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Välkommen!
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Myndighetsmöte den 9 oktober 2012

Förslag till agenda
• Välkommen och presentation av närvarande Hans Rode
• Föregående möte
• Samverkan – från idé till verkstad – utbyte av erfarenheter
– Information från MSB, SOS Alarm

– Innovationsupphandling mm
– Arbetsgruppens arbete

• Positionspapper – medverkan
• Övrigt
– Wien 22-26 oktober

• Nästa möte
www.sougov.se/its
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Svante Werger,
Christian Weck mfl
Hans Jeppson
Marika Adelmar
Alf Peterson

Roberto Bauducco

Samverkan – från idè till verkstad
• MSB
• SOS Alarm
• Innovationsupphandling

www.sougov.se/its

Myndighetsmöte den 9 oktober 2012

Samverkan – från idè till verkstad
• Skapa ett ökat samarbete mellan offentliga
och privata aktörer - en långsiktig samverkan
mellan näringsliv och offentlig verksamhet
• Lösa samhälleliga utmaningar tillsammans
genom att de offentliga aktörerna ställer upp
kraven och de privata aktörerna föreslår
lösningarna
• Ger en öka innovationsgrad
www.sougov.se/its
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… hur då?
- Vi köper tjänster istället för tekniska system.
- Vi ser till att all upphandling genomförs så att nya
innovativa lösningar inte utestängs eller
missgynnas – upphandlingar i enlighet med LOU
& LUF,
- Vi gör Innovationsupphandlingar – d.v.s
upphandlingar med stöd av FoU-undantaget i
LOU 1 kap 6 § p. 6
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Vi blir sannolikt bättre om vi hjälps åt –
erfarenhetsutbyte oss emellan
• Vad har vi för erfarenheter av FOI-upphandlingar?
• Hur har vi löst frågan om fördelning av de
immateriella rättigheterna mellan beställaren
(det offentliga) och innovatören (det privata)?
• Hur har vi gjort för att undvika att komma i
konflikt med statsstödsreglerna? Hur hanterar vi
kostnader och vinster?
• Hur har vi undvikit att hamna i en jävssituationer
när innovationer i ett senare led ska upphandlas
med stöd av LOU eller LUF?
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Positionspapper
• Syfte att stärka Sverige i EU sammanhang
• Rådet har tagit 7 positioner dec 2011
–
–
–
–
–
–

Attraktiva resetjänster
Fordonsrelaterad ITS
Gemensamt betalsystem inom transportsektorn
ITS gods
ITS och trafiksäkerhet
Trafikledning i storstad – alla trafikslag

• Revideras under hösten 2012
www.sougov.se/its
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Positionspapper
• Avser myndigheter, statliga och kommunala
organ, konsulter, akademin inom
transportområdet
• Medverkan/synpunkter i arbetet från dig/din
organisation
– Synpunkter på sakinnehåll, struktur,
positionspapperets roll mm

• Tidplan
– Ditt svar tillbaka den 5 november
www.sougov.se/its
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Vad skulle behöva förbättras i Positionspappret för att du/er företag skulle ha nytta av det i ert arbete?
• Ett mer tydligt ställningstagande från beställare inom området, ex. Trafikverket att dessa är det som skall användas.
• Mer koppling till vår roll i helheten. Hur vår roll kan fungera som eneabler och vad det isf innebär.
• Guide till HUR man på bästa sätt kan tillämpa ett positionspapper.
• Om de ska vara användbara måste syftet klargöras och de anpassas därefter. Nu är de för generella. Dessutom är
det säkert mycket få som känner till dem.

