
Informasjonsmøte 
for leverandører

5. mai 2020 på Teams



Agenda

• Velkommen og kjøreregler for møtet 

• Kort om innovasjonspartnerskapet og innovasjonsfokus

• Informasjon om kvalifisering og utvelgelseskriterier 

• Informasjon om konkurransens innhold og oppdragsgivers behov 

• Spørsmål og svar



Tidslinje for innovasjonspartnerskapet

Konsept –
Behov

Konsept –
Dialog

Planlegge –
Konkurranse

Gjennomføre -
Utvikling

Gjennomføre –
Kjøp/ 

implementering
Avslutte Realisere

Oppstart
Aug 2019

Behov 
kartlagt

Nov 2019

Godkjenne
konkurransegrunnlag 

Mar 2020

Inngå
kontrakt
Nov 2020

Beslutning 
om kjøp
Apr 2022

Godkjenning av 
leveranser
Nov 2022

Avslutte 
prosjekt
Des 2022

Her er vi



«Smart vinterdrift med effektiv 
planlegging og riktig informasjon»

Konsept for anskaffelsen
(innovasjonsfokus)



Oppsummering fra dialogmøter

Konsept 1: 
Datasystem for sjåførstøtte, planlegging og 
informasjon
- Ruteplanlegging og oppdrag
- Utkalling (evt. datastøttet beslutning)
- Kart for sjåfører (GPS)
- Punktvarsling og avviksmelding for sjåfører
- Logging av utført arbeid. Kontraktsoppfølging / 

fakturering.
- Administrasjon og vedlikehold av maskiner og utstyr
- Innsynsløsning for forvalter/publikum/servicetorg (med 

tjenestenivå)
- (Område)varsling til publikum om føre/hindringer/vilt

(faste installasjoner / mobil)
- Deling av åpne data – standard grensesnitt og arkitektur

Konsept 4: Vinterdrift 
uavhengig av eierskap til 
veg
- Ruteoptimalisering
- Kostnadseffektivisering
- SVV/IFK og/eller private

Konsept 5: 
Digital og åpen 
markedsplass oppdrag 
og utstyr vinterdrift
- Salg av tjenester

(ledig kapasitet)
- Kjøp av tjenester 

(håndtere «topper»)
- Leie/deling av maskiner 

og utstyr
(nabokommuner deler)

Konsept 3: 
Datastøttet planlegging og læring
• Simulering. Maskinlæring. Prediksjon og prognoser.
• Optimalisering og prioritering av rute og rekkefølge.
• Sjåførstøtte utvidet punktvarsel 
 automatisert start/stopp, opp/ned

• Dosering (sand, grus)

Konsept 2: 
Innsamling av data
- Eksterne datakilder

- Vær
- Statens vegvesen

(NVDB, ulykker, mm.)
- Buss/taxi/renovasjon
- Publikum
- Bilprodusenter

- Sensorer (faste)
- Brøytestikker
- Gatelys/stolper
- Skilt
- Pumpestasjoner / bygg

- Sensorer (mobile)
- Droner
- Montert på bil
- Mobiltelefoner 

(brøytemannskap)

Konsept 7:
Selvkjørende maskiner på 
lukket område
 Eks: skole, bhg, parkering, 

gangvei
 Feiing, børsting, strøing

Konsept 6:
Forbedringer utstyr
- Bedre og mer presis 
maskinstyring
(eks. kryss og fortau)



Kvalifisering og utvelgelseskriterier



Gjennomføring konkurranse - rammebetingelser

• Inntil 6 leverandører blir prekvalifisert

• Konkurranse med forhandlinger

• Det blir inngått én (1) kontrakt med én (1) tilbyder. 
Tilbyder er ansvarlig for underleverandører/samarbeidspartnere.
(Kan sammenliknes med Generalentreprise)



Framdriftsplan
Kvalifisering, utvelgelse og videre framdrift



Kvalifikasjonskravene

• Utfylling ESPD – skjema.

• Registrering, autorisasjon: Firmaattest

• Økonomisk og finansiell kapasitet: Kredittvurdering

• Tekniske og faglige kvalifikasjoner: 

Kvalifikasjoner innen forskning og utvikling, inkl. innovasjon og tjenestedesign
• Referanseprosjekt(er) – inntil 3 stk.

• Det må også fremlegges dokumentasjon for evt. underleverandører som en del av kvalifiseringen.



Utvelgelseskriteriene

Referanseprosjektenes

• relevans (50 %)

• gjennomføring (30 %)

• kompleksitet (20 %)



Konkurransens innhold og oppdragsgivers 
behov



Tildelingskriterier

• Kostnad
• Utviklingskostnader  finansiering fra Innovasjon Norge og evt. leverandør
• Maksimumskostnad for kjøpsopsjon  finansiering fra Oppdragsgiver

• Kvalitet
• Behov  «bør», ønsker, trenger = stort handlingsrom
• Funksjonelle og tekniske krav, innovasjonsgrad og samfunnsnytte  «skal», «må»

• Gjennomføringsevne/utviklingsløp
• Plan, Team, Involvering, Test, Risiko



Oppdragsgivers behov

Planlegging av 
vinterdriften

Igangsetting av 
oppdrag

Gjennomføring av 
oppdrag

Informasjon til 
publikum og brukere 

om vinterdriften

Administrasjon og 
kontraktsoppfølging

Bjarte

Didrik



Oppdragsgivers krav

• Funksjonelle krav

• Tekniske krav

• Krav til innovasjon

• Krav til samfunnsnytte og gevinster



Spørsmål og svar

• Bruk møtechatten til å be om ordet

• Eller still spørsmål direkte i møtechatten


