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Sammendrag
Gjøvik, Lillehammer, Hamar og Ringsaker kommuner søker om 14 millioner kroner til
innovasjonspartnerskap for å utvikle og implementere nye løsninger for håndtering av snø.
Kostnader til brøyting eskalerer og innbyggertilfredsheten er lav. Vi ønsker å se samhandling,
digitaliserte tjenester og informasjonsflyt som vil få kontroll på kostnadene, øke
innbyggertilfredsheten og bidra til store samfunnsøkonomiske gevinster.

Samfunnsutfordring: “SNØ TIL BESVÆR”
Vi i kommunene Gjøvik, Lillehammer, Ringsaker og Hamar har en felles utfordring med håndtering av
snø. Dette kommer av særlig snørike vintre, økte kostnader, manglende kommunikasjon mellom
partene og manuelle rutiner.
Det er en felles problemstilling for kommunene at stort snøfall fører til store utfordringer når det
gjelder dagens brøytevirksomhet, samt at kostnadene har eskalert de siste år. Det er liten
koordinering mellom de ulike brøyteaktører - vegvesenet - kommunen - 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 store 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 bidrar også til mye “tomkjøring”
mellom lokasjoner uten snøbrøyting, noe som også er en belastning på miljøet.

Hvorfor er det behov for en ny løsning?
Samfunnsøkonomiske konsekvenser
I våre kommuner bidrar vår skisserte problemstilling til dårlig framkommelighet for kollektivtrafikken,
fotgjengere og handikappede, samt bortfall av parkeringsplasser slik at biler parkerer lenger ut i gata.
Trafikksikkerhetshåndboken har tall på hva forsinkelser i trafikken koster, se tabeller under.
Ôberg og Arvidsson (2012) finner at de samfunnsøkonomiske kostnadene ved fotgjengeres
fallulykker på snø og is er minst det dobbelte av kommunenes kostnader til vinterdriften. I tillegg
kommer de materielle skadene i økte antall ulykker på veiene. Se trafikantkostnader under.
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Forsikringsutbetalinger for motorvognulykker beløper seg til ca. 10 mrd. kr årlig, med økning på 600
mill. kr i vinterhalvåret (TRAST). Det er ikke økning i antall dødsulykker vinterstid da
alvorlighetsgraden ved ulykkene går ned på vinterføre. Fordi farten er redusert, er det de minst
alvorlige ulykkene som øker. (Trafikksikkerhetshåndboken). Tabellen under viser hvordan
ulykkesfrekvensen øker på vinterføre. (Statens Vegvesen).

Lav innbyggertilfredshet
Innbyggertilfredshet er en viktig faktor for kommunene og er lav i snøvær. Servicesentrene i hver
kommune mottar mellom 50 og 100 telefoner daglig ved snøfall fra frustrerte innbyggere som klager
på manglende brøyting, eller har spørsmål om når det blir måkt i deres område.

Kostnadsutvikling for kommunene
Tabellen viser den samlede kostnad for vinterdrift
(brøyting, bortkjøring, deponering og strøing) av
kommunale veier og eiendommer for alle 4
kommuner. Som tabellen viser, har kostnadene
ved brøyting eskalert kraftig fra 2015. Dette kan
kun delvis forklares med økte snømengder i 2017
og 2018. Økte kostnader ved bruk av innleide
entreprenører er også en faktor. Kostnaden per
innbygger har økt fra 229 kr i 2016 til 420 kr i
2018.
Uten nye løsninger ser vi at kostnadene vil fortsette å øke, og det er ingen grunn til å forvente bedret
kvalitet på leveransen til innbyggerne.

Gevinstpotensial
Ved etablering av ny og forbedret løsning for snøbrøyting, vurderer vi gevinstpotensialet til å være
stort. Vi har sett på både kostandsdriverne internt i kommunene og ikke minst samfunnsøkonomien.
Under følger flere eksempler, både nasjonale og lokale, på hva en ny løsning kan innebære av
gevinster. I tillegg til økonomiske gevinster, ser vi potensielle effekter innen miljø, tilfredshet, liv og
helse (personskader).

Samfunnsøkonomisk gevinstpotensial
Vi har et ønske om å redusere antall trafikkulykker, drepte/skadde i trafikken, materielle skader og
fallulykker (brudd etc.), som alle har vesentlige samfunnsmessige kostnader. Arbeidstakere og
innbyggere skal ikke bli forsinket til sitt daglige virke. Under vises noen eksempler på økonomien
knyttet til disse gevinstene.


Ulykker, materielle skader: En reduksjon i antall vinterulykker på bare 1 % tilsier en gevinst
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på materielle skader på 78 millioner kroner på landsbasis.


Personskader: En tilsvarende reduksjon i antall personskader (1 %), i gjennomsnitt 678
skader siste 5 år (Statistisk Sentralbyrå) gir en direkte gevinst på 480 mill. kr. Ved siden av
det økonomiske, er selvfølgelig spart liv og skader/invaliditet den vesentlige gevinsten.



Forsinkelser: Det er 12.000 kjøretøy i døgnet bare på strekningen Lillehammer-Gjøvik
(Statens vegvesen). En forsinkelse på 15 minutter pr. bil ved hvert snøfall gir en
samfunnsmessig kostnad på 5-10 mill. kr dersom man legger tallene fra
Trafikksikkerhetshåndboken til grunn. Dette på en strekning på kun 40 km!



