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1. BAKGRUNN OG BEGRUNNELSE FOR PROSJEKTET 
 

Kommunene Gjøvik, Hamar, Lillehammer og Ringsaker har fått tilsagn på inntil 14 millioner 

kroner fra Innovasjon Norge for å inngå et innovasjonspartnerskap med leverandører der 

målsettingen er å utvikle og implementere nye og mer effektive løsninger for vinterdrift av veg. 

Prosjektet skal levere løsninger som gir  

 Bedre og mer effektiv snørydding (koordinert, tidsriktig, raskere og mer snørydding for 

pengene) 

 Færre ulykker og personskader  

 Mindre forsinkelser i trafikk (gående, bil, m.fl.) vinterstid  

 Mindre forurensing og klimagassutslipp  

 Høyere publikumstilfredshet  

 Mer effektiv samhandling mellom brøyteaktører  

 Solid involvering og forankring hos interessentene underveis i prosjektet 

 

I konseptfasen er det gjort et omfattende arbeid knyttet til behovskartlegging der ulike brukere av 

vintervegene har vært involvert. Arbeidet er oppsummert i en egen rapport som er vedlagt 

prosjektforslaget. I tillegg er det utarbeidet åtte personas for å beskrive hvilke behov og 

utfordringer brukerne har og står ovenfor. Disse har blitt brukt for å beskrive kommunens behov 

og utfordringer ovenfor leverandørene og er vedlagt.   

Funnene fra behovskartleggingen oppsummeres slik:   

 Det er behov for sanntidsinformasjon for beslutningsstøtte eller bedre service  

 Informasjon må være tilgjengelig elektronisk/digitalt og må gjerne være tilknyttet 

kartløsning 

 Det er behov for samordning og koordinering av vinterdriften mellom ulike vegeiere   

 Brøytebilsjåfører og yrkessjåfører har et tidvis tøft arbeidsmiljø  

 Kommunenes vinterdrift er i stor grad preget av manuelle rutiner og det er behov for 

automatisering av disse  

 Innbyggerne ønsker seg bedre fremkommelighet på veg og gangveger. Is og glatte 

veger/fortauer er en større utfordring enn snø  

 

2. KONSEPTVALGETS VURDERINGER 

2.1. Nullalternativet 

Kartlegging viser at planlegging og drift av vintervedlikeholdet i kommunene i stor grad er preget 

av manuell jobbing. I den grad det er tatt i bruk digitale hjelpemidler, kan det se ut som om dette 

er lite koordinert og at disse hjelpemidlene således kan oppfattes mer til plunder og heft enn nytte. 

Flere systemer som er kjøpt inn, brukes ikke. Vegforvaltere, driftsleder og brøytebilsjåfører, men 

også publikumsveiledere, jobber i blinde ved at de ikke har gode systemer for planlegging, 

oppfølging og informasjon. Publikum og publikumsveiledere har ingen informasjon om hvor det 

er brøytet/strødd eller når man kan forvente at dette blir gjort. Når publikum tar kontakt med 

kommunen, er svaret gjerne at “alt mannskap er ute og de gjør så godt de kan”.   

 

Det er kartlagt mange aktører i vinterdriftsarbeidet og kartlegging viser at det er lite koordinering 

mellom disse – Statens vegvesen (riksveger), Innlandet fylkeskommune (fylkesveger), 
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kommunene (kommunale veger, parkeringsplasser, skolegårder etc.), næringslivet (fortauer, 

parkeringsplasser etc.) og privathusholdninger (private veger og gårdsplasser). Det er ulik standard 

for igangsetting av vintervedlikehold på de ulike vegene. Som eksempel kan vedlikehold 

igangsettes ved 1 cm snø på riksveg og det saltes når det er glatt, mens en kommunal veg brøytes 

ved inntil10 cm snø og det strøs med grus når det er glatt. Publikum og publikumsveiledere har i 

liten grad oversikt over eierskap til veg og hvilke standarder som gjelder. Dette medfører at de 

ikke vet hva de kan forvente og når en klage er berettiget eller ikke.  

 

På grunn av manglende koordinering mellom vegeierne, er det ikke uvanlig at det brøytes inn i 

hverandres nybrøytede kryss og fortauer. Etterbrøyting og bortkjøring av snø er tid- og 

ressurskrevende. Brøyting av byvegene er ekstra utfordrende i det man ikke har noe sted å legge 

fra seg snøen inntil den blir kjørt bort. Bortkjøring av snø skjer gjerne natta for å unngå 

forsinkelser i trafikken hvilket medfører klager på bråk fra folk som bor i sentrum.   

 

Beslutning om igangsetting av brøyting skjer for noen kommuner ved at en person reiser ut for å 

måle snødybde eller ved at den enkelte sjåfør starter opp på grunnlag av egen erfaring og 

vurdering. Igangsetting av strøing er erfaringsbasert eller basert på innkomne meldinger om glatte 

veger fra publikum. Noen kommuner har brøytevakt som beslutter igangsetting av 

vintervedlikehold og som kaller ut mannskapene ved hjelp av telefonsamtale eller melding til hver 

sjåfør. Private entreprenører som er leid inn til å gjøre en jobb for kommunen, er selv ansvarlig for 

å følge opp sin rode og igangsette etter gjeldende standard. Disse følges i liten grad opp av 

kommunene.  

 

Vintervedlikeholdet er organisert på ulik måte i de fire kommunene som deltar i prosjektet. Hamar 

og Gjøvik drifter i stor grad tjenesten selv gjennom henholdsvis kommuneentreprenøren og 

teknisk service, og kjøper noen driftstjenester fra private. I Ringsaker og Lillehammer kjøpes 

vinterdriftstjenester i all hovedsak fra private aktører. Uavhengig av driftsmodell, organiseres 

vinterdriften med rodeinndeling. Dette medfører en del tomkjøring ved at man må kjøre langs eller 

gjennom flere roder for å komme til den roden man har ansvar for. I mange tilfeller må man også 

kjøre gjennom fylkeskommunal eller privat veg for å komme til aktuell rode. Dette er ineffektivt, 

dyrt og medfører større belastning på miljøet enn nødvendig.     

 

Brøytebilsjåfører og driftsledere har en utfordrende arbeidssituasjon som er preget av 

uforutsigbarhet, ubekvem arbeidstid og lange arbeidsdager. I tillegg opplever de å få mye kjeft for 

arbeidet de gjør. Vegforvaltere med budsjettansvar har lite tid til oppfølging av kontrakter og den 

enkelte sjåfør. Dette medfører at de i stor grad må stole på at arbeidet blir utført i henhold til 

kontrakt og at fakturaene er korrekte.  

 

2.2. Aktuelle konsepter  

Prosjektgruppa har på bakgrunn av behovskartleggingen og markedsdialogen valgt ut sju aktuelle 

konsepter. Beskrivelse og begrunnelse for anbefalt konsept og konsepter som anbefales forkastet, 

finnes i henholdsvis pkt. 2.3 og 2.4  

 

 Konsept 1 – Innsyn i planlagt og gjennomført aktivitet for vinterdrift av veg  

 Konsept 2 – Planlegging av jobber for vinterdrift av veg  

 Konsept 3 – Overordet driftsplanlegging for vinterdrift av veg  

 Konsept 4 – Koordinering av vintervedlikehold på tvers av eierskap til veg, fortauer og     

plasser  

 Konsept 5 – Tilrettelegging for «delingsøkonomi» (maskiner/utstyr, brøytevakter)  
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 Konsept 6 – Utvikle utstyr for mer effektiv fjerning av snø på fortau, gang- og sykkelveg   

og vegkryss  

 Konsept 7 – Bruk av selvkjørende maskiner for vintervedlikehold på parkeringsplasser, 

skolegårder og barnehager  

Konseptene er vurdert av prosjektgruppa og i arbeidsmøtet for kommunene den 10. februar 2020. 

Konseptene er vurdert ut fra to sett kriterier – innovasjon samt ønskede gevinster mandat og 

behovskartlegging. Innovasjon er delt i produktinnovasjon og kommunal tjenesteinnovasjon. For 

vurdering av innovasjonshøyde og gevinster opp mot mål/ønskede gevinster, er det brukt 

henholdsvis LAV – MEDIUM – HØY grad av oppnåelse. For realisme i forhold til avsatt tid og 

økonomi i prosjektet, er det vurdert JA – NEI. I de tilfeller man ikke kan se at konseptet treffer 

ønsket mål/gevinst, står feltet i tabellen nedenfor tomt.  

 
 

2.3. Anbefalt konsept  

På bakgrunn av beskrevne behov i behovskartleggingen og innhentet informasjon fra 

markedsdialogen, anbefaler prosjektgruppa å gå videre med følgende innovasjonsfokus/konsept i 

innovasjonspartnerskapet «Smart vinterveg»:  

 

Smart vinterdrift med effektiv planlegging og riktig informasjon  

  

Det anbefalte konseptet er en kombinasjon av konsept 1, 2, 3 og 5 (ref. pkt. 2.2). Pr. i dag er 

planleggingen og drift preget av manuelt arbeid. Noen digitale planleggingssystemer er, med 

vekslende hell, tatt i bruk. Det samme gjelder digitale systemer for informasjon til publikum og 

publikumsveiledere. Digitalisering og samordning av planleggings – og informasjonsarbeidet vil 

bidra til forenkling og effektivisering for planleggere, brøytebilsjåfører, publikumsveiledere og 

alle brukere av veger, fortau og gang- og sykkelveger. Ved å informere om standarder, servicenivå 

og pågående arbeid, er det grunn til å tro at publikumstilfredsheten vil øke da det blir kjent hva 

man kan forvente. Planleggingsverktøy vil gi høyere kvalitet og effektivitet i driften.  En 

markedsplass for kjøp og salg av vinterdriftstjenester for det offentlige og private kan øke 

publikumstilfredsheten ved økt kvalitet på tjenenestene, bedre utnyttelse av ressursene og bidra til 

redusert klimaavtrykk. For kommunene kan en slik markedsplass eksempelvis brukes for å kjøpe 

driftstjenester fra private ved store snøfall for å redusere gjennomkjøringstiden eller at 

kommunene kan tilby tjenester i perioder i stillere perioder. Dette er særlig aktuelt for kommuner 

som har egen driftsavdeling for vintervedlikehold. Kvalitet og effektivitet ved kontraktsoppfølging 
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og fakturering økes ved tilgang på grunnlagsdata og at dette kobles opp mot eksisterende IKT-

systemer.  

 

Utviklet produkt bør inneholde funksjonalitet for 

 Automatisering og optimalisering av rute- og oppdragsplanlegging  

 Oversikt over tilgjengelig mannskap og maskiner/utstyr  

 Mer presis og automatisert mannskapsutkalling   

 Punktvarsling og mulighet for avviksmelding for brøytebilsjåførene  

 Effektivisering og automatisering av kontraktsoppfølging og fakturering  

 Brukertilpasset innsynsløsning med tilgang til sanntidsinformasjon og historisk 

informasjon om vinterdrift  

 Verktøy for administrasjon og vedlikehold av maskiner og utstyr  

 Automatisering av jobber som i dag utføres av brøytebilsjåførene eks. plog/skjær opp/ned, 

retning på snø utkast fra fres, dosering av grus  

 Markedsplass for kjøp og salg av vinterdriftstjenester  

 

Etter markedsdialogen kan vi konkludere med at det er mange firmaer som har ulike løsninger 

som dekker våre behov. Produktinnovasjonen ligger derfor i noe produktutvikling, men i hovedsak 

av å sette sammen eksisterende systemer slik at det kan brukes på en ny måte. Dersom dette 

kombineres med innhenting og prosessering av ulike data for å optimalisere driften samt 

tilrettelegging for en markedsplass, løftes innovasjonsgraden fra lav til medium score for 

produktinnovasjon. Å ta i bruk eksisterende systemer, vil være til stor nytte for kommunene siden 

vegdriften i dag preges av manuelt arbeid og liten informasjonsflyt. Å ta i bruk eksisterende 

systemer vil være kommunal tjenesteinnovasjon i seg selv. Å ta i bruk ny løsning med 

funksjonalitet som beskrevet ovenfor, vil innovasjonshøyden i den kommunale tjenesten bevege 

seg i området middels til høy. Automatisering og optimalisering av ruteplanleggingen ved hjelp av 

maskinlæring (kunstig intelligens) vil gi høy innovasjonsgrad.  

 

En løsning for planlegging av og informasjon om vinterdriften, vil i varierende grad gi gevinster 

for kriteriene prosjektmandatet og behovsanalysen som nevnt i pkt. 1.0 og gevinstplanen i pkt. 6.0. 

I prosjektet vil man kunne måle noen gevinster i utviklingsfasen, mens andre gevinster trolig ikke 

vil kunne måles før den utviklede løsningen tas i bruk i ordinær drift. Dersom automatisering og 

optimalisering blir løst ved bruk av maskinlæring, vil man trolig ikke kunne måle gevinstene 

innenfor tidsrammen av prosjektet da maskinlæring krever store datamengder som må innhentes 

gjennom flere vintersesonger.  

