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AUTORITATIVE GRUNDDATA
 Baggrunden for arbejdet med autoritative grunddata er
Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi.

 Autoritative grunddata
•
•
•
•
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Eksisterende data, som anvendes af andre myndigheder.
Data bruges igen og igen på tværs af hele den offentlige sektor.
Data opdateres et fælles sted.
Data tilgås ét sted (datafordeler) – og kan let og sikkert
genanvendes af alle myndigheder.

AUTORITATIVE GRUNDDATA FOR
VEJOMRÅDET OG
STANDARDISERINGSPROJEKT I VD
 GST arbejder med
autoritative grunddata på
vejområdet.

 Vejdirektoratet arbejder
med standardisering af
vej- og trafikdata.

 Der koordineres tæt mellem aktiviteterne.

 Grunddata omfatter et udsnit af
referencesystemet – forslag til
en ny model for vejreference.
Resultatet er leveret til
Samordningsudvalget primo
2013.
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 Standardiseringen omfatter
hele referencesystemet,
attributdata og et udsnit af
interfaces. Tilpassende
løbende Grunddataprogrammet.

AUTORITATIVE GRUNDDATA FOR
VEJOMRÅDET
 Møde i Samordningsudvalget d. 6. februar 2013.
 Samordningsudvalget besluttede at:
• Tilslutte sig at FOT-vejmidte er det geografiske grundlag for
grunddata på vejområdet.
• Anbefale at den foreslåede referencemodel implementeres, så
der etableres en stabil nøgle til det geografiske vejnet.
• Opfordre GST og vejmyndighederne, VD og KL, til at indlede
drøftelser om en finansierings- og dataansvarsmodel for
referencemodellen med de nødvendige supplerende
undersøgelser og afklaringer.
- GST, VD og KL indgik inden sommerferien 2013 aftale
finansiering til at etablere en infrastruktur til et tværsektorielt
vejreferencesystem – V-ref
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HVORFOR
STANDARDISERING?
 Vejsektoren = 100 selvstændige myndigheder ! Hver
myndighed er ansvarlig for egen registrering, f.eks. ÅDT,
vejbredde, trafiktal, hastighedsbegrænsninger mv. I
princippet efter egne regler.
 Vejforvaltningssystemer – vejman.dk og RoSY
 Tradition for samarbejde:
• Uheldsregistrering siden midten af 70érne
• Centrale Vej- og Stifortegnelse (CVF)

 FOT – bl.a. geometri
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DEFINITION AF ”EN STANDARD”
 En teknisk specifikation for elementer i et referencesystem,
for egenskabsdata og for interfaces for udveksling.
 I projektet behandles standarder med henblik på brug i
forbindelse med digitale informationer om veje og trafik i
Danmark.
 Der søges opnået konsensus om standarderne.

 Projektet vil tilstræbe at koordinere med tilsvarende initiativer.
 Standarderne skal være godkendt af projektets styregruppe.
Der vil ikke i projektet blive søgt godkendelse fra anden side.
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STANDARDISERING
LEVERANCER I PROJEKTET I 2012
 Samarbejdsstruktur for udarbejdelse af standarder for digitale
informationer om veje og trafik.
 Kortlægning af eksisterende standardiseringsaktiviteter for digitale
informationer om veje og trafik.
 Standarder, der er koordineret med eksisterende
standardiseringsaktiviteter i nødvendigt omfang, herunder på ITS
området og indenfor vejforvaltningssystemer.
 Kortlægning af interessenter og formidling af projektets resultater
til disse.
 Rammer og skabeloner for dokumentation af standarder for
digitale informationer om veje og trafik.
 Standarder for referencesystem, udveksling af data og udvalgte
attributdata i et nærmere defineret omfang.
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STANDARDISERING AF UDVALGTE
ATTRIBUTDATA (2012)


Udvalgte vejnet, dvs. Rutenummererede veje, og vejnet med
restriktioner, Tungvognsnettet, Farligt gods, Modulvogntog og
Frihøjder. Disse data er særligt efterspurgt af
transporterhvervet.



Trafiktal som omfatter årsdøgntrafik, julidøgntrafik,
hverdagsdøgntrafik og Æ10. Trafikdata indgår i flere opgaver,
som vejbestyrelserne lægger vægt på, fx trafikmodeller,
støjkortlægning, forureningsundersøgelser m.fl.



Udvalgte historiske data om trafikuheld. Standarden vedrører
de trafikuheld og data, der registreres i den officielle
uheldsstatistik. Data om trafikuheld indgår i mange forskellige
typer af analyser.
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STANDARDISERING 2013
DELPROJEKTER - OVERSIGT
1. Governance.
2. Deling af data.
3. Forgreninger og serviceområder.
4. Autoritative grunddata.
5. Struktur og beskrivelsesmetoder.

6. Tidsdimensionen.
7. Metadata.
8. Anlægsområdet.

9. Høringsrunde.
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LEVERANCER I PROJEKTET - 2013
 Samarbejdsstruktur for udarbejdelse af standarder for digitale informationer
om veje og trafik og oplæg til fremtidig governance struktur.
 Standarder for vejreferencesystem, udveksling af data og udvalgte
attributdata. Standarderne er koordineret med eksisterende
standardiseringsaktiviteter i nødvendigt omfang, herunder på ITS området
og indenfor vejforvaltningssystemer.

 Kommunikation af projektets resultater til interessenter.
 Rammer og skabeloner for dokumentation af standarder for digitale
informationer om veje og trafik.
 Høring blandt interessenterne og tilrettelse af Standarden så den afspejler
høringssvarene mest muligt.
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STANDARD 2013 – DISPOSITION FOR
MATERIALE UDSENDT TIL HØRING
1. INDLEDNING
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6

SAMMENFATNING
FORMÅL
OMFANG
VIDERE ARBEJDE
GOVERNANCE
LÆSEVEJLEDNING

2. STANDARD FOR VEJE
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

LOVGIVNING OG CIRKULÆRER
CENTRAL VEJ- OG STIFORTEGNELSE
STIER
REFERENCESYSTEM
GEOMETRI OG GEOGRAFI

3. STANDARD FOR ATTRIBUTTER
4. TIDSDIMENSIONEN
5. KVALITETSMODEL
6. UDVEKSLING AF DATA
7. BEGREBS- OG DATAMODEL

DATO

DOKUMENT

14. august 2013

SAGSBEHANDLER

MAIL

TELEFON

Nils Holm

nh@vd.dk

4015 177

STANDARD 2013 – BILAG
MATERIALE UDSENDT TIL HØRING

BILAG
1. DETALJERINGSNIVEAUER I VEJNETTET
2. DELING AF DATA
3. STRUKTUR OG BESKRIVELSESMETODER
4. DATAMODEL
5. DEFINITIONER

HØRINGSPROCESSEN






Udsendt onsdag den 18.september 2013.
Godt 5 ugers høring.
Svarfrist 25. oktober.
Projektgruppen bearbejder høringssvarene.
7. november styregruppemøde.

 Du kan læse mere om projektet på projektets
hjemmeside samt hente det materiale, der er sendt i
høring.
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Siden sidst (sommermødet i Røros, O/S møde i uge 38)
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