ITS-rådet

Minnesanteckningar vid ITS rådets möte
Tid:

22 november 2012, kl. 09.00-12.00

Plats:

Stockholm Waterfront Congress Centre, Nils Ericssons Plan 4, Stockholm

Närvarande: Hans Rode (ordförande), Anna Knutsson, Lars-Bertil Ekman, Birger Höök, Samuel
Henningsson, Lars-Göran Rosengren, Ove Pettersson, Lars Jernbäcker, Olle Isaksson, Caroline Ottosson,
,Anders Larsson, ,Catherine Kotake, Christer Karlsson, Jessica Levin, Alf Peterson, Roberto Bauducco.
Delges: Caroline Karlsson, Charlotte Brogren, Charlotta Sund, Göran Marby, Charlotte Wäreborn-Schultz,
Kenth Lumsden, Lena Erixon, Thomas Ivarson, Anette Scheibe Lorentzi, Ann-Catrine Zetterdahl, Peter
Värbrand
1. Ordförande Hans Rode öppnade mötet.
2. Inga förändringar i rådet är anmälda.
3. Dagordningen godkändes. Under punkten ”Övrigt” kommer Christer Karlsson att ge en kort
återkoppling från ITS Världskongressen i Wien.
4. Minnesanteckningarna från föregående rådsmöte, 23 augusti 2012, godkändes och lades till
handlingarna.
5. Hans Rode informerade om ITS-rådets rapport 2012 med fokus på rådets rekommendation och
förslag. Rapporten har skickats till rådets medlemmar den 19 november, tillsammans med ett
förslag till engelsk översättning av sammanfattningen. Synpunkter tas emot av sekretariatet
(roberto.bauducco@trafikverket.se) senaste den 30 november.
Hans informerade också om andra pågående aktiviteter:
- ITS handlingsplan och dess anpassning samt koppling till EU ITS Action Plan.
- Storstadsforum och Myndighetsforum fortsätter sitt arbete bl.a. med en föreslagen juristgrupp.
- Framtagning av en genomförandeplan för ”stora greppet” som föreslagits till regeringen.
- Revidering av positionspapper och EU aktiviteter.
- Innovationstävlan i Kista. Utlysning 28/11 av Stockholms stad.
- Beredning av ITS-rådet inom näringsdepartementet.
- ITS sekretariatet och fördel att ha andra statliga och privata aktörer att bidra med resurser till
arbetet.
- Samarbete med Forum för innovation inom transportsektorn fortsätter.
6. Olle Isaksson, ITS-rådets representant i EU kommissionens ITS Advisory Group (EIAG), informerade
om aktiviteterna i denna grupp. Bara ett möte har ägt rum hittills - den 23 mars 2012 - dock har ett
antal frågor behandlats via mejl. Nyligen kom det ytterligare frågor som EIAG önskar besvarade
senast den 5 december, därför skickar Olle vidare dokumentationen, via ITS sekretariatet, för ett
svar från rådets medlemmar senast 30 november.
Enligt Anna Knutsson har Näringsdepartementet synpunkter på hur dessa frågor hanteras inom
kommissionen.
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Följde en diskussion om juridik, etik och möjlighet till praktisk genomförande av arbetet (verkstad)
med exempel på lagproblematik som förhindrar ITS lösningar (i detta fall Wien-konventionen och
automatisk körning).
7. Alf Peterson rapporterar om innovationstävlan i Kista, dess bakgrund, innovationsupphandling,
tillgång till öppen data. Innovationstävlan anordnas av Stockholm stad (huvudansvarig), Kista
Science City, Storstockholms Lokaltrafik, Trafikverket, ITS-rådet och en utlysning planeras den 28
november. Juli 2013 ska vinnarna utses och tjänsterna förväntas vara operativa 2014.
8. Roberto Bauducco informerade om mötet 8 november med Erik Borälv, VINNOVA, om tillgänglig
data/nationell transportportal. VINNOVA har en utlysning om ”Öppna datakällor 2012” och ITSrådet har skickat ansökan om projektet ”Legala aspekter kring vidareutnyttjande av information
och data från den offentliga sektorn” den 16 november. ITS-rådet blev också inbjudet att tala om
innovationstävlan och datatillgänglighet vid VINNOVAs ”Forum om öppna data” den 6 december.
Rådet understyrker behovet av en workshop i början av nästa år om datatillgänglighet, som ett
första steg mot en färdplan. ITS sekretariatet fick i uppdrag att ta fram ett förslag till program.
9. Alf Peterson lämnade en lägesrapport om arbetet med revidering av ITS-rådets sju positionspapper.
En version december 2012 ska tas fram och sekretariatet har fått in ett 100-tal synpunkter totalt på
alla positionspapperna från 40-talet organisationer.
10. Roberto Bauducco rapporterar om arbetet med myndighetsforum den 9 oktober där MSB, SOS
Alarm och Hans Jeppson, VINNOVA, informerade om samarbete och utvecklingsprocesser. I
myndighetsforum föreslogs också bildandet av en gemensam arbetsgrupp om juridiska frågor kring
innovationsupphandling. Nästa möte äger rum den 6 december och till detta kommer rådets
ledamöter att inbjudas.
11. Alf Peterson informerade om arbetet i storstadsforum och samarbetet mellan Göteborg, Malmö
och Stockholm. Ett politikermöte inplaneras under nästa år för att förankra samverkan mellan
dessa tre regioner.
12. Caroline Ottosson lämnade en lägesrapport om det pågående arbetet med utvärdering och
anpassning av MOU med Ericsson, Saab och Telia.
13. Christer Karlsson informerade om utfallet av ITS världskongressen 22-26 oktober i Wien med över
200 svenska representanter på plats och den lyckade svenska satsningen ”ITS the Swedish way”.
14. Hans Rode avslutade mötet.

Anteckningar och bilder finns också på hemsidan: http://www.sou.gov.se/its/

Roberto Bauducco
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