 

Basert på innspill fra markedet anses det som realistisk å utvikle og teste en prototype av valgt 

løsning (er) innenfor tidsrammen på 18 måneder og de økonomiske rammene for 

innovasjonspartnerskapet. Det finnes løsninger på markedet i dag som kan videreutvikles og settes 

sammen til en løsning som dekker nåværende og fremtidige behov. 

 

Basert på innspill fra kommunene i møte 10. februar, der de ulike konseptene ble presentert og 

bearbeidet og der styringsgruppe, prosjektgruppe, alle arbeidsgruppene og brøytebilsjåfører var 

representer, er tilbakemelding at det konsept 1, 2 og 3 som i størst grad dekker våre behov (ca. 

80% av stemmene). Konsept 5 fikk liten oppslutning i arbeidsmøtet, men anses av prosjektgruppa 

å være en mulighet for markedet til å utvikle noe som ikke finns fra før og som treffer 

samfunnsideen om å dele på goder og ressurser for å spare miljøet.  
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2.4. Foreslått forkastede konsepter  

Konsept 4 - Koordinering av vintervedlikehold på tvers av eierskap til veg, fortauer og 

plasser  

Som beskrevet innledningsvis, er det til dels store utfordringer knyttet til eierskap til veger, 

fortauer og plasser. Dårlig koordinering mellom aktørene kan eksempelvis medføre at fortau eller 

gang- og sykkelveg brøytes eller strøs rett i forkant av at vegen brøytes, hvilket medfører dårlig 

fremkommelighet og dobbeltarbeid. Mangel på samhandling gir seg blant annet utslag i at 

kommunale brøytebiler kjører med plog/skjær oppe på fylkesveg for å komme seg til de 

kommunale vegene. Konkrete eksempler på dette er en kommunal brøytebil som må kjøre 4 mil 

for å brøyte 150 meter kommunal veg mellom to fylkeveger eller at fire brøytebiler kjører på 

samme veg for å brøyte hver sin vegstump. I et samfunnsperspektiv er dårlig koordinering og 

samordning av vinterdriften ineffektivt, lite lønnsomt og belastende for miljøet ved større utslipp 

og forurensing.  

Prosjektgruppa anbefaler å forkaste dette konseptet da eierskap til veg, fortauer og gang- og 

sykkelstier er et administrativt anliggende og således noe som ikke kan løses gjennom et 

innovasjonspartnerskap. Dette er verken produkt- eller tjenesteinnovasjon. Det har tidligere blitt 

gjort administrative avtaler forvaltningsnivåene imellom og det oppfordres til å se på dette igjen. 

Ved en slik samordning vil man særlig få gevinster innenfor områdene kostnadseffektivisering, 

bærekraftig drift, økt samhandling og bedre arbeidsvilkår for brøytebilsjåfører. Dersom ulike 

vegdriftere tar i bruk løsning vi ønsker å få utviklet, kan dette bidra til bedre samordning og 

koordinering.  

Konsept 6 – Utvikle utstyr for mer effektiv fjerning av snø på fortau, gang- og sykkelsti og 

vegkryss  

Fortau, gang- og sykkelstier og vegkryss blir definert som “problemområder” for 

vintervedlikeholdet. Det er spesielt utforende å bli kvitt snøen på fortau, gang- og sykkelstier og 

vegkryss i byene. På fortau og gang- og sykkelveg er vintervedlikeholdet krevende fordi disse ikke 

er dimensjonert for store og tunge kjøretøyer. I markedsdialogen har vi fått tilbakemelding om at 

det kan være noe å hente på maskinutvikling og –styring ved f.eks. å styre hvor snøen skal lande 

ved fresing av snø eller å utvikle ei maskin som håndterer snø en gang på gang- og sykkelveg. 

Dette anses som mest relevant utenfor bykjernen. Å utvikle en maskin som håndterer snø på en 

gang (rydding og bortkjøring) på fortauer og gang- og sykkelveger, vil være svært 

arbeidsbesparende. Tilbakemelding fra vegmiljøet er at dagens utfordringer knyttet til rydding og 

bort kjøring av snø i stor grad kan løses ved å bruke det som finnes av maskiner/utstyr på en 

hensiktsmessig måte ved å ha tilgjengelig små og fleksible maskiner. Optimalt sett bør disse 

maskinene kunne brukes både sommer og vinter for å utnytte kapasiteten.  

Prosjektgruppa anbefaler at dette konseptet forkastes utfra en vurdering av krav til et 

innovasjonspartnerskap, ønskede gevinster og behov. Innovasjonshøyden for videreutvikling av 

dagens tilgjengelige utstyr, vurderes som lav. Innovasjonshøyden ved utvikling av maskin som 

håndterer rydding og bortkjøring i en og samme prosess, vurderes som medium for 

produktutvikling, men lite aktuell basert på tilbakemelding fra markedet samt vurdering av 

realisme i forhold til tidsramme og økonomiske rammer i innovasjonspartnerskapet. I tillegg 

vurderes konseptet i liten grad å treffe ønskede gevinster og behov etter vurdering i prosjektgruppa 

og arbeidsmøtet 10. Februar.  
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Konsept 7 – Bruk av selvkjørende maskiner for vintervedlikehold på parkeringsplasser, 

skolegårder og barnehager  

Vintervedlikehold på parkeringsplasser, skolegårder og barnehager er krevende når plassene er i 

bruk. Parkeringsplasser er i bruk mer eller mindre hele døgnet. Vintervedlikehold på skoler og 

barnehager må utføres når det ikke er barn tilstede, da maskinene gjerne er magneter for «små 

toppluer», hvilket innebærer en stor risiko for ulykker med personskader. Iser en større utfordring 

enn snø. I skolegårder og barnehager kan snøen med fordel ligge når barna er der da barna liker å 

ake, base og lage snømann.  

Selvkjørende maskiner har vært tema i tre av dialogmøtene med markedet. Erfaringen med slike 

maskiner er i hovedsak begrenset til lukkede plasser. På Oslo lufthavn Gardermoen er det gjort 

testing av selvkjørende brøytebiler i rekke der første bil er bemannet. Det har vært en del 

utfordringer knyttet til driften av bilene da nettverket ikke har vært stabilt. I markedet finnes det 

prototyper på selvkjørende maskiner som kan benyttes til strøing, børsting/feiing og brøyting med 

skjær/plog/fres. Selvkjørende maskiner med snøfreser vurderes av markedet som uaktuelt da det er 

potensielt farlig utstyr.   

