
Få indflydelse på fremtidens ITS-standardisering 
Trafikdage 2020



Dagens program

• Velkomst

• Introduktion til Dansk Standard og ITS-standardisering

• Diskussion: Danske fokuspunkter for fremtidens ITS-standardisering

• Tak for i dag! 



Hvorfor er vi her i dag?

• Øge kendskabet til standardisering 
indenfor ITS 

• Skabe forståelse for, hvordan standarder 
kan understøtte den grønne omstilling 

• Få indflydelse på danske prioriteter 
indenfor ITS-standardisering 



Set-up

Tast ”Ditte” som session 
ID og tryk Join

Vent på connection eller beskeden 
”Polling is closed” – så er du klar.

Besvar ved at trykke på en 
svarmuligheden

(tryk en anden hvis du skifter 
mening)

1. Åben en browser på mobiltelefon (eller pc)

2. Gå til responseapp.ombea.com



Hvilken type organisation arbejder du i?

A) Offentlig

B) Privat

C) NGO

D) Forskning- og uddannelse

E) Andet 

A B C D E



Bruger du standarder i dit daglige arbejde?

A) Ja 

B) Nej

C) Ved ikke

000

A B C



Introduktion til Dansk 
Standard og ITS-
standardisering

v. Per Velk



Hvilke områder indenfor ITS interesserer du 
dig særligt for?
A) Urban ITS (f.eks. trafikstyring, 

luftkvalitet, blandede 
leverandørmiljøer, koordinering af 
infrastruktur)

B) Kooperativ ITS (dataudveksling 
mellem forskellige ITS-systemer)

C) Offentlig transport (planlægning, 
tilgængelighed, passagerinformation, 
betalingssystemer)

D) Trafik-, vej- og rejseinformation 
(TPEG1, Datex II, udveksling af 
information mellem trafikoperatører, 
-udbydere og -styringscentre)

E) eSafety & eCall

F) Elektronisk afgiftsopkrævning 

G) Andet 

A B C D

E F G



Dansk Standard – en vigtig del
af dansk erhvervsliv

• Danmarks officielle standardiseringsorganisation

• Grundlagt i 1926

• Erhvervsdrivende fond

• 150 medarbejdere i København

• Erhvervspolitisk partnerskab med 
Erhvervsministeriet

• 240 S-udvalg

• 2300 eksperter



Dansk Standard – en stærk aktør i et europæisk og globalt 
standardiseringsnetværk



ITS standardisering 

S-274 Intelligente 
transportsystemer

CEN / TC 278 Intelligent 
transport systems

ISO / TC 204 Intelligent 
transport systems

Etableret I 1992  

200+ standarder i brug

33 nationale medlemmer, med over 
300 deltagende eksperter 



CEN/TC 278 ITS – aktive arbejdsgrupper

WG 1: Electronic fee Collection and acces control

WG 3: Public Transport

WG 4: Traffic and traveller information

WG 8: Road Traffic Data

WG 15: eSafety (eCall)

WG 16: Cooperate ITS

WG 17: Mobility Integration (Urban ITS)

https://standards.cen.eu/dyn/www/f?p=204:22:0::::FSP_ORG_ID,FSP_LANG_ID:7916,25&cs=1BB93A7EFD190A2D7D085B23E7A030879
https://standards.cen.eu/dyn/www/f?p=204:22:0::::FSP_ORG_ID,FSP_LANG_ID:7918,25&cs=12B9C999FD55D0B3152A274C7FE159AAA
https://standards.cen.eu/dyn/www/f?p=204:22:0::::FSP_ORG_ID,FSP_LANG_ID:7919,25&cs=12BE02A5AE461026C44186B2B5DB00215
http://cen/TC%20278/WG%208%20- %20Road%20traffic%20data%20(RTD)
https://standards.cen.eu/dyn/www/f?p=204:22:0::::FSP_ORG_ID,FSP_LANG_ID:527234,25&cs=12AD579BA67AC36CEAA5DF70636928BB0
https://standards.cen.eu/dyn/www/f?p=204:22:0::::FSP_ORG_ID,FSP_LANG_ID:694082,25&cs=1F97BF9720FC71259CE369D764895EE12
https://standards.cen.eu/dyn/www/f?p=204:22:0::::FSP_ORG_ID,FSP_LANG_ID:2047388,25&cs=15A4FAD86BFE8FF116CD58CAD43637C42


• Standarder kan være med til at flytte et marked, fx mod  grøn omstilling.

• Standarder kan fungere som en ‘enabler’ for ny teknologi, og som et fælles sprog, der bl.a. kan 
hjælpe  med at reducere omkostninger ved ny teknologi.

Er standarder vigtige for den grønne omstilling? 



Standardisering indenfor ITS understøtter EUs ”Green Deal”

• EU har som mål at opnå klimaneutralitet i 2050
• Transportsektoren står for 25% af EU’s CO2 udledning 
• For at opnå klimaneutralitet skal transportemissionerne reduceres 

med 90 % frem mod 2050. 
• Kommissionen vil fokusere på bæredygtig og intelligent mobilitet 

for at nå dette mål

• CEN har en række standardiseringsaktiviteter, der direkte 
understøtter målet om klimaneutralitet i transportsektoren, 
herunder standardisering indenfor ITS og elektriske vejsystemer 

• Særligt fokus på at identificere optimal brug af vej-, trafik- og 
rejsedata som hjælpemiddel til at reducere CO2-udledninger. 



Hvad er de største udfordringer indenfor ITS i 
Danmark?



Ønsker og behov i forhold til nye standarder?



Få indflydelse på Dansk Standards ITS-standardiseringsarbejde  

Medlemskab af dansk spejlkomite S-274 Intelligente Transportsystemer 

• Være en del af et internationalt netværk af med- og modspillere
• Mulighed for at påvirke indholdet af fremtidens standarder
• Få tidlig viden om fremtidens standarder

Kontakt :  Per Velk  pve@ds.dk / Ditte Klint Heede dkh@ds.dk

mailto:pve@ds.dk
mailto:dkh@ds.dk

