
 
 
ITS prisen 2018 

Oslo, 29. oktober 2018  
 
Styret i ITS Norge tildeler ITS-prisen for 2018 til Ketil Solvik-Olsen   
 
 
Styret i ITS Norge har tildelt forhenværende samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen ITS-prisen for 
2018 med følgende begrunnelse: 
 
Ketil Solvik-Olsen har spilt en avgjørende rolle for at ITS og ny teknologi nå er satt tydelig på den 
transportpolitiske agendaen.  

De siste fem årene har transportsektoren blitt betydelig mer teknologiorientert. Teknologien utvikles 
stadig raskere, og innovasjonene står nærmest i kø.  Solvik-OIsen har bidratt sterkt til økt kunnskap 
og bevisstgjøring om potensialet for å ta i bruk teknologi i hele transportsektoren og innen alle 
transportformer. Han har satt fokus på ITS-anvendelser for smartere, sikrere og renere transport. 
Dette har gitt grobunn for næringsutvikling og for at teknologi i stadig større grad inngår som sentralt 
element i myndigheters virkemiddelbruk. Flere små og mellomstore bedrifter har som følge av dette 
turt å satse innenfor et marked som ennå ikke er modent.    

Ny teknologi har bidratt til et forsterket fokus på automatisert og autonom transport, samt 
kombinert mobilitet basert på tjenester på tvers av alle transportformer. Solvik-Olsen har vist en dyp 
forståelse for de utfordringer dette innebærer mht. regulering og nødvendige virkemidler for å 
realisere det fundamentale skiftet som gjør dette mulig. For å tilrettelegge for næringslivet og deres 
innovasjonsvilje og -evne, har han bl.a. etabler følgende virkemidler: 

• Ny lovgivning som åpner for pilotering av selvkjørende kjøretøy. Dette har resultert i 
testområder for selvkjørende skip samt en rekke piloter på selvkjørende minibusser  

• «Smartere Transport»-konkurransen som oppfordret de største byområdene til å tenke nytt 
rundt ITS-anvendelser, og som tilbudte et nasjonalt utstillingsvindu for lokale initiativ 

• Pilot-T-ordningen som finansierer pilotering og konseptutvikling innen ITS 

• Fokus på teknologianvendelser i forhandlingene om byvekstavtalene med de største 
byområdene, hvor ITS er et viktig bidrag for å oppnå nullvekstmålet  

De høye teknologiambisjonene reflekteres både i Nasjonal transportplan og i styrende dokumenter 
for sektoren.  
 
Ketil Solvik-Olsen har gjennom sitt personlige engasjement og politiske posisjon bidratt til å løfte hele 
ITS-området.   
 
Det er derfor med stor glede styret i ITS Norge tildeler ITS-prisen 2018 til Ketil Solvik-Olsen.  
 
 
 
For styret i ITS Norge  
Ragnhild Wahl, styreleder   


