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Den hastighed, hvormed telematikken har udviklet 

sig, siden starten i 1960'erne, er intet mindre end 

utrolig. I dag tager vi det måske for givet, at vi 

kan sende hinanden vores positioner i en simpel 

besked på en mobiltelefon, eller at en elektronisk 

enhed kan hjælpe med at finde en adresse, hvis vi 

ikke kan finde vej. I vores moderne samfund, hvor 

du kan tjekke benzinpriserne på den nærmeste 

tankstation vha. din bils eget wi-fi-hotstpot, er det 

svært at forestille sig, at det for blot 15 år siden var 

almindeligt at bruge papirkort?

Det, der startede med udviklingen af et 

grundlæggende globalt positioneringssystem, har 

udviklet sig til et bredt og avanceret spektrum, 

som dækker flere forskellige forbundne felter, lige 

fra vejsikkerhed og transport til telekommunikation 

osv. 

Telematikken er uden tvivl blevet et uundværligt 

element i vores dagligdag. I denne korte vejledning 

i telematikkens historie kan du læse om, hvordan 

den opstod, udviklingen fra 1960'erne til i dag, og 

hvad vi kan forvente os i de kommende år. 

INTRODUKTION



TELEMATIKKENS  
OPRINDELSE

ORDET  
TELEMATIK STAMMER 
FRA DET FRANSKE 
TÉLÉMATIQUE –  
SOM ER EN 
SAMMENSÆTNING AF 
TÉLÉCOMMUNICATION 
OG INFORMATIQUE

En kort oversigt over telematikkens historie |  5

Under den kolde krig midt i 1960'erne udviklede 

USA's flåde et globalt positioneringssystem (GPS) 

med seks satellitter i kredsløb omkring polerne for at 

spore undervandsbåde med atomvåben1. Denne nye 

teknologi var startskuddet til det, som vi i dag kalder 

telematik.

Telematik blev udviklet yderligere i løbet af 1970'erne. 

I 1978 blev verdens første GPS-satellit med navnet 

NAVSTAR opsendt 12. I løbet af de næste 10 år blev 

der bygget og opsendt mange flere af denne type 

satellitter. 

Der findes nu 12 GPS-satellitter, som er i kredsløb 

omkring jorden. Vi bruger nu GPS dagligt med vores 

mobiltelefoner og satellit-navigationssystemer. For at 

bestemme din position bruger din enhed mindst tre 

GPS-satellitter3.

Begrebet telematik blev yderligere udbredt i 1978, da 

det blev brugt i en rapport fra den franske regering 

om datamatiseringen af samfundet. I rapporten blev 

det kaldet 'télématique4'.

 1960'erne  
OG 1970'erne



VIDSTE DU?   
GPS-SATELLITTER 
CIRKLER OMKRING 
JORDEN TO GANGE 
OM DAGEN  
I EN HØJDE PÅ 
20.200 KM6

ETAK  
NAVIGATOR  
BRUGTE EN 8088- 
MIKROPROCESSOR,  
256 KB RAM OG ET  
HØJHASTIGHEDS- 
BÅNDDREV TIL AT 
LÆSE DIGITALE KORT,  
SOM VAR GEMT PÅ  
3,5 MB BÅND

TELEMATIKKEN ÅBNER 
OP FOR OFFENTLIG BRUG
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Den amerikanske regering havde ingen planer 

om at videreudvikle GPS-teknologien til 

offentligheden, men den skiftede mening i 1983 

i kølvandet på en frygtelig flyulykke, hvor 269 

mistede livet. Beslutningen om at åbne op for 

civilbefolkningens brug af GPS havde til formål 

at forhindre fremtidige kommunikationsfejl, som 

kunne forårsage ulykker og katastrofer5.

 
1980'erne

1984 er et af de vigtigste år i telematikkens 

tidlige historie, da Europa-Parlamentet vedtog 

en resolution om at fremme vejsikkerheden. 

Denne resolution var så vigtig, fordi den medførte 

en række forskningsundersøgelser, som førte 

til dannelsen af DRIVE-programmet. DRIVE 

kørte indtil 1992 og understøttede forskning i, 

hvorledes telematik kunne bruges i forbindelse 

med vejsikkerhed, større effektivitetsniveauer og 

reducering af miljøbelastningen7.

