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Aktiviteter
Både det danske og det nordiske NVF-
ITS-udvalg har været præget af et højt ak-
tivitetsniveau. I den danske gruppe mødes 
man fire gange om året. Det er normalt til 
dagsmøder, men enkelte af disse har været 
todagesseminarer. Organisationerne skif-
tes til at være vært, så man både fagligt og 
geografisk kommer godt omkring. På de na-
tionale møder er en vigtig del af program-
met den indbyrdes orientering om, hvad 
de enkelte organisationer er i gang med og 
planlægger indenfor ITS-området. Trods 
hensyn til konkurrence mellem deltagernes 
organisationer er der en stor udveksling af 
viden om løsningers fordele og ulemper, og 
konkurrencen forhindrer ikke en god viden-
deling. På todagesmøderne går man mere i 
dybden med udvalgte relevante ITS-emner. 
Et af disse emner var et visionarium om 
ITS i fremtiden. Sammen opstillede man 
to scenarier for den sandsynlige udbredelse 
og brug af ITS inden for transportområdet 
i Danmark i henholdsvis 2015 og 2025 (er 
tidligere beskrevet i Trafik & Veje).

På nordisk niveau er der desuden to år-
lige møder. Centralt er her de mere over-
ordnede strategier, som de enkelte lande 
har inden for ITS-området, ligesom der 
fokuseres på NVF-ITS-gruppens tværnatio-

nale arbejdsopgaver. Som for de nationale 
møder finder der endvidere en høj grad af 
vidensdeling sted, ligesom der laves meget 
netværksarbejde. Det hele kulminerer på 
Via Nordica i slutningen af perioden, hvor 
man mødes på tværs af udvalgene.

Projekter
For at styrke det tværnationale samarbejde i 
Norden har man i den nordiske ITS-udvalg 
haft et fælles projekt i den seneste fireårs-
periode: En opdatering og digitalisering af 
ITS-ordbogen. Den består af ca. 800 ITS-
begreber, og disse findes på Dansk, Finsk, 
Norsk, Svensk samt på Engelsk med en 
tilhørende kort forklaring på hvert sprog. 
ITS-ordbogen blev første gang taget i brug 
i 1997, og en udbygget og forbedret version 
blev færdiggjort i 2002. Den havde 470 ITS-
begreber. Den nyeste reviderede udgave står 
på skuldrende af 2002-udgaven. Arbejdet 
med ordbogen har været en noget mere om-
fattende opgave end forventet – ikke mindst 
fordi vi, trods vores mange fælles ideer og 
holdninger, arbejder ganske forskelligt i de 
nordiske lande. Uanset det, har der været en 
stor velvilje til at få projektet helt i mål, og 
den opdaterede udgave er netop i disse uger 
ved at blive offentlig tilgængelig på Nettet.

Det danske udvalg i Nordisk Vejforum 
om Intelligente Transport Systemer 

Det danske udvalg inden for Nordisk Vejforum om Intelligente Transport Systemer (NVF-ITS) repræsenterer 
den danske ITS-branche bredt. De i alt 16 deltagere fordeler sig på Vejdirektoratet, de største kommuner, 
rådgivere, leverandører og forskningsinstitutioner indenfor ITS-området.

    VIA NORDICA 2012

NVF-ITS
Da et af formålene med gruppen er at sikre 
et højt fagligt niveau og vidensdeling, skal 
den deltager, som hver organisation bliver 
bedt om at stille med, have ekspertviden 
indenfor ITS-området. Medlemmerne i 
udvalget udpeges for en firårig periode, og 
de kan fortsætte i flere perioder. Tilsvarende 
udvalg findes i de øvrige nordiske lande, om 
end det islandske og særligt det færøske ud-
valg er meget mindre end de øvrige. 
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