
Oplæg til workshop 
Trafikdage 2020 

Få indflydelse på fremtidens ITS-standardisering  
Der er lige nu fuld gang i standardisering på ITS-området, både på europæisk og internationalt plan, blandt andet 
drevet af EU-Kommissionens ønske om standarder inden for områderne Public Transport, eSafety og Urban ITS. 
Standardisering af ITS sikrer integration og interoperabilitet mellem systemer og dataudveksling og spiller derved en 
vigtig rolle for danske virksomheder og myndigheders udbytte ITS-systemer samt i at støtte op om den grønne 
omstilling af transportsystemer og tilblivelsen af den bæredygtige by.  

Hvordan kan vi sikre, at de nye standarder, der bliver publiceret, imødekommer danske virksomheder og 
myndigheders behov? Og hvilke muligheder ligger der for den danske ITS-sektor i standardiseringsarbejdet? 
Workshoppen giver et unikt indblik i de ITS-standarder, der er under udvikling lige nu og mulighed for at få indflydelse 
på de danske prioriteter for fremtidens ITS-standardisering.  

Målgruppe 
Udviklere og brugere af ITS-systemer, såsom transportfirmaer, logistikfirmaer, trafikselskaber, offentlige styrelser, 
kommuner, rådgivere og andre med en interesse for ITS og/eller standardisering.   

Take-aways 
Som deltager i denne workshop vil du blive opdateret på den nyeste viden om eksisterende og kommende standarder 
på ITS, du vil få mulighed for at få indflydelse på Dansk Standards prioriteter for ITS-standardisering samt få konkrete 
eksempler på, hvordan ITS-standardisering bruges i praksis.   

Program 

• Oplæg: ITS-standardisering – 15 min (v. Dansk Standard)
o Introduktion til Dansk Standard og ITS-standardisering
o Indblik i ITS-standarder under udvikling og overblik over de nyeste fokusområder inden efor ITS-

standardisering, med særligt fokus på nye standarder for Public Transport, eSafety og Urban ITS.
o Hvordan kan ITS-standardisering understøtte den grønne omstilling
o Muligheder for at få indflydelse på Dansk Standards ITS-standardiseringsarbejd

• Oplæg: Virksomhed eller offentlig myndighed fortæller om brug af ITS-standarder i praksis – 15 min (TBC)

• Diskussion blandt workshoppens deltagere i mindre grupper: Definition af danske fokuspunkter for
fremtidens ITS-standardisering - 45 min:

o Hvad er danske virksomheders og myndigheders behov og interesser når det kommer til ITS
standardisering?

o Hvordan bør det danske standardiseringsarbejde prioriteres? Hvad er vigtigst at fokusere på?
o Hvad er de største ITS-standardiseringsmæssige udfordringer danske virksomheder og myndigheder

står overfor?

(Hver gruppe udnævner en formand/kvinde, der er ansvarlig for at holde tiden, strukturere diskussionen og tage noter 
til opsamling i plenum. Dansk Standard vil i den udstrækning det er muligt sidde med rundt ved grupperne for at 
hjælpe diskussionen på vej, svare på spørgsmål og tage noter.)  

• Opsamling – 20 min (faciliteret af Dansk Standard)

(Formand/kvinde fra hver gruppe vil fremlægge hovedpointerne fra bordets diskussion i plenum.) 
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