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Nominering av referensgrupp kopplat till ITS-direktivet
Bakgrund
Införandet av ITS-tjänster i Europa går för långsamt och implementeringen är för
fragmenterad. EU-kommissionen lade därför den 16 dec 2008 fram ett förslag till en
handlingsplan för utbyggnaden av ITS-tjänster i Europa och ett direktiv med ett ramverk för
implementering av handlingsplanen. Syftet är att påskynda och samordna utbyggnaden av
harmoniserade europeiska ITS-tjänster för vägtransporter inkl. gränssnitt till andra
transportslag.
ITS Action Plan
Handlingsplanen består av 24 åtgärder inom sex olika områden. Både Europa parlamentet och
Rådet välkomnade denna plan och ställde sig bakom den i april respektive maj 2009.
ITS-direktivet
Direktivet är ett ramverk för införandet av delar av handlingsplanen och det trädde i kraft
2010-08-26. Det ger Kommissionen mandat att under sju år ta fram specifikationer för att
säkerställa interoperabilitet för att få gränsöverskridande europeiska ITS-tjänster. Den första
specifikationen måste vara klar senast 2013-02-27. Det ingår inga krav på medlemsländerna
att föra in dessa tjänster men om man gör det så måste specifikationerna användas. Direktivet
ska föras in i svensk lag senast 2010-02-27.
I direktivet har man prioriterat sex olika åtgärder. Dessa sex åtgärder ingår även i den svenska
handlingsplanen för ITS (se OH-bilder från ITS-Rådet 2010-08-25).
ITS-kommittén och ”ITS Advisory Group”
Enligt direktivet ska det inrättas en Europeisk ITS-kommitté (EIC) i form av en rådgivande
kommitté för medlemsländerna och en ITS Advisory Group (ITS AG) för råd i affärs- och
tekniska aspekter av införande och användning av ITS i Europa. Gruppen skall vara
sammansatt av höga representanter från relevanta organisationer.
Regeringskansliet har utsett Mari-Louise Lundgren (Trafikverket) som representant för
Sverige i EIC. Förfrågan om nominering till ITS AB har ännu inte skickats ut men CEDR
(samarbetsorgan för vägmyndigheter i Europa) har nominerat Lena Erixon (Trafikverket).
Under hösten har man även etablerat ett forum för stadstrafik, ”Urban Mobility Platform”, där
Susanne Planath (Trafikverket) och Johan Hedin (CEN) är representerade.

Nominering till en referensgrupp
Europeiska ITS-kommittén ska i enlighet med artikel 3 i beslut 1999/468/EG ge råd till
kommissionen om huvudsakligen följande fyra särskilda aspekter av direktivet:
o Antagande av mandat för standarder avseende ITS
o Antagande av riktlinjer för icke-bindande åtgärder
o Antagande av riktlinjer för medlemsstaternas rapporter
o Antagande av arbetsprogrammet
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En skriftlig rapport ska ställas samman efter varje möte där Sverige varit företrätt som
medlemsstat i kommittén. Inför varje möte ska en instruktion tas fram i samarbete med
Regeringskansliet.
Ett första möte i EIC kommer att hållas 16 december och underlag kommer att skickas ut i
slutet av november. På det första mötet kommer bl a ett förslag till arbetsprogram läggas fram
som vi ska ta ställning till.
I syfte att få en förankring av Sveriges ståndpunkter i EIC, beslutade ITS-Rådet 2010-11-17
att de organisationer som är intresserade ska nominera en medarbetare till en referensgrupp.
Denna referensgrupp kommer att få del av underlag inför möten med EIC och uppmanas att
lämna ev. synpunkter. Dessa kommer sedan att inarbetas i den instruktion som upprättas inför
varje möte. Denna referensgrupp bör ses som ett komplement till det forum för ITS Action
Plan som samordnas av ITS Sweden.
Om ni är intresserade av att deltaga i denna referensgrupp vill vi att ni skickar in följande
uppgifter till karin.hard-af-segerstad@trafikverket.se med kopia till marilouise.lundgren@trafikverket.se helst innan november månads utgång.
Namn:
Organisation:
E-postadress:
Telefonnummer:

