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NBS’s fire deler
•
•
•
•

satellittdata.no; produkter og funksjonalitet (MET)
Kvalitetskontroll av Sentinel-2 data og årlig skyfri mosaikk (Kartverket)
InSAR Norge (NGU), deformasjonskartlegging
Sentinel-1 sanntidsprosessering (KSAT) for maritim overvåkning

Status for produkter og funksjonalitet, satellittdata.no
• Skyfri Sentinel 2 mosaikk 2019 ferdig og 2020 på vei, publiseres på GEONORGE og
brukes som topplag på Norge i bilder
• Kvalitetskontroll av Sentinel 2 data og høydemodeller, nye terrengdata fra NDH
levert Airbus for ny versjon av Copernicus DEM. Nytt påfyll i 2021 og 2022.
• Videreutviklet søkegrensesnitt i portalen
• Ny kartklient i portalen
• Etablering av maskinelt søkegrensesnitt
• Videreutvikling av NetCDF representasjon med OPeNDAP og mulighet for
strømming av data.
• Pågående evaluering av forholdet til DIAS generelt og WEkEO spesielt
• Arbeider med tilgjengeliggjøring av datakuber og tidsaggregerte data. WMSpublisering (proof of concept).

Veien videre satellittdata.no
• Ny og oppdatert Copernicus DEM tas i bruk for prosessering av ESA ila. Q1 2021
• Kvalitetskontroll
• ESA-anbud for reprosessering av gamle data med ny DEM ut ila. våren.

• Tilgjengeliggjøring av Sentinel 2 data som WMS-tjeneste via bla. GEONORGE
• F.eks. Siste skyfri-opptak/mosaikk

• Skyfri Sentinel-2 mosaikk for 2020 på vei
• flere mosaikker per år framover
• hyppigere oppdateringer.
• mosaikkverktøy

• Publisere relevante nyheter på satellittdata.no
• Få bedre oversikt over bruken og brukerne (NRS)
• Definisjon av målgrupper; senke terskel for å ta i bruk satellittdata

Veien videre satellittdata.no forts.
• Fellesprodukter
• Vertsbasert prosessering inkl. mosaikkverktøy

Gjennomførte brukerundersøkelser
• Vinter/vår 2020 Solveig Havstad Winsvold, med fokus på fellesprodukter
• Våren 2019 Vigdis Lonar Barth, med fokus på bruk og brukervennlighet

Topp ti ønsker fellesprosessering
Analyseklare data
# 13 Sentinel 2 L2A, radiometrisk korrigert (begrensninger fra ESA) Er tilgjengelig via Colhub, men da
med Copernicus DEM, som blir oppdatert for Norge i disse dager
# 11 Sentinel-1 geokodede data, dvs. ortorektifisert med norsk DTM. Satt ut på kontrakt allerede.
# 10 Sentinel-2 DTERRENGDATA (ortorektifisert med norsk DTM, L1c eller L2A) (leveres til Colhub som
L1c, behovet blir borte med oppdatert Copernicus DEM)

Indekser (rask prosessering som øker lagringsbehovet, kunne vært løst med vertsbasert
prosessering?)
# 14 NDVI
# 11 NDSI
# 10 NDWI

Topp ti ønsker fellesprosessering fra SHW
Potensielle S-1 produkter
# 10 S-1 RGB koherens-produkt
# 09 S-1 6 dagers koherens-produkt

Bedre kvalitet og lettere tilgang på satellittdata
# 14 Forbedret skymaske S-2 og S-3 (satt ut i eget prosjekt til MET).
# 12 WMS-mosaikk S-2 (S-1) (del av nåværende kontrakter med MET og Kartverket)
# 09 ColHUB utenlandske data (on demand)

Kommende fellesprodukter
Indekser (rask prosessering som øker lagringsbehovet, kunne vært løst med vertsbasert
prosessering?)
# 14 NDVI
# 11 NDSI
# 10 NDWI
Potensielle S-1 produkter (samarbeid med Insar Norge)
# 10 S-1 RGB koherens-produkt
# 09 S-1 6 dagers koherens-produkt
Analyseklare data
# 13 Sentinel 2 L2A, radiometrisk korrigert. Løses når ny Copernicus DEM tas i bruk

Forslag andre produkter, allmennheten
• Dagens skyfrie; siste skyfrie opptak over et gitt område?
• Kombinere med visualisering av Sentinel-2 scener i GEONORGE som WMS ?

• Data fra Copernicus Contributing Missions?
• F.eks. høyoppløselig mosaikk
• Ikke tilgjengelig for andre enn statlige brukere
• Kun evt. avledede produkter som kan tilgjengeliggjøres på satellittdata.no

Oppsummering

- behov for vertsbasert prosessering
• Bred enighet om at på sikt må man over på en vertsbasert løsning
• Nasjonal infrastruktur på dette hadde vært bra

• Mye unødvendig duplisering av data (Overføringstid)
• To typer løsninger av fellesprosessering i virtuelle maskiner:

• Kjøre egenutviklet kode nær dataene på virtuell maskin (evt. docker, beholdere for programvare)
• Ferdig produksjonslinje
• Grensesnitt via virtuell maskin, evt. OPeNDAP kan være løsningen på dette
• Når man eksperimenterer, tester og utvikler

• Brukere trenger mer informasjon om strømming av dataene (OPeNDAP)
• Kapasitet og begrensninger

• Viktige punkter:
•
•
•
•

Dette vil spare etatene for mye tid og tilrettelegging
Mindre lagring av data hos hvert enkelt etat
Bør være rask
Flere nevner sikkerhet som et viktig tema

Vertsbasert prosessering
• Hvordan bør dette innrettes?
• Løsninger som mange brukere trenger er naturlig å ta via NBS
• Spesialiserte løsninger via MET utenfor NBS?

•
•
•
•

Indekser og mosaikker som prosessering og »on-demand» ?
Løser strømming av data (OPeNDAP) noe av behovet?
Muligheter i DIASer som WEkEO?
Tilbydere utenfor NBS som Sigma2/Uninett, Google Earth Engine?

Oppdatering InSAR Norge, NGU
• Brukerworkshop for InSAR Norge 11. mars med om lag 70 deltakere
• Data over Norge for 2020 blir tilgjengelig i disse dager.
• Denne nye oppdateringen vil ha lenger sesong for hvert år som er tilpasset
snødekke for det individuelle år.
• InSAR Norge utvides til også å dekke Sverige i løpet av våren.
• InSAR Norge konsortiet har fått sentrale roller i produksjonen av Copernicus
European Ground Motion Service (EGMS).
• De vil ha ansvar for produksjon av InSAR-data over Norge, Sverige, Finland, Island og Polen,

dissiminerings/visualiseringsplattform for hele Europa og arkivering av data for hele Europa.

• Det kommer utlysing opp mot validering av den europeiske tjenesten i april.

Sanntidsprosessering Sentinel-1, KSAT
Framtidig videreutvikling av tjenesten kan være:
• Dekning utenfor tradisjonelle norske områder (demo kjøres nå i Middelhavet)
• Nye produkter
• Nye satellitter
Ikke Copernicus:
• Radarsat-2 QRT tom 2022
• I løpet av 2021 vil det bli evaluert/utredet alternativer på kort og lang sikt for behovene
Radarsat-2 dataene i dag dekker.
• Ingen ny avtale
• vs. midlertidig avtale til Sentinel-1C og/eller MicroSAR er operativ
• vs. permanent flerbruksavtale

