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Ketil Solvik-Olsen – er tildelt ITS-prisen 2018
Tidligere samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen er tildelt ITS-prisen for 2018. Han får
prisen for sin avgjørende innsats for å sette ITS og ny teknologi på den transportpolitiske
agendaen
Foran en fullsatt sal på ITS Norges nasjonale konferanse mottok Ketil Solvik-Olsen ITS-prisen
for 2018. Han hadde tatt turen fra USA for å motta prisen som ble overrakt av Ragnhild Wahl,
styreleder i ITS Norge. Hun begrunnet prisen med Ketil Solvik-Olsens store innsats for å ta i
bruk ny og mer teknologi i transportsektoren og for å ha skapt entusiasme og forståelse for
teknologi som virkemiddel.
Styret i ITS Norge gratulerer Ketil Solvik-Olsen med en velfortjent ITS-pris. Foreningen setter
stor pris på Ketil Solvik-Olsens kontinuerlige støtte og innsats i sin tid som minister. Han har gitt
ITS Norges medlemmer et enormt løft og er en verdig vinner av årets ITS-pris, sier daglig leder
Trond Hovland.
I begrunnelsen for prisen fremheves at Ketil Solvik-Olsen har vist en dyp forståelse for de
utfordringer teknologiskiftet innebærer og at han har fulgt opp med regulering og nødvendige
virkemidler. Gjennom sin politiske posisjon og med personlig engasjement og entusiasme har
han bidratt til å løfte hele ITS-området.
- Jeg setter stor pris på denne anerkjennelsen fra fagmiljøene. Vi kan skape både
arbeidsplasser og bedre transportløsninger gjennom de muligheter teknologien gir oss. Da må
vi være frempå, samarbeide og våge ta risiko. ITS Norge samler mange aktører fra hele
bransjen, myndigheter, offentlige innkjøpere, næringsliv, grundere, akademia og
forskere, og alle er samlet under samme tak på ITS konferansen. Nettopp det illustrerer styrken
og fortrinnene vi har i Norge, sier Ketil Solvik-Olsen.

Se vedlagt begrunnelse for prisen.
Styret i ITS Norge deler hvert år ut ITS-prisen til en norsk person eller virksomhet.
Prisen tildeles etter en totalvurdering hvor blant annet følgende kriterier inngår:
- Medvirket til viktige fremskritt for kombinert ITS og integrerte transportløsninger
- Kreativitet og innovasjon innen forskning, utvikling og formidling av kunnskap, tjenester og
produkter på området ITS
- Bidrag til betydelige faglige fremskritt for ITS
- Medvirket i avgjørende grad til internasjonalt fokus på norsk ITS, produkter og/eller kompetanse.
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2005 Trygve Roll-Hansen
2006 Trond Foss
2007 Jacob Trondsen
2008 Knut Evensen
2009 Øystein Strandli
2010 Ivar Christiansen
2011 Marit Natvig på vegne av ARKTRANS-miljøet
2012 Richard Olsen, Forsvarets Forskningsinstitutt
2013 Steinar Hidle Andresen og Tore Hoven (hver for seg)
2014 Heidi Berg og Merete Tøndel på vegne av fagmiljøet i ViaNova
2015 Eirik Skjetne
2016 Kongsberg Gruppen v/Even Aas
2017 Kolumubs – Hjem-jobb-Hjem

.
For ytterligere informasjon, kontakt:
Jenny Simonsen, Leder marked og kommunikasjon, ITS Norge, Jenny.simonsen@its-norway.no 958 45
ITS NORGE
ITS Norge er en medlemsforening som arbeider for økt bruk av IKT for å gjøre transportsektoren
smartere, sikrere og renere. Foreningens arbeid omfatter aktiviteter og aktører innen transport- og
mobilitetstjenester, fysisk infrastruktur og transportmidler. Foreningen er en drivkraft for ITS innen: Godsog persontransport, sjø, luft, bane og veg. ITS Norge har ca 70 medlemmer, både private og offentlige
interessenter og aktører i hele bredden av transportsektoren. ITS Norge er en del av et internasjonalt ITS
nettverk.

Ketil Solvik Olsen er tildelt ITS Norge sitt ITS-prisen 2019 (bilde ITS Norge)