Verdens første bilnavigationssystem til forbrugere 

blev lanceret i USA i 1985. Administrerende 

direktør hos ETK, Stanley Honey, fik idéen og 

førte sit engineering-team igennem udvikling og 

produktion. Det var en skelsættende bedrift for 

sin tid og et kæmpe skridt fremad i forbindelse 

med vækst og brug af GPS i stort omfang8.



FREMSKRIDTET  
TAGER TIL
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1990'erne bød på to vigtige tendenser inden 

for telematik. Den ene var en forbedring af 

sikkerhedsudstyret i biler, herunder f.eks. 

obligatoriske airbags og tændte kørelys i 

dagtimerne. Den anden var forbedringer inden for 

elektronik, kommunikation, GPS og mobilteknologi, 

som kom i skarpt fokus.

I 1990 fulgte Pioneer Electronics i Etaks fodspor 

med udgivelsen af det første bilnavigationssystem 

til forbrugere med brug af cd-rom-kort og GPS-

satellitter til bestemmelse af en position9.

I 1991 blev TomTom grundlagt i Holland. TomTom 

hed oprindeligt Palmtop Software, og det 

skulle gå hen og blive en af verdens førende 

telematikvirksomheder, som driver forretning i 

mere end 50 lande over hele verden. 

Da DRIVE-programmet blev udfaset i 1992, 

underskrev EU en ny traktat, som havde fokus 

på telematikudvikling med henblik på, at 

fremragende transport- og logistiknetværk ville 

øge konkurrencedygtigheden med resten af verden 

og skabe økonomisk vækst. Med denne støtte 

fra internationalt niveau og stigende offentlig 

implementering af GPS-udstyr var telematik-

revolutionen nu helt ustoppelig.

I 1996 underskrev præsident Clinton et direktiv, 

som gjorde GPS til en international utility. Dette 

direktiv betød, at private borgere og virksomheder 

gratis ville kunne bruge GPS. 

Flådestyring blev et stadigt mere presserende 

behov hos organisationer, efterhånden som 

telematikken vandt frem i 1990'erne. Det var et 

spørgsmål om tid, før behovet for flådestyring ville 

vokse til et punkt, hvor det ville kræve konstant 

opmærksomhed og betragtelige ressourcer. 

 
1990'erne

Og sådan blev det. I 1997 udnævnte Johnson & 

Johnson Theresa Ragozine som den første person 

med globalt ansvar for flådestyring, da hun blev 

udnævnt 'Worldwide Commodity Manager'. På 

dette tidspunkt havde virksomheden 33.000 

køretøjer på globalt plan10.

Sidst i 1990'erne så man det første sporingssystem 

til køretøjer. Der blev brugt hardware, som var 

monteret i køretøjerne, og som havde forbindelse 

til software, der var installeret på computere via 

lokale servere. Der blev hentet historiske data fra 

serverne, og kunderne skulle betale et gebyr for 

hver opdatering i realtid!

Som afslutning på et årti med enorme fremskridt 

inden for telematik lancerede Datafactory 

WEBFLEET, som var en af de allerførste 

webbaserede telematikgrænseflader med plug and 

play-hardware i køretøjet.

TOMTOM BLEV 
GRUNDLAGT I 1991 
I HOLLAND OG HAR 
MERE END 25 ÅRS 
ERFARING  
I UDVIKLING AF 
SOFTWARE OG 
NAVIGATIONS-
TEKNOLOGIER, SOM 
DRIVER HUNDREDVIS 
AF MILLIONER 
APPLIKATIONER  
OVER HELE VERDEN



DET NYE  
ÅRTUSINDE
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I løbet af det første årti i det 21. århundrede satte 

telematikken virkelig fra med enorme og hurtige 

teknologiske fremskridt. I de første par år blev 

webbaserede flådestyringssystemer fjernhostede, 

og data kunne ses i realtid. Men uden bredbånd 

tog det en halv dag at opdatere kort, og det tog 

lang tid at indlæse sider, så positioner blev kun 

opdateret maks. hver halve time.

Midt i det første årti udviklede 

flådestyringsvirkeomheden GE en 

chaufførkommunikationsplatform, som muliggjorde 

opdateringer, herunder køretøjets leveringstidslinje, 

krav til køretøjsregistreing og udestående krav om 

vedligeholdelse11. Det var dog stadig baseret på 

push-notifikationer, eller mere specifikt, sms'er.

