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1. Referat fra forrige NORTEK – vegoppmerking Danmark 2010-09-14
Møtet var i hovedsak viet programmet, tema og aktuelle foredragsholdere til den forestående
nordiske vegoppmerkingskonferansen i Finland/Rovaniemi
2. Evaluering av vegoppmerkingskonferansen i Rovaniemi 8 -9 februar 2011
Se tilbakemeldinger og kommentarer oppsummert i 2 vedlegg:
I hovedsak er tilbakemeldingene meget positive både på teknisk gjennomføring, faglig og sosialt
utytte. Simultantolkningen var trukket frem som et positivt tiltak som gjorde at utbytte av
konferansen var god for alle deltagerne. Dette bør derfor videreføres til fremtidige konferanser.
Neste konferanse plalegges å være i Norge i februar 2013. Invitasjon og påmelding bør være klar i
god tid. Det bør søkes å få med flere fagmiljøer på denne konferansen.
3. Prosjektlisten til NMF

•

•

Pågående prosjekt:
€Kantstolper
Peter tar kontakt med VTI vdr fremdrift og status. Vegmyndighetene har avventet et opplegg for
utvelgelse av konfigurasjoner til simultanforsøket.
€CE- merking vegoppmerking – (nordisk prøvefelt)
Prosjektet i regi av NMF forstetter som avtalt.

Peter og Tuomas opplyser at det er motstand i S og SF mot å gi tilslutning til den pakken av CENstandarder som nå er ute til avstemming. I N er det gitt tilslutning uten kommentarer.

•

Nye prosjektforslag:
€Mobil funksjonskontroll av vegoppmerking
Forslag fra VTI datert 20100-03-02
Prosjektet har som målsetning at samtlige variabler i regelverket ivaretas i en og samme
måleoperasjon. I tillegg til de 6 nevnte variabler må også fargemåling (x-y koordinater) kunne
ivaretas.
Nortek vegoppmerking er positive til prosjektforslaget. Peter og Tuomas gjør avklaringer internt før
prosjektforslaget besluttes på neste NMF möte 3-4 maj i Sverige.

•

€Funksjonskrav trafikkskilt (vejtavler)
Det er ønskelig å fortsette prosjektet.
Som Del 1 i et slikt prosjekt kan det være formålstjenlig med en oppstilling av de ulike kraven som
i dag gjelder i de nordiske landene. Dette kan være et godt beslutningsgrunnlag for å videreføre
prosjektet inn mot et ønske om fellesnordisk bestemmelser også på dette området.
Dette forslaget drøftes på førstkommende NMF møte.
Andre saker

•

€Hjemmesiden – NMF
Rutiner og avtaler som skal gjelde for å følge opp aktuelle saker på NMF – hjemmeside synes
fortsatt noe uklart. Saken drøftes på neste NMF-møte.

