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Denne fylles ut ved behandling, ved BP1:  
Prosjektnummer: Saksnummer:  

 19/4652  

Behandlet dato:  Behandlet av (ansvarlig linjeleder): Utarbeidet av: 

21.08.2019 Styringsgruppa Pål Godard, Prosjektleder, Gjøvik kommune 

Beslutning: 

 

Konseptfase for prosjektet iverksettes. Konseptfasen inneholder både behovskartlegging og markedsdialog. 

Produkter fra konseptfasen skal være et dialognotat, et konkurransegrunnlag med behovsbeskrivelse, samt et prosjektforslag 

med foreløpig gevinstoversikt. 

   

Bemanning av neste fase  Neste fase ferdig: 

Leder av utredningsarbeidet: Pål Godard / Anne Britt Søreng 

Andre: Se egen oversikt over prosjektdeltakere. 

30. mars 2020 

Signatur ved godkjenning (BP1): 

Godkjent av styringsgruppa v/Marit Lium Dahlborg (GK), Geir Fevang (LK), Roger Holm (HK), Håvard Haug (RK) 
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1. BAKGRUNN 

 

Kommunene Gjøvik, Hamar, Lillehammer og Ringsaker gikk i mars 2019 sammen om å søke 

midler fra Innovasjon Norge til å gjennomføre et innovasjonspartnerskap. Søknaden vant fram i 

konkurranse med 50 andre søkere, og kommunene fikk i juni 2019 tildelt 14 millioner kroner til 

prosjektet. Med dette som bakgrunn, starter kommunene nå selve prosjektarbeidet. 

Problemstillingen «Snø til besvær» er jobbet fram av kommunene selv i samarbeid med rådgivere 

fra Innovasjon Norge Innlandet. Samfunnsutfordringene vi har med håndtering av snø vant fram 

bl.a. fordi 

- vi har snørike vintre i det indre Østlandet og gode betingelser for test og utvikling av 

relevante løsninger. Det er noe ulik topografi og ulik organisering av brøytevirksomheten i 

samarbeidskommunene, som støtter opp under mange ulike testscenarioer. 

- vi har lokale bedrifter og kompetansemiljøer med unik innsikt i problemstillingen. 

- en god løsning på problemet vil enkelt kunne selges til andre kunder både nasjonalt og 

internasjonalt – i et marked som vokser globalt. 

Kommunenes kostnader i forbindelse med snørydding eskalerer, vintrene blir stadig mer snørike og 

innbyggertilfredsheten er lav. I tillegg preges snøryddingsarbeidet av manuelle rutiner og 

manglende koordinering mellom de ulike aktørene. Bakgrunnen for innovasjonspartnerskapet er at 

kommunene ønsker å utvikle og driftssette nye og mer effektive løsninger for håndtering av snø i 

samarbeid med leverandører. 
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2. HENSIKTEN MED PROSJEKTET 

2.1. Hvilke behov skal dekkes? 

En mer utfyllende behovsbeskrivelse vil være ett av produktene i en konseptfase, men i løpet av 

søknadsprosessen ble følgende behov kartlagt i kommunene: 

Det er en felles problemstilling for kommunene at stort snøfall fører til utfordringer når det gjelder 

dagens brøytevirksomhet, samt at kostnadene har eskalert de siste år. Det er liten koordinering 

mellom de ulike brøyteaktører - vegvesenet - kommunen – entreprenører - gårdeiere 

(fortausrydding) og private husstander. Aktørene brøyter snø inn i hverandres nybrøytede kryss og 

porter, da hver aktør har ulikt ansvar, og det er ingen prioritering eller samarbeid.  Samtidig går det 

liten eller ingen informasjon ut til publikum om hvor brøytebilen befinner seg, hvilke veier som er 

åpne/sperret eller hvor det er ulykker. Ekstra etterbrøyting og bortkjøring er tid og ressurskrevende.   

Misfornøyde innbyggere og kostnader ved forsinkelser problematiserer bildet. 

I dag er det manuelle vurderinger omkring når brøyting igangsettes og hvor. Det er lite eller ingen 

prioritering av ressurser. Kommunene har egne brøytevakter som igangsetter brøyting. Innleide 

entreprenører vurderer selv når de igangsetter etter gitte kriterier. Statens vegvesen gjør igjen sine 

vurderinger.  Lite koordinering og kontrakter i ulike deler av fylket/kommunen bidrar også til 

“tomkjøring” mellom lokasjoner uten snøbrøyting, noe som også er en belastning på miljøet.   

