
 

 

 
 

 
Workshop  
 
”RFID og trådløse teknologier for transportbransjen” 
 
30. april 2008 10:00-17:00, Radisson SAS Scandinavia Hotel, Holbergs gate 30, 0166, Oslo. 
 
Samarbeidsarrangement mellom RFID Ressursnettverk og ITS Norge, ITS NETT 
 
Bakgrunn 
 
I årene som kommer vil ”grensesnittet” mellom transportbransjen og IKT forandre seg radikalt. 
Transportmidler som bil, fly og tog kan veves tettere sammen ved hjelp IKT med støtte av 
sensorer som oppdager og gir beskjed om farer, og ”intelligens” som varsler og eventuelt griper 
inn. IKT kan bidra til å styrke dette samspillet ved hjelp av RFID og trådløse teknologier, 
satelittnavigasjon, informasjonsteknologi og elektronisk kommunikasjon mellom miljø og 
kjøretøy. 
 
RFID-teknologi brukes i dag på en lang rekke områder, spesielt innen vareproduksjon, 
transport og i varehandelen. RFID kan bidra til en optimalisering av leveransekjedene innen 
anskaffelse, forsyning og logistikk, og teknologien kan gi betydelige gevinster mht effektivitet, 
kostnader og servicenivå. Selve revolusjonen ligger i at RFID-brikkene kan gi aksess til viktige 
data om gjenstanden. Så billig som lagring er blitt er det nesten ingen grense for hvor mye som 
kan lagres, og RFID gir elektronisk identifisering som åpner for ny bruk av disse data. I tillegg 
til hele historien til gjenstanden fra den ble produsert og hva den har blitt brukt til kan det 
lagres sertifikater, garantier, håndbøker og alt annet som kan komme godt med når det haster.  
 
Innen biltransport er sensorer som kan registrere sidehinder ved feltskifte/forbikjøring rett 
rundt hjørnet, og radarer som ”ser” kollisjonsfarer foran finnes allerede på markedet. Disse er 
utviklet med tanke på det vi ikke klarer å se godt nok i tåke, snøvær og dårlig lys for å 
identifisere farer. Systemer som gir automatisk varsel om fare for kryssulykker er under 
utvikling og bilindustrien er i ferd med å adoptere teknologi som kan brukes til å gi bil/lastebil 
førere bedret nattsyn. 
 
Volumberegning av gods er et av mange sentrale virkemidler for å rasjonalisere transport- og 
logistikkbedrifter. Derfor blir det stadig viktigere å kunne fange opp så mye data som mulig gjennom 
transportselskapets system slik at det kan optimalisere sine prosesser.  
 
RFID er ennå i liten grad tatt i bruk som komplette løsninger av logistikkfirmaer eller transportører 
dvs. for å merke alt gods. Kraftige radiobrikker blir blant annet brukt til merking av containere og i 
forbindelse med lagerhold. Flere transportselskap vurderer å ta i bruk RFID-systemer. 
 



 

 

Workshop i RFID RNET / ITS NETT – Målsetting 
 
Målet med workshopen er å presentere gevinster med å ta i bruk RFID-teknologien i transportbransjen 
og å definere utfordringer som må løses på veien mot transportsystemer basert på styring i sanntid, 
med bruk av trådløse sensorteknologier og sterk integrasjon mot informasjonssystemer. 
 
Målgruppe  
 
Forretnings/kjededrift, 3.part Logistikkselskaper, post og kurér tjenester, flyplass og flyselskaper, 
rådgivere, og samt offentlige tilsyn.  
 
Workshop – Temaer 
 
• RFIDs betydning for framtidas transportstrategi  
• RFID teknologisk status  
• RFID i logistikksammenheng  
• Hvilke muligheter gir RFID-teknologien innen transportsektoren?  
• Hvilke effektiviseringsmuligheter gir RFID-teknologien?  
• Hvordan passer teknologien i forskjellige typer distribusjon og industrisegmenter?  
• Systemer og rammeverk for transport; ARKTRANS.  
• Verdikjedeintegrert transport  
• Bil-til-bil og bil-til-vei kommunikasjonssystemer 
• Hvilken betydning har transporten i verdiskapningsprosessen  
• RFID i transport – muligheter og utfordringer  
• Hvordan bidrar RFID-teknologien til en mer brukervennlig og personalisert kjøpsprosess?  
• Personsikkerhet, security; ID  
• Fordeler og ulemper ved å tilby sømløs transport  
• RFID for sporing av varer  
• Betydning av transportørens evne til integrering av informasjonsløsninger 
 
 



 

 

  

”RFID og trådløse teknologier for transportbransjen” 
 
30. april 2008 10:00-17:00, Radisson SAS Scandinavia Hotel, Holbergs gate 30, 0166, Oslo. 
 
Programkomite for Workshop: 
 
Telenor: Thor Steffensen 
SINTEF: Ovidiu Vermesan, Martin Viktil 
ITS Norge: Helge Jensen 
RFID Innovasjonssenter: Petter Thune-Larsen 
Standard Norge: August Nilsen og Arild Haraldsen 
IBM: Espen Braathe 
 
 
 

 
 

 

 
 

 

   
           

Påmelding: 
  
Workshop 
 

”RFID og trådløse teknologier for transportbransjen” 
 
30. april 2008 10:00-17:00, Radisson SAS Scandinavia Hotel, Holbergs gate 30, 0166, Oslo. 
Samarbeidsarrangement mellom RFID Ressursnettverk og ITS Norge, ITS NETT 
 
Påmelding (email: info@rfid-rnet.com) 

Ja, jeg vil delta på Workshop 30. april 2008  
Navn:   

e-post:   
Mobilnummer:   

Bedrift:   

Worksopen er gratis. (Workshop, Lunsj, Kaffe/Te, Frukt ) 

 
 


