FAGDAG OM VEG- OG
TRAFIKKDATA
22. april 2008
Hvem har ansvaret når ”boksen” på dashbordet ber deg kjøre mot
enveiskjøringa? Eller når stemmen hardnakket påstår at kjøring
gjennom gågata er best?
GPS med innebygd veikart er de siste årene blitt allemannseie. Og med
det har også brukerkravene til korrekt og nøyaktig informasjon om
adresser og vegnett økt. Data om vegnettsgeometri og –restriksjoner
gjennomgår for tiden en betydelig kvalitetsheving. Dette skjer i
samarbeid mellom kommunene, Statens vegvesen og Statens kartverk. I
det framtidige ajourholdet er det kommunene som er viktigste
bidragsyter!
Statens Kartverk Tromsø og GeoForum Troms arrangerer i fellesskap
denne fagdagen. Det vil først bli presentasjoner fra brukere av
datagrunnlaget. Her vil vi for eksempel få belyst hvilke konsekvenser
feil i vegnettsdataene kan medføre. Videre vil Statens vegvesen
presentere hvilke data kommunene kan få tilgang til via Nasjonal
VegDataBank og hvorledes disse kan utnyttes. I siste del av programmet
vil vi komme inn på hvordan kommunene skal organisere og følge opp
ajourholdet av de aktuelle datasett. Gå ikke glipp av denne fagdagen!
Målgruppen for konferansen er fagpersonell i kommunene – kartfolk;
trafikkplanleggere; og driftsansvarlige for det kommunale vegnettet.
Den vil også være nyttig for ansatte i firmaer som har oppdrag for
kommunene, samt for ansatte i sentrale etater.

www.geoforum.no/lokalavdelinger/troms
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Onsdag 22. april
0930 Registrering, med kaffe/te
1000 Velkommen og innledning til dagen
Arne Olav Berg, Statens kartverk Tromsø. Fylkeskartsjef.
Brukersystemer og datagrunnlag
Møteleder: Arne Olav Berg, Statens kartverk
1010 AMK-sentralens bruk av veg- og adressedata
Øyvind Sørensen, Universitetssykehuset i Nord-Norge.
Ledende ambulansekoordinator AMK Tromsø
1040 Datagrunnlag for ruteplanlegging og skoleskyss
Jan Egil Vassdokken, Troms fylkeskommune, Samferdselsetaten
1110 Pause
1120 Nasjonal vegdatabank – vegen inn på skrivebordet.
Siv Løes, Statens vegvesen. Leder Vegdirektoratets NVDB-team
1200 Lunsj

Opplæring i ajourhold av vegnett
Møteleder: Merethe Rødum, Statens kartverk Tromsø
1245 Vegnettsprodukter fra NVDB (Nasjonal vegdatabank)
Tore Abelvik, Statens kartverk Hønefoss. Leder Vbase-teamet i Kartverket.
1330 Prosjekt geometriforbedring i NVDB
Tore Abelvik, Statens kartverk
1430 Pause med kaffe og noe og bite i
1445 Ajourføringsrutiner for vegnett
Tore Abelvik, Statens kartverk
1525 Oppsummering og avslutning. Hva skjer nå?
Merethe Rødum, Statens kartverk Tromsø
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FAGDAG – VEG- OG TRAFIKKDATA
Tromsø 22.04.09

Praktiske opplysninger
Tid:

22. april 2009

Sted:

Fylkeshuset, Strandvegen 13.
Møterom: Fylkestingssalen

Påmeldingsfrist:

17. april 2008. Påmelding ved å klikke på linken
http://www.geoforum.no/lokalavdelinger/troms/arrangement/fagdag-om-veg-og-trafikkdata

eller pr. epost til berarn@statkart.no
Pris:

Kr 350,- for medlemmer i GeoForum eller ansatte
hos bedriftsmedlemmer. Et tillegg på kr 100,- for
andre. Prisen inkluderer lunsj og pausebuffet m/
kaffe og te.

Reise:

Hurtigbåt fra Harstad/Finnsnes ankommer Tromsø
kl. 09.40 og har returavgang kl. 16.00

Opplysninger:

Se www.geoforum.no/lokalavdelinger/troms
eller kontakt Arne Olav Berg, tlf: 32 11 87 52,
e-post: berarn@statkart.no eller Pål Tengesdal,
tlf. 77 64 20 18, e-post: pte@fmtr.no

.