2.2. Hvilke endringer skal prosjektet skape? 

 

I dette prosjektet skal kommunene, sammen med én eller flere leverandører, utvikle nye løsninger 

for snørydding. Kommunene vil også ha muligheten til å gå til anskaffelse av de(n) nye 

løsningen(e) i slutten av prosjektet. 

 

Hvilken endring eller løsning som best vil løse problemstillingen er ukjent nå ved prosjektstart. Det 

finnes ulike løsninger i markedet som benyttes på en del av våre problemområder, men kommunene 

har ikke funnet en løsning som er dekkende for hele vårt behov.  

Vi ser for oss at tilgjengelig informasjon samhandler digitalt for planlegging, simulering og gir 

analysemuligheter og koordinering mellom flere parter. Vi mener det finnes teknologi i dag som 

kan danne utgangspunkt for en totalløsning. Elementer av eksisterende teknologi, og teknologi i 

test/utvikling, må sys sammen, utvikles og tilpasses vårt behov. 

 

Kommunene forventer at løsningene som velges skal gi 

- 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 

 

Løsningene som utvikles skal realiseres i form av faktisk fungerenede demo-løsninger 

(demontratorer / «Proof of concept»), og resultater skal dokumenteres. 
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Etter utviklingsløpet, vil kommunene ha en kjøpsopsjon for utviklet løsning. 

3. FØRINGER FOR PROSJEKTET 

3.1. Sammenheng med andre prosjekter? 

 

Prosjektaktivitetene må koordineres med øvrig drifts- og utviklingsarbeid i samarbeidskommunene 

innen både vegdrift og IKT. Vi kjenner foreløpig ikke til andre konkrete prosjekter som krever 

særskilt koordinering. 

 

3.2. Er direkte involvering av andre virksomheter aktuelt? 

Håndtering av snø påvirker en rekke interessenter og aktører. Se interessentoversikt i kap. 5.2 

3.3. Er det aktuelt å gjøre anskaffelse(r) for å gjennomføre prosjektet? 

 

Ja. Innovasjonspartnerskap er i seg selv en anskaffelsesprosess. 

https://www.anskaffelser.no/avtaler-og-regelverk/anskaffelsesprosedyrer/innovasjonspartnerskap 

 

Organisering av prosjektets faser og fremdrift blir tilpasset prosedyrer og regler i 

innovasjonspartnerskapet. 

3.4. IT-politiske føringer og andre rammebetingelser 

 

Åpne data: 

Det er en nasjonal føring at data som samles inn av og eies av det offentlige, skal gjøres tilgjengelig 

som åpne data. Dataene i dette prosjektet vurderes som egnet for slik tilrettelegging. 

 

4. ERFARINGER OG ANNEN NYTTIG INFORMASJON 

Data og dokumenter fra søknadsprosessen i mars 2019.  

Der er det gjort en grov behovsvurdering og gevinstberegning, samt en kort sondering mot 

leverandørmarkedet. 

  

https://www.anskaffelser.no/avtaler-og-regelverk/anskaffelsesprosedyrer/innovasjonspartnerskap
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5. BESKRIVELSE AV KONSEPTFASEN 

 

5.1. Organisering og ansvar i konseptfasen 

 

Prosjektet organiseres med en styringsgruppe, en prosjektgruppe og arbeidsgrupper for de ulike fag 

som deltar. 

Styringsgruppa er øverste organ i prosjektet, og tar beslutninger om framdrift og leveranser. 

Prosjektgruppa er ansvarlig for gjennomføring av det operative prosjektarbeidet og for prosjektets 

leveranser. Arbeidsgruppene bistår prosjektgruppa med denne jobben.  

I tillegg er det en ressursgruppe som bistår med fagkompetanse på aktuelle aktiviteter. 

 

Prosjektleder er leder for prosjektgruppa, og er bindeleddet til styringsgruppa hvor han/hun fungerer 

som sekretær og saksforberedende organ uten stemmerett. 

 

Prosjektets organisasjonsstruktur: 

 
 

Alle kommuner er representert i alle prosjektets organer. 