Ved å ta i bruk slike maskiner, kan vintervedlikeholdet foregå kontinuerlig eller programmeres til 

å skje når det ikke er noen tilstede. Dette frigjør ressurser til andre områder. Tjenestekvaliteten kan 

gå opp ved at det er en maskin som kan gå hele døgnet ved behov.  De selvgående maskinene 

antas å være mer stillegående en maskinene som er i bruk i dag. Dette vil i tilfelle være gunstig for 

nabolaget.   

Prosjektgruppa anbefaler å forkaste dette konseptet utfra en totalvurdering av kriterier knyttet til 

innovasjonspartnerskap, ønskede gevinster samt tilbakemelding fra markedet og kommunene. 

Prosjektgruppa mener at selvkjørende strømaskin for plasser vil være mest aktuelt dersom 

selvkjørende maskiner skal testes ut i prosjektet. Markedet har gitt tilbakemelding om at en slik 

maskin er utviklet og kan leveres som en delleveranse i innovasjonspartnerskapet for å dekke noen 

av de beskrevne behovene. Tilbakemeldingen fra arbeidsmøtet for kommunene den 10. februar 

2020 er at ingen mener at bruk av selvkjørende redskaper er viktig for å dekke våre behov.  
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3. PROSJEKTETS HOVEDPRODUKTER 
 

 
Et innovasjonspartnerskap er et partnerskap mellom det offentlig og private der formålet er at man 

med utgangspunkt i behov skal utvikle nye løsninger på dagens og fremtidens 

samfunnsutfordringer. Konkurransefasen ses på som planleggingsfasen. Hovedproduktene for de 

gjenstående fasene er som følger:  

 

 Konkurransegrunnlag med behovsbeskrivelse  

 Prekvalifisering av leverandører  

 Kontrakt med en partner om utvikling og testing av ny løsning  

 Ferdig testet og godkjent prototype av løsning  

 Beslutning om evn. utløsning av kjøpsopsjon for utviklet produkt  

 

Det ligger i innovasjonspartnerskapets natur at man på nåværende tidspunkt ikke kan si hva 

produktet blir utover at det vil bli en digital løsning for planlegging og informasjon om vinterdrift.   
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4. INTERESSENTER  
 

Organisasjon/enhet/gruppe  Kategori  Tilknytning/relasjon i prosjektet  

Publikum/innbyggere  Bruker  Hovedbruker av ny løsning. 

Tjenestemottaker.   

Private næringsdrivere/gårdeiere 

med ansvar for fortau og plasser   

Andre interessenter  Ønsket bruker av ny løsning for å 

oppnå ønsket samordning og 

koordinering  

Brøytemannskaper – kommunale  Bruker  Hovedbruker av ny løsning  

Brøytemannskaper – private på 

oppdrag for kommunen  

Bruker  Hovedbruker av ny løsning  

Brøytemannskaper – private  Bruker  Blir bruker av ny løsning  

Statens vegvesen  Andre interessenter  Ønsket bruker av ny løsning for å 

oppnå ønsket samordning og 

koordinering mellom vegeiere  

Innlandet fylkeskommune  Andre interessenter  Ønsket bruker av ny løsning for å 

oppnå ønsket samordning og 

koordinering mellom vegeiere 

Private vegeiere og 

privathusholdninger  

Andre interessenter  Ønsket bruker av ny løsning for å 

oppnå ønsket samordning og 

koordinering mellom vegeiere 

Servicetorgansatte/ 

publikumskontakt i kommunen  

Bruker  Hovedbruker av løsningen   

IKT-avdeling i kommunen  Premissgiver  Koordineringsbehov og arbeid med 

integrasjoner mot eksisterende 

løsninger  

Kommunale ledere med fag-, 

personal- og budsjettansvar  

Bruker  Hovedbruker av ny løsning  

Politisk ledelse i kommunene Virksomhetsledere  Ikke delaktig i prosjektet, men 

ønsker å være orientert om status i 

prosjektet og å kommunisere 

gevinster  

Innovasjon Norge  Premissleverandør  Finansierer prosjektet. Bidrar med 

prosjektstøtte  
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Organisasjon/enhet/gruppe  Kategori  Tilknytning/relasjon i prosjektet  

Leverandørutviklingsprogrammet  Premissleverandør  Bidrar med mobilisering av 

markedet. Bidrar med støtte på 

prosess   

Digitaliseringsdirektoratet (Digdir, 

tidligere DIFI) 

Premissleverandør  Bidrar med støtte på prosess opp 

mot anskaffelsen  

Andre innovasjonspartnerskap og 

kommuner  

Andre interessenter  Erfaringsutveksling  

Leverandører  Leverandører  Deltar i konkurransen om å bli 

partner i innovasjonspartnerskapet  

Annen næring/tjenesteyting  Bruker  Brukere av vegen – transportnæring, 

offentlig transport, 

renovasjonsselskaper, nødetater, 

hjemmetjeneste etc.  

Brøytemannskaper i hytteområder  Andre interessenter  Ønsket bruker av ny løsning for å 

oppnå ønsket samordning og 

koordinering av vintervedlikeholdet. 

Aktuelle for uttesting av løsning pga 

lengre vintersesong i fjellet  

Hytteeiere  Andre interessenter  Aktuell bruker av løsningen. 

Spesielle behov i og med at mange 

ikke bor i kommunen de har hytte. 

Aktuelle for uttesting av løsning pga 

lengre vintersesong i fjellet  

Meteorologisk institutt  Andre interessenter  Leverer aktuelle data til løsningen 

(Yr og Halo) 

Statens vegvesen Andre interessenter  Leverer aktuelle data til løsningen 

(vegvær)  

Ønsker data om kommunale veger 

inn i løsningen sin (vegvær) 
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5. RAMMEBETINGELSER 

5.1. Føringer for prosjektet 

 

Innovasjon Norge har utarbeidet en norm for hvordan tidsforløpet i et innovasjonspartnerskap skal 

gjennomføres. På bakgrunn av dette er det utarbeidet følgende tidslinje for prosjektgjennomføringen:  

 

 
 

Innovasjonspartnerskapet er tildelt totalt inntil 14 000 000 NOK til gjennomføring. Inntil 1 400 000 NOK 

kan brukes til kartlegging av utfordringsbilde og behov samt dialogaktiviteter med markedet, mens inntil 

12 600 000 NOK kan brukes til utvikling av løsninger sammen med partneren etter endt konkurranse.  

