger och register som definierar begrepp för olika företeelser, 
deras egenskaper och relationer till andra begrepp. Standarden baseras på 
registerstandarden SS-EN ISO 19135 och innehåller ett schema.

ISO 19136-1 Geografisk information - GML
Standard som beskriver GML (Geography Markup Language). GML är en XML-vokabulär 
för definition, lagring och överföring av geodata. Ursprungligen utvecklades GML av 
Open Geospatial Consortium (OGC) [OGC GML]. I denna standard har ISO/TC 211 i 
samarbete med OGC harmonierat GML med ISO 19100-serien. Standarden beskriver 
GML som ett XML-schema. Detta finns tillgängligt för nedladdning. Standarden 
beskriver också hur ett applikationsschema ska översättas till ett XML-schema för att 
beskriva kodningen av motsvarande geodata.



Standarder där en ny version skrivs:

ISO 19139-1 Geografisk information - Metadata - implementering med XML-schema
Teknisk specifikation som beskriver ett XML-schema för implementering av 
metadatastandarden [SS-EN ISO 19115-1, SS-EN ISO 19115-2].

19148 Geografisk information - Linjära referenssystem
Standard som specificerar ett schema för referenssystem som baserar sig på avstånd längs, 
och vinkelrätt mot, en linje. Ett sådant referenssystem lämpar sig för företeelser som 
ledningar, rör, vägar, floder, järnvägar och farleder.

19152 Geografisk information - Modell för markanvändning och markägande
Standard som definierar ett schema både för de administrativa och de lantmäteritekniska 
aspekterna av fastighetsregister och annan data som reglerar olika aktörers rättigheter och 
skyldigheter i förhållande till geografin. Schemat är uppdelat i fem paket för personer, 
fastigheter, rättigheter, lantmäteri och geometri. Den beskriver hur man kan blanda 
områden som uttrycks som 2D- och 3D-geometri.

19168-1 Geografisk information - Tjänstegränssnitt för geografiska objekt
Kommer ha ett nytt nummer istället för ISO 19142.
Standard som specificerar funktionaliteten hos direktåtkomsttjänster för geodata (WFS) och 
gränssnittet mellan tjänsten och de tillämpningar som efterfrågar geodata. Ursprungligen 
utvecklades WFS (Web Feature Service) av Open Geospatial Consortium (OGC). I denna 
standard har ISO/TC 211 i samarbete med OGC gjort den till en del av ISO 19100-serien.



Standarder där en ny version är 
släppt eller på väg att släppas



Standarder där en ny version är släppt eller på väg att släppas:

ISO 19107 Geografisk information - Modell för att beskriva rumsliga aspekter
Standard som specificerar hur information om geometri och topologi ska beskrivas. 
Geometri används för att beskriva företeelsers form och utbredning, och topologi 
används för att beskriva hur företeelser förhåller sig till varandra i rumsligt avseende. 
Representation av geometri och topologi är centralt i geodata.

19111 Geografisk information - Modell för att beskriva rumsliga koordinatbaserade 
referenssystem
Standard som anger hur koordinatbaserade referenssystem ska beskrivas till innehåll 
och struktur, i upp till tre dimensioner.

19112 Geografisk information - Modell för att beskriva icke koordinatbaserade 
referenssystem
Standarden anger hur referenssystem, som baseras på ortnamn snarare än på 
koordinater, ska beskrivas till innehåll och struktur. Sådana referenssystem kallas ibland 
indirekta referenssystem. Standarden innehåller ett schema som kan användas för 
register över geografiska indelningar, gator och andra platser.



Standarder där en ny version är släppt eller på väg att släppas:

ISO 19123-2 Geografisk information – Schema för geometri och funktioner för 
yttäckande representation – Del 2: Implementering
Standard som specificerar hur man kodar UML-modellen i ISO 19123. Beskriver 
principerna för kodning och särskilt kodning i GML.
Standarden tar även upp kodning uppdelad som en del i GML och en del i ett 
rasterformat.

ISO 19127 Geografisk information - Geodetiska koder och parametrar
Teknisk specifikation som beskriver register över geodetiska koder och parametrar. Den 
baseras på registerstandarden SS-EN ISO 19135-1 och referenssystemsstandarden SS-
EN ISO 19111. Uppgifter från dessa standarder kompletterade med ytterligare uppgifter 
specificeras för olika typer av referenssystem.

