KVITS

ska locka fler till

en framtids
bransch

ITS är framtiden. En kombination av nya idéer, ny teknik och nya lösningar som gör
trafiken säkrare och smidigare samtidigt som miljöpåverkan minskar. Ännu fler skarpa hjärnor
behövs för att utveckla affärsmöjligheterna i en bransch som många inte fått upp ögonen för,
i synnerhet inte kvinnor.
Därför driver ITSdalarna projektet ”KVITS – Kvinnors företagande inom ITS”.

Begreppet ITS blir allt vanligare. Det innebär

att IT och andra tekniker används för att utveckla nya
produkter och tjänster som bidrar till att transportsystemet utnyttjas effektivare och utvecklas i en hållbar riktning.
ITS kan handla om såväl smått som stort. Ett exempel på praktisk användning av ITS är skyltar som
blinkar när någon kör för fort. Trafikinformation i mobiltelefonen är ett annat exempel, planeringssystem för
långväga godstransporter är ett tredje exempel.

I Dalarna insåg vi på ett tidigt stadium att ITS

Både människor, företag och samhälle tjänar på att ITS utvecklas
Här är några exempel:
• Bättre trafikinformation.
• Lättare att planera resor och godstransporter.
• Smidigare att byta mellan olika transportslag.
• Minskade utsläpp, tack vare bättre planering av resor och transporter.
• Säkrare trafik.

är viktigt att satsa på. Därför bildades nätverket ITSdalarna för att ta tillvara och utveckla den kunskap
som redan fanns i regionen. I nätverket samarbetar
nu 42 företag och organisationer för att med hjälp av
ITS-lösningar förverkliga en hållbar tillväxt och ta tillvara och stärka regionens höga kompetens inom ITS.
Dalarna är basen för det starka kluster inom ITS
som medlemmarna i ITSdalarna tillsammans bildar.
Syftet är att utveckla och behålla klustret i regionen,
men hela världen är marknad för de innovationer,
produkter och tjänster som skapas här. Ett exempel är
test- och demonstrationsarenan TDA-E16 som väckt
internationellt intresse.

För att ytterligare stärka klustret har
ITSdalarna startat KVITS, ett projekt som pågår under
hela 2012. Genom projektet ska allt fler kvinnor inspireras att se möjligheterna med ITS.
Ett av projektets mål är att skapa en mötesplats
där kvinnor kan använda den kunskap om IT och ITS
som finns inom ITSdalarna och på det sättet stimulera
vidareutveckling av befintliga företag eller utveckling
av nya.
Ett annat mål är att lyfta fram de eventuella hinder
och framgångsfaktorer som finns för att öka jämställdheten inom logistik, transport, IT och ITS. Inom dessa
branscher är andelen kvinnliga företagare mycket låg
i Dalarna.
Det långsiktiga målet för KVITS är att bidra till
hållbar regional tillväxt genom att:

• utveckla kvinnors företagande inom ITS
• minska könssegregering inom logistik, transport,
IT och ITS
• stärka kvinnors position på arbetsmarknaden inom
logistik, transport, IT och ITS
• öka användningen av ITS-lösningar inom branscher
som strävar efter miljöförbättringar och effektiviseringar.

För mer information om KVITS
kontakta ITSdalarna.
0243-737 77
info@itsdalarna.se
www.itsdalarna.se
Postadress: Forskargatan 3, 781 70 Borlänge
Besöksadress: Teknikdalen, Borlänge.
ITS är en förkortning för Intelligenta transportsystem
och tjänster, på engelska Intelligent Transport
Systems and Services.
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