 

Styringsgruppa behandlet sak om risikostyring i sitt møte 27. november 2019. Her var et av punktene 

risiko knyttet til tid og økonomi. Sakset fra referat:  

 

Fra Innovasjon Norge: Er positive til utvidelse av tid til prosjektgjennomføring dersom det gjennom 

arbeidet og dialog viser seg nødvendig. De økonomiske rammene er satt, men det kan være aktuelt å ta i 

bruk andre økonomiske virkemidler i og utenfor Innovasjon Norge dersom det blir behov for det. 

 

Merk at gjennomføringsfasen med evn. utløsing av kjøpsopsjon og implementering av løsningen er del 

av prosjektet, men at kjøp og implementering ikke er finansiert gjennom 

innovasjonspartnerskapsordningen.  

 

5.2. Prosjektets avgrensninger 

I dette prosjektet skal man løse behov/utfordringer knyttet til vinterdrift av kommunal veg. Det vil stilles 

krav til at prototypen kan utvikles slik at andre vegeiere (private, kommuner, fylkeskommuner og staten) 

kan ta i bruk løsningen for å løse de samfunnsmessige utfordringene knyttet til ulikt eierskap til veg.  

 

5.3. Rettslige reguleringer  

En avtale om innovasjonspartnerskap er en juridisk anskaffelsesprosedyre forankret i Lov om offentlige 

anskaffelser og en arbeidsmodell for dialog og innovasjonssamarbeid med næringslivet. Det henvises til 

Innovasjon Norge sin hjemmeside for mer informasjon.  

 

5.4. Prinsipielle spørsmål 

5.4.1. Økonomi  

Som beskrevet i pkt. 5.1 og 9.1, er rammen for utviklings- og testfasen satt til inntil 12 600 000 NOK.  

Om dette er tilstrekkelig for å utvikle en prototype som dekker kommunenes behov, er ikke kjent før 

tilbudene kommer inn. Dersom rammene ikke strekker til, og det ikke kan søkes tilskudd andre steder, 

kan det være aktuelt at partneren eller en eller flere av kommunene yter et tilskudd til utviklingsarbeidet. 

Dette må omtales nærmere i styringsdokumentet som besluttes i forkant av utviklingsfasen og som skal 

være førende for utviklingen og testingen.    

https://www.innovasjonnorge.no/innovasjonspartnerskap
https://www.innovasjonnorge.no/innovasjonspartnerskap
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5.4.2. Forretningsmodell  

Målet for innovasjonspartnerskapet er å utvikle en prototype av løsning som partneren kan 

kommersialisere for salg på det åpne markedet. Hvilken forretningsmodell som velges, er avhengig av 

hvilket produkt eller tjeneste som utvikles, og vil i stor grad være opp til leverandøren. Dette omtales 

nærmere i styringsdokumentet. Likevel ønsker kommunene å legge følgende føringer: 

- IKT-systemer skal eies og driftes av leverandøren som «skytjeneste», og kommunene ønsker en 

abonnementsløsning hvor man betaler for bruk av tjenesten. 

- Fysisk utstyr (sensorer, kameraer, etc.), kan enten eies og driftes av leverandøren og tilbys som en 

del av tjenesten, eller kommunene kan selv eie og drifte slik utstyr.  

5.4.3. Integrasjoner mot fagsystemer  

IKT-systemer som utvikles bør kunne integreres med kommunenes IKT-fagsystemer der det er 

hensiktsmessig, for å unngå unødige og manuelle arbeidsoppgaver. Eksempler på aktuelle integrasjoner 

er arkivering av kontrakter, fakturering/økonomioppfølging og pålogging. 

5.4.4. Databehandleravtale og eierskap til data  

Hver enkelt kommune må gjennom databehandleravtale med partneren, sikre seg eierskap til de data og 

personopplysninger som samles inn i IKT-systemet. Databehandleravtalen må også regulere hva 

partneren kan bruke kommunens data til (f.eks. til maskinlæring), og hvilke data som kan deles med 

andre (som f.eks. åpne data). 

5.4.5. Personvern 

For å løse de behovene som er beskrevet i anbefalt konsept, vil det trolig komme løsningsforslag som 

inneholder ulike former for sporing. Dette kan for eksempel være sporing av brøytebiler for 

automatisering og optimalisering av ruter eller for å gi informasjon til publikum om hvor brøytebilen har 

vært eller skal. For presis og korrekt mannskapsutkalling samt bedre kontraktsoppfølging, kan det f.eks. 

bli aktuelt å sette ut ulike sensorer/kamera for innsamling av værdata.  

Ved å ta i bruk løsninger som nevnt ovenfor, vil man måtte forholde seg til gjeldende regelverk for 

personvern, som GDPR (EUs personvernforordning) og Personopplysningloven med forskrifter.  

Datatilsynet gir nærmere informasjon på sin hjemmeside. Det er viktig å merke seg at man skiller 

mellom personopplysninger i sin alminnelighet og personopplysninger med sensitivt innhold. I dette 

prosjektet vil det ikke være aktuelt å samle inn sensitive personopplysninger.  

Melding om behandling av personopplysninger skal som hovedregel sendes til personvernombudet i 

kommunene. 

5.4.6. Eierskap til utviklet produkt og utløsning av opsjon for kjøp  

Utviklet produkt eies i henhold til avtalen om innovasjonspartnerskap av partneren og det er partneren 

som tar stilling til, og kostanden for, å kommersialisere produktet. Dersom produktet kommersialiseres, 

står hver kommune fritt til å utløse opsjon for kjøp. 

 

5.4.7. Antall utviklingspartnere og utviklingsløp 

Et innovasjonspartnerskap åpner i utgangspunktet for å kjøre flere parallelle utviklingsløp med flere 

partnere (kontrakter). Erfaringene fra andre innovasjonspartnerskap som har gjort dette, er at det kan 

være organisatorisk krevende ved at man må ha flere parallelle prosjektorganisasjoner. Ettersom «Smart 

vinterveg» allerede er organisatorisk kompleks med fire kommuner i samarbeid, anbefaler 

prosjektgruppa at det videre prosjektarbeidet legges opp som ett utviklingsløp med én utviklingspartner 

eller konsortium.  

https://www.datatilsynet.no/regelverk-og-verktoy/lover-og-regler/
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Én-til-én-møtene med leverandører har i tillegg gitt tydelige signaler om at markedet fint vil kunne 

tilpasse seg slike rammebetingelser, ved at én hovedleverandør ved behov knytte til seg flere 

underleverandører for å svare opp kommunenes behov. Dette vil også gjøre utviklingspartneren(e) i stand 

til å sy sammen en komplett løsning, og ikke være avhengige av at hver enkelt fremtidig kunde selv må 

integrere flere løsninger. 

