Nyhetsbrev ITS Norge 30. januar 2019

Vi støtter Delegated Act!
ITS Konferansen 2019, den 14. mars
Spennende og interessante innlegg på årets viktigste ITS konferanse.
ITS Prisen deles ut til en som har spilt en avgjørende rolle for at ITS og ny teknologi
nå er satt tydelig på den transportpolitiske agendaen.
Per Kristian Bjørkeng kommer og forteller om AI. Kunstig intelligens og
maskinlæring spås av mange å snu opp ned på både transportsektoren og de fleste
andre bransjer i årene som kommer. Men hva er egentlig AI, og hvordan virker det?
Hvordan skal vi få denne banebrytende teknologien til å jobbe for oss og ikke mot
oss?
Hvilke utviklingstrekk bør transportsektoren passe spesielt på?

>> Les mer og meld deg på ITS konferansen 2019.

ITS World Congress Singapore
Vi fortsetter med suksessen og har en felles Nordisk Paviljong i Singapore. Vil du
være synlig på den nordiske standen og delaktig i den norske delegasjonen? Vi har
plass til 8-10 offentlige og private medlemmer fra ITS Norge. Ta kontakt med
Jenny for mer informasjon og priser. Som i fjor har vi en scene der våre medlemmer
kan ha presentasjoner og foredrag.

Delegated Act – ITS Norge støtter dette fullt ut
Cooperative intelligent transport systems (C-ITS) vil utgjøre den digitale
infrastrukturen for både byer og vegstrekninger, og muliggjøre nye
transporttjenester, samvirkende systemer og selvkjørende kjøretøy. C-ITS blir
således viktig for å kunne nå transportpolitiske mål innen både trafikksikkerhet og
klima/miljø.
Her kan dere støtte EU kommisjonens draft Delegated Act for C-ITS
Les mer her>>

ITS Norge arrangementer
ITS Norge – Nasjonale ITS konferansen 2019
Når: 14. mars 2019
Hvor: Nydalen
Les mer og meld deg på her >>
Conference Connected and Automated driving
Når: 2. april
Hvor: Brussel

Mer informasjon og påmelding her >>
ITS Arena samling med ITS Norge og Statens vegvesen
Når: 3. april
Hvor: Ingeniørenes hus Oslo
ITS European Congress
Når: 3. juni
Hvor: Eindhoven
Les mer her >>
Innovasjonskonferansen e-nav.no 2019
Når: 17. september
Hvor: Oslo
ITS World Congress
Når: 21. oktober
Hvor: Singapore
Les mer her >>

Kontakt oss | Se våre nettsider | Kommende arrangementer
Denne e-posten går til medlemmer av ITS Norge, deltagere på foreningens arrangementer,
samt våre abonnenter på nyhetsbrev
Meld meg av kurstilbud og nyhetsbrev fra ITS Norge

