Fagdag samferdsel
Kartverket, Hamar
18. november 2014

Arbeidet med å samle sammen og synkronisere alle
samferdsels data i Norge er i full gang. Det har lenge vært
jobbet med samferdselsdata men ikke alltid i en sammenheng.
Data har blitt oppdatert og vedlikeholdt uavhengig av
hverandre, med ulikt tempo, og med ulike metoder. I tillegg
ligger det ulike data om samme tema i flere baser, noe som
fører til «zoom-effekten» og uoverensstemmelse mellom de
ulike basene.
Kartverket vil sammen med Norge Digitalt partene nå forsøke å
rydde opp i de ulike kartbasene. Sammen skal vi rydde opp i
grunndataene, skape konsistens mellom kartlagene og sist men
ikke minst gjøre oppdateringen enklere ved å lage nasjonale
baser.
Fagdagen «Samferdsel» vil ha hovedfokus på de mest sentrale
grunndatene. Det vil bli gjennomgang av Prosjektet
Landbruksveger, demo av NVDB 123 samt fokus på dataflyt
internt og mellom organisasjonene. Fagdagen passer for alle
som er opptatt av veg enten digitalt eller mer praktisk rettet.
Fagdagen er en viktig arena for å møtes og diskutere ulike
tema, samt skape grunnlaget for enda bedre samarbeid. Dagen
avsluttes med Fylkesårsmøte i Norge Digitalt.

www.geoforum.no

Fagdag samferdsel

Program:
09:00-09:30

Registrering og kaffe

09:30-09:40

Velkommen v/Fylkeskartsjefen

09:40- 10:30

Forvaltning av samferdsels data i kommunen
• FKB basene; Vegnett, Veg og TraktorvegSti samt
Rutebasen, hva er forskjellen og hvordan forvalte
disse i kommunen. v/Kartverket
• Sosi 4.5 Hva er nytt? v/ Nils Ivar Nes, Kartverket

10:30-11:30

FKB TraktorvegSti- Pilotprosjekt i Alvdal
• Gjennomgang av prosjektet v/Kartverket.
• Hva er ØKS og hva gjør FM i TraktorvegSti
prosjektet v/Fylkesmannen.
• Erfaring fra piloten i Alvdal kommune v/Alvdal
kommune.

11:30 – 12:15

Lunsj

12:15 – 13:00

NVDB 123
Demonstrasjon av applikasjonen og hva den kan brukes til?
v/Vegvesenet.

13:00 – 14:00

Forvaltning av FKB Veg og ferdigveg data
• Forvaltningsrunde, dataflyt, FKB Tiltak veg
Hva krever Kartverket av ferdigvegdata for å forvalte
basene? v/Ove Jørgensen, Kartverket.
• Erfaringer og utfordring v/ Hamar kommune .
• Erfaringer og utfordringer v/Vegvesenet.
• Er det mulig å komme fram til en felles (forenklet)
kravspesifikasjon ut mot leverandør? Grunnlag for
videreutvikling? Kort diskusjon.

14:00 - 14:30

Faggruppe samferdsel
Hvordan organisere en egen faggruppe innen samferdsel?
Hva er gevinsten av en slik faggruppe? v/Hamar kommune

14:30

Fagdag slutt

14:30-15:30

Fylkesårsmøte i Norge Digitalt

Fagdag samferdsel

Praktiske opplysninger
Sted:

Kartkontoret Hamar, Auditoriet 1.etg.
Vangsvegen 73, 2317 Hamar

Tid:

18. november 2014

Pris:

Kursavgift kr. 200 inklusiv lunsj og kaffe-/tepauser for
medlemmer i GeoForum og ansatte hos GeoForums
bedriftsmedlemmer. Kr. 400,- for ikke medlemmer.

Påmeldingsfrist: 10. november 2014
Påmelding:

Vennligst bruk påmeldingsskjemaet:
http://geoforum.pameldingssystem.no/fagdag-samferdsel

Opplysninger: Ved spørsmål om arrangementet kontakt:
Anita Høie tlf 32 118725 eller anita.hoie@kartverket.no

www.geoforum.no