I 2001 indgik Datafactory's WEBFLEET, Blaupunkt 

og Siemens et samarbejde om at lancere et af 

de første 'opkoblede' navigationssystemer, som 

integrerede sporing med tovejskommunikation 

med chaufføren og navigation.  

2000  
OG FREM

TomTom lancerede verdens første GPS-

satellitnavigationsenhed (sat-nav) til 

masseforbrugermarkedet i 2004. Denne udvikling 

kom til at ændre den måde, som folk over hele 

verden navigerer på under kørsel. I 2005 begyndte 

den første moderne satellit at sende et andet civilt 

signal, som forbedrede GPS-ydelsen væsentligt. 

Samme år opkøbte TomTom en af de førende 

udbydere af flådestyringsløsninger, Datafactory. 

Dette opkøb gjordet det muligt for TomTom at 

kombinere Datafactorys WEBFLEET-teknologi med 

sin egen, og dermed blev TomTom førende inden 

for telematik.

Ved udgangen af årtiet satte en kombination 

af global recession som følge af den globale 

økonomiske krise i 2007/08, stigende globale 

brændstofpriser og ny EU-lovgivning om 

overholdelse af CO2-mål yderligere fokus 

på at reducere brændstofforbruget og øge 

chaufførsikkerheden.

Derudover blev der udviklet og markedsført 

mange andre værditilførende værktøjer, hvilket 

medførte mere effektive flådestyringsprocesser. 

Det omfatter de første GSM & GPS-systemer på 

markedet, håndfri Bluetooth 'voice gateways' 

med avancerede stemmeintegrationsfunktioner, 

integreret GSM-telefon med Bluetooth, integration 

af multimediehåndsæt og fuldt integreret 

mobilnavitation, som bruger køretøjets GSM-

system12.

Anden ny funktionalitet, som kom på 

markedet sidst i årtiet, og som senere blev 

implementeret i stor stil, omfatter overvågning 

af chaufføradfærd, dashboard-rapportering 

og den første grundlæggende integration med 

workflowsystemer. 

I 2008 lancerede TomTom HD Traffic, som 

en tjeneste, der giver chauffører detaljerede 

trafikdata i realtid, herunder data om trafikpropper, 

vejarbejde og hastighedskontrol. 

Ved indgangen til det nye årti begyndte TomTom 

og andre virksomheder inden for flådestyring 

at lancere en bred vifte af chaufførstøtte- og 

produktivitetsapplikationer til mobilenheder. 
TOMTOM  
NAVIGATOR BLEV 
LANCERET I 2004 
MED STEMMEGUIDET 
NAVIGATION, 
SKÆRMIKONER  
OG MULIGHED FOR 
VISNING AF 2D-  
ELLER 3D-KORT

OVERVÅGNING AF 
CHAUFFØRADFÆRD, 
WORKFLOW-
INTEGRATION OG 
RAPPORTERING  
BLEV INTRODUCERET  
I SLUTNINGEN AF  
ÅR 2000
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Med lanceringen af SaaS-tendensen (software-

as-a-service) begyndte telematikbranchens 

nuværende situation at tage form fra omkring 

år 2010. Platforme som TomTom Telematics' 

WEBFLEET begyndte at levere alle tjenester 

via skyen ved superhurtige hastigheder. 

Køretøjspositioner blev nu opdateret inden for få 

sekunder, og systemer leverede meddelelser om 

kørslen direkte til chaufføren i realtid.

2010  
OG FREM

I 2010 og 2011 blev de første applikationer til 

smartphones, som var kombineret med telematik, 

sendt på markedet. Disse apps hjælper nu 

flådestyringsansvarlige med at fjernovervåge 

køretøjer og hjælper chauffører med administrative 

rutineopgaver, f.eks. overholdelse af lovbestemt 

registrering af antal kørte kilometer. 

Med API-protokoller (application program 

interface) og udbredelsen af samarbejdsteknologi 

blev fuld tilslutning muligt i 2014. Denne udvikling 

gav større effektivitet for virksomheder, da man 

nu kunne forbinde back-office, køretøjet og 

chaufføren, og brugen af maskine-til-maskine-

systemer blev meget udbredt.

I et kæmpe fremskridt for telematikken i 

Europa lancerede EU i dette årti et 5 mia. $ 

satellitnavigationsprojekt kaldet Galileo13. En 

primær motivator for udviklingen af Galileo var 

at fjerne Europas afhængighed af USA's GPS, 

Ruslands GLONASS og Kinas BeiDou og forbedre 

GPS-dækningen i Nordeuropa.

