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Muligvis første gang at geofysiske data 
samlet inn for offentlige midler til et annet 
formål blir systematisk arkivert, 
dokumentert og fritt distribuert



Ferjefri E39

•

10/25/17 Bunntekst3

De nye fjordkryssingskonsepter som utvikles 
for E39 er lengre, har mange egenperioder 
og er komplekse å regne på. 



Thredds.met.no



Måleprogrammet i Region Midt 

Flere fjorder (her eksempel fra 
Sulafjorden):

Høye met-master med soniske 
anemometre I flere høyder 
omkring 100m, 70m and 50m 
(rød). 

I Sulafjorden også trykk, 
fugtighet, temperatur (flere 
høyder) og nedbør.

Bølgebøyer med 
oseanografiske rigger (blå)
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Sula
Hareidlandet

Ålesund

Godøy



Datainnsamling og deling

SVV  → Fugro → MET → andre 
brukere

Samarbeidsavtale med 
SVV

Rådgir om netCDF
Henter data fra FTP

Aggregerer filer
Overvåger dataflyt

Legger ut på thredds

Forskning og 
undervisningOppdragsgiver

Kontrakt på å 
utføre målingene 
sammen med flere 
under-leverandører.

Skriver data til 
netCDF og legger 
på FTP



Overvåking av dataflyt

Eksempel 
fra 
datarapport 
som lages 
månedlig



Bruk



Gjenbruk

Verifikasjon av 
Kystverkets 
bølgevarsling på 
Barentswatch.no



Gjenbruk

Bøyers posisjon 
avhengig av strøm 
og vindforhold



PhD studier
Forbedret forståelse og 
modellering av 
overflatebølger i kyst- og 
fjordstrøk
(K. Christakos)  

Integrering av 
numeriske 
simuleringer og 
målinger for mer 
nøyaktige 
vindestimater
(M. Zakari)



Verifikasjon av modeller

Online system som 
sammenligner modeller 
med observasjonene



Vind fra satellitt (SAR)

Sentinel 1A IW-scener



Dessverre problem med 
geolokaliseringen 

Fra presentasjon på Nordisk Meteorologmøte, Reykjavik, 2018



Noen utfordringer og spørsmål
● NetCDF CF er ikke en standard?

...og ukjent i ingeniørverdenen
● Ikke laget for tidsserier – visningsverktøy mangler
● I prosjektet har vi hatt mye arbeid med kontroll av data som 

kommer inn – brukerveiledning som man kan henvise til, ville 
vært nyttig

● Veiledning til hvordan man oppnår DOI og publiserer sitt 
datasett

● Finnes det noen retningslinjer for prosesseringsnivå på samme 
måte som innen satellitt – level 0, 1, 2 data osv. 

● Hva bør stå under licence? "Freely distributed. Must credit the source of data, e.g. \"Data from 
the Norwegian Meteorological Institute\", \"Based on data from the Norwegian Meteorological Institute\". Data and products 
are licensed under Norwegian license for public data (NLOD) and Creative Commons Attribution 3.0 Norway. See 

http://met.no/English/Data_Policy_and_Data_Services/." 



Spin-off

● Kystverket ny bøye ved Fauskane
● Aanderaa Xylem leverer bøye og sender 

data
● Data håndteres etter samme modell
● KyV → Xylem → MET → API → thredds
● Hente sanntidsdata fra frost.met.no (API) til 

visning I app og på virtuel-AIS



Utfordringer med nye datatyper
● Lidar (figurene er fra Kjeller Vindteknikk) 
● Skal vi ha inn

– Rådata (faktisk uaktuellt)
– Scan som bildefiler
– Geofysiske variable – vind, turbulens osv

● Igjen: det er behov for å kunne formidle prosesseringsnivå
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