Möten
Vi har 1-2 nationella möten och 2 nordiska möten
per år. De nationella mötena hålls hos någon av
oss medlemmar. De nordiska mötena hålls sommar
och höst i ett av de nordiska länderna.
Sverige är ledande land under kongressperioden
2012-2016 och ansvarar för att hålla ihop det
nordiska arbetet. Allt material som tas fram publiceras på NVFs hemsida. Läs mer om utskottet och
aktiviteter på www.nvfnorden.org
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UTSKOTTET FÖR INFORMATIONSSYSTEM IKT

Arbetsområden

Utskottet jobbar med ett bra nationellt
och nordiskt nätverk

NVF – Nordisk vägforum

är en bransch samarbete med medlemmar från både
den offentliga och den privata sektorn och har totalt
cirka 320 medlemsorganisationer i de nordiska länderna.
Vision: Kunskap utan gränser
Syfte: Främja utvecklingen i väg, vägtrafik och andra
transporter genom samarbete mellan yrkesverksamma i Danmark, Finland, Färöarna, Island, Norge och
Sverige.

”Via Nordica”

KONTAKTPERSONER

Vart fjärde år anordnar NVF kongressen ”Via Nordica”.
Nästa kongress är i Trondheim 2016. På agendan är
presentationer och bidrag från internationella aktörer
inom området från de 16 utskotten. Information om
kongressen finns på www.vianordica2016.no

Peter Wessel, Ordförande NVF
Informationssystem IKT, Sverige
e-mail: peter.wessel@sweco.se
tel +46 76 76 93 200
Amila Maksumic, Sekreterare NVF
Informationssystem IKT, Sverige
e-mail amila.maksumic@trafikverket.se
tel +46 703 965 95

•
•
•
•

Erfarenhetsöverföring nationellt och mellan de nordiska länderna.
Hitta ”Best practise” och analysera det.
Utbyte av arbetskulturer och en bättre förståelse för
likheter och olikheter mellan de nordiska länderna
Kunskap om behov och inriktning för framtiden.

Arbetsformen
•
•
•
•
•

Presentationen från egen organisation. Vad är riktigt
spännande just nu.
Presentation av egna strategier/planer/lösningar
Workshops runt specifika intresseområden
Extern inspiration föreläsare/ studiebesök med koppling till de ämnen som ska diskuteras i grupperna
Tid att bygga ditt nätverk, E-post mm.

1. IKT strategi och arkitektur for transportområdet
• Utbyte av nationella strategier inom väg/			
trafikverken
• Handlingsplaner för att stötta dessa stra			
tegier
• ”Enterprise” arkitektur
• Portföljhantering och inspiration till nya 			
lösningar
• Hur ligger det till med nationell standardi			
sering och vilka möjligheter finns det
nordisk/europeisk standardisering
2. Systemutveckling och system-förvaltning
inom transportområdet
• Utvecklingstrender
- Web 3
- Mobilitet
- Vad har vi användning för?
• Utvecklingsmetoder
• Förvaltning
- Livscykelsstyrning
- Uppgraderingar
- Nya funktioner/avveckling
- Modernisering/anpassning av
		 gamla lösningar
3. Modeller och datadelning for transportnät, 		
trafik- och geodata
• Informationsmodeller och dataarkitektur
• Kvalitetssäkring, livscykelhantering
• Datadelning
• Arkitektur runt distribuerade
		 datamodeller
• Transportnätsmodeller/Produktmodeller

