Vejdata- og analysegruppen
Ønskeliste…
• Registrering ved GPS (Er fortsat ikke en facilitet,
som politiet råder over…)
• ATK-målinger lægges i K-Mastra – eller GIS
• Automatstik (SMART) overførsel af digital data
• Evt. måling af gennemsnitshastighed ved ATKmålinger
• Registrering af uregistrerede ulykker…
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ATK-målinger tilgås fra GIS-kort… på den SMARTe måde 
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Synliggøre en
prøve af
”værktøjet”
via KTC…
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Nogle skal se, hvorfor det giver mening, at arbejde med…
Målsætningen om et fælles, elektronisk datagrundlag som understøtter det
forebyggende trafiksikkerhedsarbejde...
De nordsjællandske kommuner understøtter i høj grad det landsdækkende forebyggende arbejde som f.eks. Rådet for Sikker Trafik
iværksætter.
Som et supplement hertil ønsker politiet og kommunerne, at arbejde med en fælles, lokal, målrettet, forebyggende indsats i
politikredsen, som bygger på en fælles indsamling af data, der samlet bidrager til en kortlægning af en problemstilling ift. Ulykker,
trafiksikkerhed eller ... i de nordsjællandske kommuner.
Data indsamles ved de politiregistrerede ulykker, kommunens trafiktællinger, politiets ATK-målinger, henvendelser fra interessenter,
borgere osv.
Trafiknetværk Nordsjælland arbejder med en målsætning om fælles datagrundlag, som både politi og kommuner kan tilgå på en SMART måde,
således at det samlede datagrundlag kan indgå en i elektronisk kortlægning, der belyser trafikale problemstillinger, uhensigtsmæssige
vejstrækninger osv.
Kommunernes trafiktællinger ligger allerede som elektronisk data i programmet K-Mastra, ligesom de politiregistrerede ulykker er
stedfæstet i programmet... . Både politi og kommunerne kan tilgå data fra K-Mastra og …
Målsætningen er en fælles data-platform (udenfor politiets eget sikre IT ring), hvor data fra politiets ATK-målinger kan lægges -

- og visualisere data i kommunernes GIS-kort

således at kommunerne kan trække data herfra
. En fælles
dataplatform vil gøre de elektroniske data tilgængelige ved få arbejdsgange som ikke er krævende ift. Ressourcer hos politiet og i
kommunerne.

På denne måde bliver det muligt at anvende data fra f.eks. ATK-målingerne i det
daglige arbejde i kommunerne, men også i det analytiske arbejde, hvor kommunerne og
politiet arbejder med et fælles forebyggende arbejde ift. at nedbringe antallet af
trafikulykker.
På sigt bør der i politiet arbejdes mod en GPS-registrering ved ulykker og målinger, som kan aflæses elektronisk og efterfølgende
placeres
med en koordinat i et GIS-kort eller lign.
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