I de seneste par år, særligt fra 2015, har stigningen 

i implementering af telematikløsninger i 

lastvognsbranchen været på helt op til 20 til 25 

% hvert år14. I 2017 var mange biler udstyret med 

mere end 100 sensorer direkte fra fabrikken, og 

det skabte en konstant strøm af data15. Med måling 

af datapunkter som f.eks. position, præstation, 

fysiske parametre og køreadfærd, ofte flere gange 

pr. sekund, er mængden af data, der genereres af 

disse sensorer, enorm. 

FREMSKRIDT  
VED LYSETS  
HASTIGHED

VIDSTE DU? 
OPKOBLEDE BILER 
KAN NU GENERERE 
OP TIL 25 GB DATA PR. 
TIME. DET SVARER TIL 
CA. 30 TIMERS HD-
VIDEOAFSPILNING OG 
MERE END EN MÅNEDS 
MUSIKSTREAMING 24 
TIMER I DØGNET HVER 
ENESTE DAG!

VIDSTE DU? 
‘CONNECTIVITY-
MARKEDET’ ER  
PÅ ÅRSPLAN  
3,5 MIA. $ VÆRD
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Flådestyringsløsninger som f.eks. WEBFLEET fra 

TomTom Telematics giver chauffører direkte indblik 

i køreadfærd. Det giver teams mulighed for at 

køre mere ansvarligt og for at bidrage til at skære 

ned på virksomhedens udgifter til brændstof, 

vedligeholdelse og forsikring. 

Det er dog ikke den eneste måde, hvorpå telematik 

bygger bro mellem cheferne på kontoret og 

chaufførerne på vejene og hjælper dem til bedre 

samarbejde som et team. Avanceret sporing af 

køretøjer kan hjælpe chauffører med at begrunde 

tid, antal kørte kilometer og positioner, de 

besøger, med henblik på at informere ledelsen, 

fremme kundeoplevelsen eller aflægge nøjagtig 

rapportering til skattevæsenet.

Telematik-løsninger, som typisk består af en 

central konsol, f.eks. WEBFLEET, og dusinvis – 

eller tusindvis – af enheder, som er installeret 

på en flådes køretøjer, giver chefer et detaljeret 

indblik i flådens ydelse via tydelige dashboards og 

omfattende rapportering. Dette bidrager så til en 

reduktion af de samlede udgifter ved ejerskab via 

analyse af køretøjsanvendelse, køreadfærd og

køretøjets tilstand.

Siden 2006 har TomTom Telematics desuden 

tilbudt en API til tredjepartsvirksomheder til 

oprettelse af innovative tjenester og finjusterede 

virksomhedsprocesser, som hjælper virksomheder 

med at få mest muligt ud af deres investering i 

kundeservice-, planlægnings-, afsendelses- eller 

økonomiløsninger via integration af WEBFLEET i 

kundens applikationer – og i slutbrugernes.

FREMTIDEN FOR  
TELEMATIK

HVAD NU? 

VIDSTE DU? DET 
ANSLÅS,  
AT DER VIL VÆRE 
MERE END 22 MIO. 
SELVKØRENDE BILER 
PÅ VEJENE  
I 2025?19

Fra det første GPS-system, som blev oprettet 

af det amerikanske militær for mere end 50 år 

siden, til den moderne verden, hvor 'big data', 

automatisering og maskinlæring har givet 

os mulighed for at nyde godt af teknologisk 

'disruption', er telematik både blevet utroligt 

avanceret og uundværligt for det moderne 

samfund. Men vi kan godt se tilbage på teknologien 

– og mange af os har svært ved at tro på 

mulighederne – på samme måde som vi nu ser 

tilbage (en smule selvtilfreds!) på telematikken i de 

første par årtier. 

De teknologiske ændringer er sket helt 

utroligt hurtigt, og vi er kun lige begyndt at 

ridse i overfladen inden for robotteknologi, 

automatisering og maskinlæring. Det forudses, 

at størstedelen af biler i 2025 vil komme direkte 

fra fabrikken med indbyggede telematiksystemer, 

og i 203017 vil mange køretøjer på vejene være 

selvkørende18. Hvis vi kan bruge telematikkens 

historie til noget, er det, at vi kan være sikre 

på, at der vil komme flere overraskende og 

banebrydende ændringer.
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