 

5.4.8. Følgeforskning  

I pkt. 1 og 6 er prosjektets målområder og gevinster beskrevet. Det er krevende å finne gode 

måleindikatorer som viser om prosjektet gir de ønskede gevinstene. For å identifisere og ta ut 

gevinstpotensialet i prosjektet samt å skape grunnlag for læring og utvikling utover prosjektets levetid, 

må det tas stilling til om man skal bruke ressurser på følgeforskning. Dette vil i tilfelle være noe 

kommunene selv må finansiere og organisere da dette ikke er en del av innovasjonspartnerskapet. 

Følgeforskning kan organiseres ved hjelp av et profesjonelt forskningsmiljø (eks. NTNU) eller ved å 

engasjere studenter på bachelor- eller masternivå til å gjennomføre forskningen.  

6. PROSJEKTETS FORVENTEDE GEVINSTER 
Det vises til pkt. 1 der mål og gevinster for prosjektet er beskrevet. Prosjektgruppa har valgt å fokusere 

på fire områder der man mener det er mulig å måle effekt (se tabell nedenfor). I mange tilfeller vil man 

ikke kunne måle gevinsten før løsningen er implementert i daglig drift. Dersom maskinlæring tas i bruk 

for planlegging og optimalisering av ruteplanlegging, vil de store gevinstene først kunne tas i bruk når 

maskinen har fått inn store mengder data som tilegnes over år. Noen gevinster kan måles ved kvantitative 

undersøkelser (tellinger). Andre gevinster måles best ved bruk av kvalitativ metode som 

spørreundersøkelse til et representativt utvalg, med tilleggsspørsmål i kommunenes 

innbyggerundersøkelser og evn. dybdeintervjuer. Å finne gode parametere for å måle om utviklet løsning 

vil gi økonomisk gevinster, er krevende da snø- og isforholdene varierer svært fra år til år.  
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Gevinst For hvem, og hvordan, oppstår 

gevinsten

Forutsetninger for at 

gevinsten kan 

realiseres.

Hvordan måle gevinsten?

Kostnadseffektiv vinterdrift 

(tjenestekvalitet, ressursutnyttelse, 

kvalitet) 

Oppstår for planleggere og 

utførere av vegdriften 

vinterstid.

Oppstår når nye løsninger tas i 

bruk (for enkelte allerede i 

prosjektets utviklingsfase).

Publikum vil også kunne 

oppleve bedre kvalitet når 

løsningen til slutt tas i bruk i 

ordinær drift.

Vegforvaltere, 

driftsledere, 

brøytemannskaper og 

publikum tar i bruk 

løsningen.

Spørreundersøkelse til 

vegforvaltere, driftsledere 

og sjåfører om bl.a. tidsbruk 

og opplevd kvalitet. 

Dybdeintervjuer kan bli 

aktuelt.

Manuelt telle antall 

befaringsturer før utkalling. 

Beregne reduksjon i antall 

kjørte kilometer pr. 

gjennomkjøring for alle 

kommunale veger/plasser. 

Data for dette kan hentes 

fra IKT-systemet når det er i 

drift.  

Bærekraftig drift med reduksjon i 

utslipp og forurensing 

Redusert kjøring vil gi en klima- 

og miljøeffekt. (CO2 og 

svevestøv).

Effekt for inspeksjonskjøringen 

vil komme når sensor-

/datadelen av løsning tas i bruk.

Effekt for driftskjøring vil 

komme når ruteoptimalisering 

fra maskinlæring tas i bruk, 

sannsynligvis etter prosjektets 

avslutning.

Vegforvaltere, 

driftsledere og 

brøytemannskaper tar i 

bruk løsningen, stoler 

på innkomne data og 

endrer praksis.

CO2-beregninger ut fra 

antall befaringsturer og 

kjørte kilometer (ref. 

måling over)

Høy publikumstilfredshet Effekt oppstår når publikum og 

alle andre aktører får innsyn i 

hvor og når det er brøytet og 

strødd. 

Effekten oppstår når løsningen 

evt. er satt i ordinær drift i 

kommunen, etter prosjektets 

slutt.

Informasjon til 

publikum om løsningen 

og veiledning i bruk 

ved behov (fra 

servicetorg).

Ekstraspørsmål i 

innbyggerundersøkelse som 

flere av kommunene 

gjennomfører jevnlig. 

Bedre arbeidsvilkår ofr 

brøytebilsjåfører, driftsledere og 

vegforvaltere 

Effekt for arbeidstid oppstår hos 

driftsledere og sjåfører. Oppstår 

når nye løsninger tas i bruk (for 

enkelte allerede i prosjektets 

utviklingsfase).

Effekt for tilbakemeldinger 

oppstår hos vegforvaltere, 

driftsledere, sjåfører og 

servicetorgmedarbeidere når 

løsningen evt. er satt i ordinær 

drift i kommunen, etter 

prosjektets slutt.

Vegforvaltere, 

driftsledere, 

brøytemannskaper, 

servicetorgmedarbeide

re og publikum tar i 

bruk løsningen.

Spørreundersøkelse for 

brukere av løsningen 

(brøytebilsjåfører, 

driftsforvalter, vegforvalter, 

servicetorg).
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7. OVERORDNET ORGANISERING 
 

Kommunene Gjøvik, Lillehammer, Ringsaker og Hamar er likeverdige partnere i prosjektet. Gjøvik 

kommune er administrativt ansvarlig ved kommunalsjef Marit Lium Dahlborg og prosjektleder Anne 

Britt Søreng. Anskaffelsen vil bli gjennomført av Felles anskaffelsesenhet for Gjøvikregionen. Alle 

kommunene forplikter seg til å spille en aktiv rolle både i styring og gjennomføring av prosjektet ved at 

alle kommunene er likt representert i styringsgruppe, prosjektgruppe, arbeidsgrupper og 

referansegrupper.  

 

Det forutsettes at alle kommunene frigjør nødvendige ressurser slik at prosjektet kan bli gjennomført på 

en god måte. Styringsgruppa møter til møter etter fastsatt møteplan eller etter behov. Styringsgruppas 

medlemmer må aktivt bidra til at prosjektet får nødvendig forankring i sine respektive kommuner. 

Prosjektleder er fristilt 70% til prosjektet. Estimert prosjekttid for prosjektgruppemedlemmer er satt til 

20%, mens det for arbeidsgruppemedlemmer er satt til 10%. Oppgitt fristillingsprosent er veiledende ved 

at det i perioder vil være behov for mindre/mer fristilling.  I utviklingsfasen kan det bli aktuelt med 

fristilling av andre ressurser til eks. testing. I planleggingsfasen vil evalueringen av innkomne tilbud og 

oppfølgingsaktiviteter være særlig krevende for anskaffelse, IKT og vegdrift.   

