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DAGSORDEN:

1. Velkommen
Søren Vasegård er passivt medlem indtil foråret 2014 grundet øget arbejdsbelastning.
Velkommen til Bo som er ny deltager fra COWI. Bo har tidligere bl.a. arbejdet med forprojekt
Digitale Vejnet ved COWI´s leverance til VD..

2. Siden sidst (sommermødet i Røros, O/S møde i uge 38)
Præsentation af arbejdsgrupperne i NVF-ICT
26 tilmeldte til NVF-mødet i København
Erik: Skal vi lave noget tværgående (med andre NVF-”fraktioner”) på Via Nordica 2016?
HJL præsenterede mødet i København. Arrangementer: Metro city-ring og sejltur.
Jørgen: I gruppearbejderne bruges der meget tid på at ”finde hinanden” hvilket nødvendiggør stort
tidsforbrug for at skabe resultater.
Lars T.: Der er behov for god mødeledelse i grupperne.
Målet for grupperne er at angive retningslinjer – ikke at skabe konkrete løsninger.
Erik fortalte om Copenhagen Connecting. Erik sender data-oplæg (forelæsning i Istanbul) til
distribution i gruppen.
Mulige emner til præsentation af hvad der sker i DK ved Mødet i København:
 Datafordeler/grunddata/digitalisering
 Dynamiske data – købe eller producere
 VD frem mod 2017
 Kommunevalg
 Frikøbte kort og data

3. Status på vejreferencemodellen og standardisering
Autoritative grunddata vedligeholdes ét sted (Rapport om ny vejreferencemodel kan hentes på
VD’s hjemmeside Model for vejreference nederst th. på siden)
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Arbejdet med standardisering skrider godt frem. Den 18.09.13 blev det udarbejdede materiale for
standardisering af vej-og trafikdata sendt i bred høring. IKT gruppens medlemmer opfordres til at
gennemse og evt. svare på høringen. Materialet findes her: Standardisering af vej og trafikdata i
menuen th.

4. Teknisk indlæg fra Odense kommune (incl. en gåtur på 20 minutter)
Vi fik en grundig introduktion til det store projekt med at lukke en del af gennemfartsvejen igennem
Odense. En kommunikationsmedarbejder fra udstillingscentret fortalte om de overordene linjer i
projektet med at få byen til at hænge mere sammen. De tekniske aspekter blev uddybet af en
fagmedarbejder. En vandretur i området viste syn for sagen.
5. Bordet rundt
Lars T. udtræder af IKT gruppen grundet Odense kommunes andre prioriteringer. Arbejder pt.
med digitalisering. Antje arbejder med funktionsudbud og nyskabelsen RosyWeb. Kommunerne
ønsker ikke længere lokale installationer. Hans Jørgen fortalte om VD som Trafik Manager og VD
på vej med strategi frem mod 2017. Lars John fortalte om ny organisering i VD’s IT-område,
ITIL/BRM og Mobilitetsprojekt. Atkins arbejder i Datafordelergruppen og med
Digitaliseringsstrategier for kommuner. Jørgen arbejder p.t. med flere tiltag for ITS i Atkins regi.
Bo arbejder med projekter for dataopsamling – bl.a. GPS-data fra 3x34, desuden
fremkommelighedsanalyse baseret på bluetooth-signaler, mobil dataopsamling og ikke mindst
droneflyvning! Erik´s fagområde flytter til Institut for byggeri.
6. Det danske udvalg: ønsket fremtidig sammensætning og antal medlemmer
Snak om rekruttering af nye medlemmer: Der er behov for en større dansk bruttogruppe
Ved ressourceknaphed kan man eventuelt bare deltage i de nationale møder.
Hans Jørgen og Lars forsøger at få en deltager fra hhv. Københavns Kommune og
Geodatastyrelsen og BaneDanmark. Hans Jørgen opfordrede alle til at være kreative i forhold til at
rekruttere til netværk og faglig videndeling i IKT sammenhæng. Bl.a. slå på, at kommunerne i tider
med få midler til efteruddannelse kan bruge netværket til at idéudveksle.

7. Høstmødet – gode forslag til kompetencekamp?
Der fremkom ideer til inspiration.

8. Evt.
Næste møde holdes hos Erik i Aalborg. Mødedatoen aftales gerne snarest mellem Lise og Erik.

