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ITS
– Innovativ brug af data
Intelligente transportsystemer (ITS) er et fagområde i rivende udvikling. Af samme
grund er der rigtig mange fora, der deler viden om ITS, og som udvikler best
practices og standarder inden for området.
NVF ønsker ikke at bidrage til dobbeltarbejde. Til gengæld bidrager NVF gerne
til at den viden, der udvikles i andre fora, deles og diskuteres med hele vej- og
transportbranchen. To vigtige fora i den forbindelse er de EU-støttede projekter NordicWay og Next-ITS, som blandt andet har arbejdet med, hvordan data fra
køretøjer kan blive en del af det datasæt, der danner baggrund for den trafikinformation, som vejmyndighederne udsender.
Der nedsættes en étårig arbejdsgruppe, der skal sætte sig ind i tankerne bag
Nordicway og Next-ITS og arrangere en workshop med fokus på ”innovativ brug
af data”. Fokus skal være rettet mod både myndigheders og industriens data, og
hvordan disse data kan komme i spil med hinanden på en innovativ og intelligent
måde. Både vejmyndighederne og industrien ligger således inde med mange
data, der kunne bruges mere innovativt og intelligent. Et resultat af workshoppen
kan også være at udbrede viden om de forskellige dataopsamlingsmetoder
(fra tavlesystemer, vejarbejder, bilernes data etc.).
Workshoppen kan eventuelt snævres ind til følgende typer data:
•

Data fra vejarbejder

•

Data fra signalanlæg

Gruppen skal tage kontakt med deltagere i NordicWay2 og Next-ITS, som indbydes til at bruge NVF som platform til at formidle resultaterne af deres arbejde for
relevante interessenter i vej- og transportbranchen.
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Opfølgning på verdensmål
Gruppen kommer selv med forslag
til opfølgning på verdensmålene i
efteråret 2020. I den forbindelse
kan gruppen også drøfte, om aktiviteterne dækker andre verdensmål,
og om gruppen ønsker at rapportere op mod disse