 

I et stort prosjekt som spenner over flere organisasjoner (samarbeidskommuner), er risikoen for 

forsinkelse i prosjektet pga. forsinkelser i en enkeltkommune stor. Ved fravær av tilbakemelding 

eller fravær av gjennomføring fra en av samarbeidskommunene innen angitte frister, gis 

prosjektleder myndighet til å fortsette prosjektarbeidet uten opphold for å unngå avvik på fremdrift. 
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Prosjektets bemanning p.t.: 
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5.2. Interessenter i konseptfasen 

Prosjektet har foreløpig identifisert interessentene i tabellen under. Interessentregisteret kan 

suppleres underveis i prosjektet med analyse, tiltak og flere interessenter. 
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5.3. Resultater fra konseptfasen 

Konseptfasen inneholder både behovskartlegging og markedsdialog, og skal produsere følgende 

leveranser: 

- Dialognotat for kunngjøring på Doffin (anskaffelsesfaglig dokument) 

- Prosjektforslag med gevinstoversikt (oppdatert prosjektfaglig beslutningsdokument) 

- Konkurransegrunnlag med behovsbeskrivelse (anskaffelsesfaglig dokument) 

(Et prosjektforslag er et ledelsesprodukt som beskriver hvorfor det foreslåtte konseptet er valgt, 

forvente gevinster fra prosjektet, samt rammebetingelser og forslag til organisering og 

gjennomføring av prosjektet. Prosjektforslaget opprettes i konseptfasen og baserer seg på mandatet 

for konseptfasen.) 

 

5.4. Kostnader, tidsramme og ressursbehov for konseptfasen 

Tidslinjen under viser prosjektets faser, milepæler og varighet for disse: 

 

 

Se egen prosjektplan (Excel-dokument) for detaljer om aktiviteter i konseptfasen. 

Total kostnadsramme for hele prosjektet er kr. 14.000.000,- tildelt fra Innovasjon Norge. 

90 % av denne finansieringen er forbeholdt leverandørens utviklingsarbeid. 

10 % (1,4 mill.) kan benyttes til øvrig prosjektarbeid og konsulentbruk. 

Konseptfasen forventes ikke å være spesielt kostbar, men vil være ressurskrevende rent 

personellmessig pga. antall personer involvert i behovskartlegging og markedsdialog. 

Foreløpig prosjektbudsjett: 
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5.5. Forslag til tilnærming – konsepter som bør vurderes 

 

Hvilke konsepter som er aktuelle i den videre gjennomføringen av dette innovasjonspartnerskapet, 

vil avdekkes i løpet av behovskartleggingen og dialog med markedet. 

 

Søknadsprosessen har likevel avdekket noen mulige tilnærminger til problemstillingen og 

teknologiske muligheter som er aktuelle å nevne i denne sammenheng. Listen under er mer til 

inspirasjon enn en reell bestilling til konseptfasen: 

 

Tilgjengelige teknologier i dag 

- Statens vegvesen har en løsning for sine entreprenører (vegvær.no) som koordinerer og 

planlegger brøyting langs vegene de har ansvaret for. De bruker også sensorer for å 

registrere værforholdene langs en rekke veier. 

- Nytt brøyteutstyr er i dag utstyrt med GPS, slik at mye av teknologien er utviklet. Men gode 

løsninger for å utnytte dette med informasjon mellom aktører og ut til publikum (som for 

eksempel skisporet.no) mangler for vegdriften.  

- Entreprenører har tilgang til elektroniske rodelister som markerer hvor de har kjørt og 

danner grunnlag for fakturering. 

- Avinor har autonome kjøretøyer på Gardermoen, som er softwarestyrt etter behov registrert 

av sensorer (fulldigitalisert).    

 

«Framtidens snøbrøyting» 

- Elektriske lastebiler er på markedet om kort tid. Totalt dieselforbud er diskutert i flere store 

europeiske byer (Frankfurt). Autonome kjøretøyer kan brøyte i lukkede områder. Vi kan se 

konturene av elektriske, autonome kjøretøy som brøyter på natten støttet av et 

simuleringsverktøy for kostnadseffektiv brøyting. 

- Ifølge Øveraasen går utviklingen mot bedre brøyting og mindre salting av vei. Salt er billig 

og enkelt å påføre, men har en svært negativ effekt på miljøet.  

 

Øvrige lavthengende frukter 

- Innsamling av data for opptimalisering av brøyte- og strøtjenestene. 

o Sensorer/værstasjoner stratiske plasser (måler snødybde, is, ++ )  

o Hindringer (rap av brøytesjåfører, ++) 

o Betre og meir nøyaktig GPS logging  av brøytebiler 

o Historikk, erfaring tidligere brøyting, publikumshenvendelser, m.m. 

- Informasjon ut til publikum, næring og tjenesteyting 

- Maskinlæring på innsamlet data og historikk 

 

 

 

 


