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ABSTRACT TIL TRAFIKDAGE 2011 – DANSK 
STRATEGI FOR ITS 
Baggrund og formål 
Parterne bag den politiske aftale om grøn transport af 29. januar 2009 ønsker at fremme teknologiske 
initiativer, der kan reducere trængslen og bidrage til en mere miljøvenlig kørsel og mere sikker trafik. De 
teknologiske initiativer, også kaldet ITS-initiativer, skal endvidere bidrage til at styrke sammenhængen 
mellem den kollektive og den individuelle trafik.  
 
ITS er en forkortelse for Intelligente Transport Systemer, og overordnet set defineres ITS som alle de 
systemer, baseret på informationsteknologi, der anvendes i køretøjerne og i infrastrukturen med det 
formål at sikre en god mobilitet, fremkommelighed, trafiksikkerhed og trafikantservice og at bidrage til 
en mere miljøvenlig transport.  
 
ITS kan i fremtiden blive et vigtigt virkemiddel i transportpolitikken. ITS vil kunne bidrage til en bedre 
udnyttelse af den eksisterende infrastruktur - med reduceret trængsel og miljøbelastning til følge – og 
dermed erstatte eller udskyde investeringer i infrastrukturen. Med ITS kan trafikanterne og de rejsende 
få et bedre overblik over transportnettet, og samspillet mellem den kollektive og den individuelle trafik 
kan understøttes. ITS kan endvidere øge trafiksikkerheden på vejene og bidrage til effektivisering af 
godstransporten.  
 
ITS kan derfor være et vigtigt og samfundsøkonomisk effektivt supplement til investeringerne i infra-
strukturen og til øvrige initiativer til at udvikle transportsystemet.  
 
Formålet med den nationale strategi for ITS er at skabe grundlag for de politiske beslutninger 
vedrørende ITS i Danmark, samt at etablere en fælles ramme – på tværs af sektorer samt de 
mange interessenter, som vil blive involveret. Strategien vil beskrive perspektiverne og mulig-
hederne ved anvendelse af ITS på længere sigt og vil opstille en vision for området. Samtidig vil 
strategien være handlingsorienteret – med forslag til konkrete, realiserbare initiativer, som kan 
sættes i værk inden for de nærmeste år.  
 
Strategien udarbejdes af ITS Udviklingsforum, der er nedsat af regeringen og har deltagelse fra Trans-
portministeriet, DTU Transport, Aalborg Universitet, Trafikstyrelsen, ITS Danmark, DI, Dansk Erhverv 
(repr. af DTL og Danske Speditører), FDM og Vejdirektoratet.  
 
Strategiens fokus 
Strategien fokuserer på ITS i tilknytning til vejtransport, dvs. person- og lastbiltransport, samt kollektiv 
trafik på vej. Endvidere indgår samspillet og integrationen med de øvrige transportformer - jernbane-
transport, søtransport og lufttrafik. Dette samspil er afgørende for, at transportsystemet kan udnyttes 
optimalt - på tværs af transportformer - og dermed opleves som et samlet system.  
 
Ud over systemer og services, der retter sig direkte mod trafikanterne og de rejsende, foreslår strategi-
en en række strategiske tiltag, som er af afgørende betydning for udviklingen af ITS på længere sigt - 
f.eks. organisering og ansvarsfordeling på ITS-området, etablering af datagrundlaget, opbygning af de 
nødvendige kompetencer, regulering m.v.  
 
Fra dansk side har vi kun begrænset indflydelse på udviklingen af ITS i bilerne. Strategien analyserer 
den forventede udvikling og foreslår, hvordan vi i Danmark kan påvirke, forberede os på og gøre nytte 
af de store muligheder, som bilteknologien forventes at bringe på længere sigt.  
 
Udformningen af strategien tager afsæt i en overordnet vision for, hvordan ITS på lang sigt kan udvikles 
og bidrage til at forbedre transportsystemet. Erfaringer viser imidlertid, at det er meget vanskeligt at op-
stille pålidelige, konkrete forestillinger mere end få år frem om den fremtidige teknologiske udvikling, 
samt hvordan de mange aktører vil agere. Derfor arbejdes der ikke med en lineær fremskrivning, men 
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med et bedste gæt på et fremtidsbillede for anvendelsen af ITS i 2020. På basis heraf er strategien be-
skrevet i ni fokusområder, hvis anbefalinger skal følges, for at visionen kan opfyldes.  
 
Strategien udgør den ramme, der skal sikre, at handlinger og initiativer på kort sigt kan danne grundla-
get for en hensigtsmæssig udbygning af ITS i Danmark på længere sigt.  
 
I forbindelse med arbejdet er der gennemført en analyse af erhvervsperspektiverne på ITS-området, og 
der er afholdt en workshop, hvor en lang række interessenter har givet indspil. 
 
Resultater 
Strategien forventes at blive færdiggjort ved udgangen af marts måned 2011. Såfremt vedlagte abstract 
accepteret vil strategiens indhold og tilblivelse blive præsenteret på Trafikdage på AAU. 