ISO 19130-1 Geografisk information - Sensormodeller för positionering
Teknisk specifikation som definierar olika matematiska modeller för att koppla en 
sensors avbildning till det som den avbildar på marken. Modellerna stöder beskrivning 
av fysiska sensorer för mikrovågor (SAR) och IR, översättning mellan pixelläge och plats 
på marken och utnyttjande av referenspunkter på marken. Specifikationen innehåller 
scheman som baseras på metadatastandarden SS-EN ISO 19115-1.



Standarder där en ny version är släppt eller på väg att släppas:

ISO 19146 Geografisk information - Samordning av begrepp från olika 
tillämpningsområden
Standard som beskriver metodik för att i ett register dokumentera identiska och 
närliggande begrepp och deras termer. Syftet är att sådana begrepp, som ofta härrör 
från olika branscher eller fackområden, ska kunna mappas mot varandra. Mappningen 
kan beskriva relationer som att det ena begreppet är snävare än det andra eller om det 
ena begreppen utgör en del av det andra.

ISO 19150-2 Amd1 Geografisk information - Ontologi- Del 2: Regler för utveckling av 
ontologier med OWL
Standard som definierar regler och riktlinjer för utveckling av begreppssystem 
(ontologier) i språket OWL [OWL], inklusive kopplingar mellan element i UML-
klassdiagram och OWL samt regler för att kunna beskriva applikationsscheman i OWL. 
Bland annat anges regler för identifierare och definitioner för värdeförråd och deras 
värden.



Standarder där en ny version är släppt eller på väg att släppas:

ISO 19155 Geografisk information - Arkitektur för platsidentifierare (PI)
Standard som definierar en arkitektur och ett schema för identifierare för platser (PI) 
och ett gränssnitt för en registertjänst för dessa identifierare. Platser kan vara 
punktformiga eller ha utbredning. Identifierarna kan följa olika regelverk. Med 
registertjänsten ska det vara möjligt att koppla ihop och hitta identifierare som avser 
samma plats.

ISO 19159-3 Geografisk information – Kalibrering, validering och certifiering av 
fjärranalyssensorer – Del 3: SAR/InSAR

ISO 19165-1 Geographic information – Preservation of digital data and metadata



Nya standarder som skrivs



Nya standarder som skrivs:

ISO 19130-3 Geographic information – Imagery sensor models for geopositioning – Part 
3: Implementation Schema

ISO 19150-4 Geographic information – Ontology – Part 4: Service ontology
Standard som definierar ett begreppssystem (ontologi) inom området tjänster med 
hjälp av språket OWL. Begreppen baseras på ISO 19119 och ISO 19115-1.

ISO 19160-2 Geographic information – Addressing – Part 2: Good practices for address 
assignment schemes

ISO 19160-3 Geographic information – Addressing – Part 3: Address data quality

ISO 19161-1 Geographic information – Geodetic references – Part 1: The international 
terrestrial reference system (ITRS)

ISO 19163-2 Geographic information – Content components and encoding rules for 
imagery and gridded data – Part 2: Implementation schema

ISO 19165-2 Geographic information – Preservation of digital data and metadata – Part 
2: Content specifications for earth observation data and derived digital products



Nya standarder som skrivs:

ISO 19166 Geographic information – BIM to GIS conceptual mapping (B2GM)

ISO 19167 Geographic Information – The Application of ubiquitous public access for air 
quality information 



30 parallella projekt med att skriva nya versioner och 
nya standarder gör att experterna tar slut.

Därför pågår även projekt med att rusta oss inför 
framtiden med att se över ifall vi behöver omforma våra 
arbetsgrupper.
Med fler projekt som blir gemensamma mellan oss och 
andra aktörer så ser vi även över hur vi grupperar våra 
rådgivande grupper.
Vi gör även ett arbete med att se över hur våra 
samarbeten kan bli mer tidseffektiva.



2018-05-0320

Hur kan jag bli en internationell geodata expert och hjälpa till 
i det spännande arbetet?

Genom att medverka i den nationella spegelkommittén 
TK 323 Geodata så kan du anmäla dig som expert till ISO och 
välja i vilka projekt du vill medverka, bidra och lära dig.



2017-10-0521

Tack