 

I et så stort prosjekt og med fire kommuner involvert, kan man risikere forsinkelser ved at 

enkeltkommuner eller enkeltpersoner ikke leverer som forutsatt. Ved fravær av tilbakemelding eller 

gjennomføring fra en eller flere av kommunene innen angitte frister, gis prosjektleder myndighet til 

å fortsette prosjektarbeidet uten opphold for å unngå avvik på fremdrift. Dersom dette blir et gjentakende 

problem, er prosjektleder ansvarlig for å ta dette opp i styringsgruppa.  

 

Prosjektorganisasjonen vil være dynamisk og endre seg i takt med fremdriften i prosjektet. 

Styringsgruppe, prosjektgruppe, arbeidsgruppe vegdrift, arbeidsgruppe IKT/teknologi og arbeidsgruppe 

informasjon/publikumskontakt vil være fast gjennom hele prosjektet. Arbeidsgruppe anskaffelser vil 

delta i planleggingsfasen/konkurransefasen, mens andre arbeidsgrupper kan bli aktuelle på et senere 

tidspunkt i prosjektet. For planleggingsfasen/konkurransefasen vil organisasjonskartet se slik ut:  

 

 

Styringsgruppe 

Leder Geir Fevang 

Prosjekgruppe

Leder Anne Britt Søreng 

Arbeidsgruppe vegdrift 

Leder Per Kristian Bergstrøm

Arbeidsgruppe IKT/teknologi

Leder Ove Jørstad 

Arbeidsgruppe 
informasjon/publikumskontakt

Leder Roger Nilssen

Arbeidsgruppe anskaffelser 

Leder Lars Erik Hveem

Ressurser 

Innovasjon Norge , LUP, Difi, 
prosessveiledere i kommunene, 

programleder Smartby Gjøvik  
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Oversikt projektdeltakere pr. februar 2020  

 
 

 

 

 

 

Rolle Navn Stilling

Styringsgruppemedlem Geir Fevang Kommunalsjef (konst.) for by og samfunnsutvikling, Lillehammer

Styringsgruppemedlem Marit Lium Dahlborg Kommunalsjef administrasjon, forvaltning og teknisk drift, Gjøvik

Styringsgruppemedlem Roger Holm Teknisk sjef, Hamar

Styringsgruppemedlem Håvard Haug Kommunalsjef for teknisk drift og øvrige enheter, Ringsaker

Styringsgruppe, observatør Ketil Lundgaard Avdelingsdirektør offentlig-privat innovasjon, Innovasjon Norge

Styringsgruppemedlem Pål Marius Larsen HTV Gjøvik kommune 

Styringsgruppemedlem (vara) Cecilie B. Andersen HTV Lillehammer kommune 

Styringsgruppemedlem Kirsti Øveraasen Fosnes HVO Gjøvik kommune 

Styringsgruppemedlem (vara) Oddvar Almås HVO Lillehammer kommune 

Prosjektleder (etter oppstart) Anne Britt Søreng Prosjektleder og rådgiver, Felles utviklingsstab, Gjøvik

Prosjektgruppemedlem, IKT og teknologi Ove Jørstad Digitaliseringskoordinator, Lillehammer

Prosjektgruppemedlem, Vegdrift Per Kristian Bergstrøm Ingeniør veg, Hamar

Prosjektgruppemedlem, kommunikasjon og publikumskontakt Roger Nilssen Enhetsleder, servicesenter - Innbygger- og boligservice, Ringsaker

Prosjektgruppemedlem Jørn Eriksen HTV Ringsaker kommune 

Prosjektgruppemedlem (vara) Pål Marius Larsen HTV Gjøvik kommune 

Prosjektgruppemedlem Camilla Persson HVO Hamar kommune 

Prosjektgruppemedlem (vara) Britt Hovland HVO Ringsaker kommune 

Prosjektgruppe, ressurs Pål Godard Programleder Smart By, Gjøvik kommune 

Arbeidsgruppe anskaffelser, leder Lars Erik Hveem Rådgiver, Anskaffelser, Gjøvik

Arbeidsgruppe anskaffelser Harald Brovold Hamar

Arbeidsgruppe anskaffelser Evy Marlen Wilhelmsen Innkjøpsrådgiver, Ringsaker kommune

Arbeidsgruppe anskaffelser Olav Sørbu Anskaffelser, Lillehammer

Arbeidsgruppe anskaffelser, ressurs  Thore Amundsen Leder, Anskaffelser, Gjøvik

Arbeidsgruppe vegdrift, leder Per Kristian Bergstrøm Ingeniør veg, Hamar

Arbeidsgruppe vegdrift, medlem Ole Kristian Hegge Virksomhetsleder, Teknisk service, Gjøvik

Arbeidsgruppe vegdrift, medlem Truls Hanssen Lillehammer

Arbeidsgruppe vegdrift, medlem Sven Arne Wright HagenTeknisk drift, Ringsaker kommune

Arbeidsgruppe vegdrift, medlem Morten Solheim PTV Hamar kommune 

Arbeidsgruppe IKT og teknologi, leder Ove Jørstad

Arbeidsgruppe IKT og teknologi, medlem Hans Petter Hoff Leder, IKT-avdelingen

Arbeidsgruppe IKT og teknologi, medlem Geir Willard Rådgiver, Strategi og utviklingsseksjonen, Ringsaker kommune

Arbeidsgruppe IKT og teknologi, medlem Stig Aage Melve Fagleder GIS, Hamar 

PTV 

Arbeidsgruppe kommunikasjon og publikumskontakt, leder Roger Nilssen Enhetsleder, servicesenter - Innbygger- og boligservice, Ringsaker

Arbeidsgruppe kommunikasjon og publikumskontakt, medlem Mari Bjørnstad Grønlie Kommunikasjonsrådgiver, fagleder servicetorg, Gjøvik

Arbeidsgruppe kommunikasjon og publikumskontakt, medlem Kjersti Morset Kommunikasjonssjef, Lillehammer

Arbeidsgruppe kommunikasjon og publikumskontakt, medlem Hilde Fjærgård Skjellet Konsulent Service og kommunikasjon , Hamar 

Arbeidsgruppe kommunikasjon og publikumskontakt, medlem Gro Anita Øverstad PTV Gjøvik kommune 

Ressurs, prosessveileder behov/marked, leder Anne Grethe Hoel Fagenhetsleder for digitalisering og IKT, Lillehammer kommune

Ressurs, prosessveileder behov/marked Kjersti Granaasen Rådgiver, Leverandørutviklingsprogrammet, NHO Innlandet