• Lättligängligt och marknadsfört...
• Förslag på deadlines när vi vill ha lösningarna på plats. Känns som om utveckling rör sig långsamt utan konkreta mål.
• Tydligare ställningstaganden om vad vi i Sverige tycker och prioriterar. Inte bara en listning av pågående arbeten.
Finns det något vi väljer bort. Vad tycker vi som kollektiv och skiljer sig industrins vilja från det offentliga? Kanske av
typen "Sveriges unika ställning avseende trafiksäkerhet ska behållas och utvecklas....då måste vi vara fotsatt starka
inom aktiv säkerhet/ITS...."
• Mer lättillgängligt
• Informationen om hur man kan använda positionspapper skulle kunna förbättras.
• Användar info

www.sougov.se/its
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Wien 22 – 26 oktober 2012
19th ITS WORLD CONGRESS - VIENNA 22-26 October 2012
SVENSKA AKTIVITETER
Tid
07.30
08.00
08.30
09.00

2012-10-02
Måndag 22/10

Tisdag 23/10

Onsdag 24/10

Torsdag 25/10

Fredag 26/10

Gemensamt Svensk frukost

Gemensamt Svensk frukost

Gemensamt Svensk frukost

Gemensamt Svensk frukost
(Hotellets matsal)

(Hotellets matsal)

(Hotellets matsal)

(Hotellets matsal)

EU ITS

Plenary Session

Konferensrum Galerie Room 3

Konferensrum Galerie Room 3

09.30
10.00

Conference

Converging Technologies -

Betallösningar för kollektivtrafiken

ITS and the Swedish Transport Adm.

Converging Mobility

Samtrafik, Svensk Kollektivtrafik

presentation från Trafikverket

10.30
11.00

Coffee break

Coffee Break

Coffee Break

Coffee Break

EU ITS

Svensk session SIS01

Konferensrum Galerie Room 3

Konferensrum Galerie Room 3

11.30
12.00
12.30
13.00

Conference

13.30
14.00
14.30
15.00
15.30
16.00
16.30
17.00
17.30
18.00
18.30
19.00
19.30
20.00
20.30

Special Interest Session

"Implementing innovation capacity in

"From government to governance"

the ITS field" - VINNOVA & STA

Svensk lunch

Svensk lunch vid kongressen

Ministerial Round Table

med Infrastrukturminister

med inbjudna gäster

EU ITS

with industry

(särskild inbjudan Näringsdepartem.)

(särskild inbjudan från VINNOVA)

Conference

(signing of declaration)

Executive Sessions

Lunch

Coffee Break

"Saab in Future Cities - ITS in the
service of society" -

Saab AB

Lunch break

Lunch break

Konferensrum Galerie Room 3

Konferensrum Galerie Room 3

and Plenary Session

ES01 Communication technologies

"ITS in the City of Stockholm"

"Internet of things:connecting

"Global connectivity revolution"

Coffee break

ES02 ITS and the economy

presentation från Stockholms Stad

people and products" - TeliaSonera

EU ITS

Coffee Break

Coffee Break

Coffee Break

Conference

Executive Sessions

Konferensrum Galerie Room 3

Konferensrum Galerie Room 3

WC Opening Ceremony

ES03 Mobile device data

"Smart Communication for Inteligent

ITS in the maritime sector

and Plenary Session

ES04 Elemenst of ITS policy

Transport" - Ericsson

presentation från Sjöfartsverket

"Smarter on the way"

VIP reception vid svenska montern

break

"ITS the Swedish Way"
(med infrastrukturminister)
Welcome Reception

Gala Dinner
Middag ITS Rådet

and

(särskild inbjudan)

ITS Ball

på hotellet

Onsdag 24/10 kl. 11.00-12.30 ES05 "Traffic management infrastructure deployment models" och ES06 "Future trends in city mobility"
Onsdag 24/10 kl. 14.00-15.30 ES07 "Internationel ITS cooperation - connected veichles" och ES08 "Making multimodality the pillar of modern life"
Torsdag 25/10 kl. 11.00-12.30 ES09 "Global vehicle safety system" och ES10 "ITS enabling future sustainable mobility"
Torsdag 25/10 kl. 14.00-15.30 ES11 "New concepts of smart mobility" och ES12 "The implication for ITS of new GNSS services"
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Closing Ceremony