Ressurs, prosessveileder behov/marked Hans Ivar Festad Rådgiver, Felles utviklingsstab, Gjøvik kommune

Ressurs, prosessveileder behov/marked Hege Quist-Hanssen Innovasjonsrådgiver, Innovasjon Norge Innlandet

Ressurs, prosessveileder behov/marked Åshild Skard Rådgiver, Utviklings- og strategiavdelingen, Hamar kommune

Ressurs, prosessveileder behov/marked Roger Nilssen Ringsaker

Kontaktperson Innovasjon Norge lokalt Beate Follestad Finansieringsrådgiver, Innovasjon Norge Innlandet

Kontaktperson Innovasjon Norge (vara) Anne C Morseth

Kontaktperson NHO/LUP Kjesti Granaasen

Kontaktperson DigDir Kjersti Berg 
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8. PROSJEKTETS AVHENGIGHETER OG FORUTSETNINGER 
FOR VELLYKKET GJENNOMFØRING  

 

Det er mange forutsetninger for en vellykket gjennomføring av prosjektet. Viktige hovedpunkter er: 

 Solid forankring av prosjektet i alle kommunene  

 Tilgang til tilstrekkelig ressurser med riktig fagkompetanse i alle prosjektets faser  

 Utholdenhet og evne til å stå i usikkerhet og endring (ledere og medarbeidere)  

 Løsningsforslagene fra markedet gjenspeiler kommunenes behov  

 Partner som oppfyller kontraktsforpliktelsene 

 Partner som evner å kommersialisere utviklet løsning  

 Vær- og føreforhold som gir mulighet til tilstrekkelig uttesting   

 Autonome team i utviklingsfasen – riktig kompetanse - mandat til løpende prioriteringer og 

beslutninger   

 Løsning med enkelt brukergrensesnitt  

9. SKISSE TIL OVERORDNET PROSJEKTPLAN  
 

Delfase Tidsrom (fra-
til) 

Hovedleveranser i delfasen 

Planlegge – 

konkurranse  

01.04.2020 – 

30.10.2020 

Konkurransegrunnlag med behovsbeskrivelse  

Prekvalifisering av leverandører  

Kontrakt med en eller flere partnere  

Gjennomføre – 

utvikle  

01.11.2020 – 

28.02.2022 

Fase 1 – utvikling av løsning i form av delleveranser  

Fase 2 – partneren utarbeider og tester endelig prototype   

Fase 3 – oppdragsgiver tester og godkjenner løsningen   

Gjennomføre – 

kjøp/implementering  

01.03.2022 – 

30.10.2022 

Beslutning om evn. utløsning av kjøpsopsjon. 

Implementering av løsning i daglig drift   

Avslutte  01.11.2022 – 

30.11.2022 

 

Realisere  Fra 

01.12.2022 

Løsning er tatt i bruk i daglig drift.  

 

Det vises til prosjektplan versjon 5 (vedlegg 5) for mer detaljert prosjektplan.  

9.1. Prosjektets kostnader 

Det vises til pkt. 5.1. Det er tildelt inntil kr. 12 600 000,- til utvikling av løsning. Estimerte 

utviklingskostnader vil først bli kjent når tilbudene kommer inn.  
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Kommunene må dekke kostnader til deltakelse i prosjektet over egne driftsbudsjetter. Unntatt fra dette er 

tilfeller der kommunene bruker egne ressurser til fasilitering og gjennomføring av behovskartlegging og 

markedsdialog jfr. samarbeidsavtalen pkt. 5.2 der det står følgende:  

 

Kommunene har mulighet til å få dekket frikjøp av egne ansatte. Denne muligheten er begrenset til 7 % 

av midlene (980 000 NOK). Dokumentasjon på at prosjekteier har den aktuelle kompetansen de ønsker å 

kjøpe fri må fremvises. Eksempler på slik kompetanse er designkompetanse, tjenestedesign, 

fasiliteringskompetanse, aktuelle IT-kompetanse, egnet anskaffelsesregelverket, prosessledelse, 

innovasjon etc.  

 

Styringsgruppa besluttet i møte 27.11.2019 at kompensasjonen for slikt arbeid skulle settes til kr. 600,- 

pr. time.  

 

9.2. Strategi for gjennomføring 

En avtale om innovasjonspartnerskap er, som tidligere beskrevet, en juridisk anskaffelsesprosedyre 

forankret i Lov om offentlige anskaffelser og en arbeidsmodell for dialog og innovasjonssamarbeid med 

næringslivet. Digitaliseringsdirektoratets mal for konkurransegrunnlag vil bli benyttet ved utlysning av 

konkurransen. Konkurransen vil bli gjennomført som en trinnvis prosess slik det er skissert nedenfor. 

Digitaliseringsdirektoratets mal for avtale om innovasjonspartnerskap vil bli benyttet ved 

kontraktinngåelse med partner. Mercell vil bli brukt som konkurransegjennomføringsverktøy. For mer 

informasjon om anskaffelsesprosessen henvises det til Digitaligeringsdirektoratets hjemmeside.  

 

 

 
 

Utviklingsfasen gjennomføres som en trinnvis prosess med tre faser som beskrevet på 

Digitaliseringsdirektoratets hjemmeside og vist nedenfor. Følgende leveranser skal leveres i de tre 

fasene:  

 Fase 1 – utvikling av løsning i form av delleveranse  

 Fase 2 – partneren utarbeider og tester endelig prototype  

 Fase 3 – oppdragsgiver tester og godkjenner løsningen  

https://www.anskaffelser.no/avtaler-og-regelverk/anskaffelsesprosedyrer/innovasjonspartnerskap/gjennomforing-av-konkurransen
https://www.anskaffelser.no/avtaler-og-regelverk/anskaffelsesprosedyrer/innovasjonspartnerskap/utvikling-i-faser-og-kjop-av-utviklet-losning
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Kontrakten bør ta høyde for at oppdragsgiver kan avslutte partnerskapet dersom leverandøren ikke 

oppnår delmålene for fasen eller at kostnadene ikke står i forhold til den endelige løsningen. Hver fase 

avsluttes med en evaluering der man beslutter om leveransen godkjennes eller ikke, samt om man skal 

starte på neste fase eller avslutte innovasjonspartnerskapet.  

 

 

10. VEDLEGG 
 

 Vedlegg 1 - Rapport fra behovskartleggingen  

 Vedlegg 2 - Personas fra behovskartleggingen  

 Vedlegg 3 - Oppsummering fra dialogmøtene med markedet  

 Vedlegg 4 - Kommunikasjonsplan  

 Vedlegg 5 – Prosjektplan versjon 5  

 