Miljø: Kommunene arbeider for bærekraftig drift, og ønsker å redusere utslipp og
forurensing knyttet til sin tjenesteproduksjon. (FNs bærekraftsmål 8,9,11 og 13)

Høy publikumstilfredshet
Kommunene vil oppnå høyere innbyggertilfredshet, noe som er viktig da kommunenes oppgave er å
levere gode tjenester til innbyggerne. Vi vil kunne måle dette i antall færre klager på
servicetelefonene ved snøfall sammenlignet med tidligere år. Vi ønsker å redusere antall
henvendelser med minst 30% på dager med snøfall.

Økonomisk gevinstpotensial for kommunene


Effektiv samhandling: Brøytekostnader er i stor grad styrt av snømengde. Gjennomsnittlige
driftskostnader siste 4 år er 34 mill. kr. samlet for kommunene. En årlig besparelse på 10%
av disse kostnadene (konservativt estimat) er et mål vi har satt oss for eventuell ny løsning.
Dette vil tilsvare i gjennomsnitt 3,4 mill. kr. årlig for de 4 kommunene. Koordinering av
aktører ved brøyting i veinettet og igangsetting av brøyting ved rett snødybde forventes å gi
en slik økonomisk innsparing. Slik vil kommunene kunne levere bedre og smartere tjenester
til innbyggerne innenfor eksisterende eller noe reduserte kostnadsrammer.



Tokvam beregner at det er 16 660 enheter (kjøretøy + sjåfør) som jobber med kommunal
snøbrøyting i Norge. En use case ved bruk av et planleggingsverktøy for brøyting (Easyplan),
som kan være et element i den totale løsningen vi ser for oss, har beregnet følgende
besparelsespotensial; 16 660 enheter x 11 500 kr = kr 190,9 millioner pr. år.

Samarbeid med næringslivet
Vi har identifisert norske, innovative bedrifter og oppstartmiljøer som vil kunne bidra i utviklingen av
en løsning. Det er mye kompetanse i Norge innen brøyting, IKT, digitalisering, sensorikk og
fremtidens snøbrøyting. Vi har miljøer som Rambøll, NCC, COWI, NTNU og Norconsult. Lokalt har vi
bedrifter som Øveraasen, Tokvam og Maskinstyring. Vi har konferert med disse miljøene under
utarbeidelsen av denne søknaden, for å få oversikt over pågående utviklingsprosjekter og
eksisterende løsninger.

Nasjonalt og internasjonalt marked for løsningen
Vi anser at denne problemstillingen gjelder samtlige aktører både i privat og offentlig virksomhet
med behov for snøbrøyting både nasjonalt og internasjonalt. USA og Canada samler systematisk data
om snøryddingsindustrien. Dette er verdens største marked for snørydding (23 mrd. dollar), og
markedet vokser raskere enn BNP til tross for klimautviklingen (Snow business magazine, October
2016). Tokvam sin hypotese er at dette skyldes generell befolkningsvekst, urbanisering og økte krav
fra innbyggere. Denne veksten mener de også gjelder i Norge. Det vil kunne åpne seg store,
internasjonale markeder for eksempel for en aktør som Øveraasen, som i dag har 70% av
omsetningen mot kunder utenfor Norge.
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Løsninger og teknologi som finnes i dag
Endring av dagens uttaksgrenser for brøyting (grenser for når brøyting igangsettes) er den enkleste
måten å unngå eskalerende brøytekostnader. Men det er dokumentert at det er
samfunnsøkonomisk lønnsomt å holde en god standard på vinterdriften og at trafikantkostnadene
øker når vinterstandarden reduseres (SINTEF). Nye brøytemaskiner er kostbart, så det er nødvendig
å jobbe smartere.
Det finnes ulike løsninger som benyttes på en del av våre problemområder, men vi kan ikke finne 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.

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. Det brukes 325 000 tonn salt i
året på norske veier (SaltSMART).

Er det behov for ny kunnskap/forskning på området, i tilfelle hvilken?
Det kreves ikke grunnforskning på området. Det finnes mye teknologi tilgjengelig, men den brukes
på andre områder. Vi antar at det er behov for skreddersøm, uttesting av ulike teknologier og noe
produktutvikling.

Organisering av prosjektarbeidet
Denne forespørselen er et samarbeid mellom Gjøvik, Lillehammer, Ringsaker og Hamar kommune,
med Gjøvik som søkerkommune. Prosjektleder er Pål Godard, som er ansatt i Gjøvik kommune.
Kommunene har satt av ressurser til prosjektledelse, ressurser fra fagavdelinger og ressurser til
gjennomføring av offentlig anskaffelse. Søknaden er forankret på rådmannsnivå i søkerkommunene.
Alle kommunene ser for seg å spille en aktiv rolle i både gjennomføring og styring av prosjektet som
likeverdige partnere. Alle kommunene skal være representert i både styringsgruppe og
prosjektgruppe. Endelig bemanning er ikke besluttet ennå, men vil være avhengig av løsning,
leverandør, kompetansebehov og geografiske områder som velges ut for pilottesting. Søkers
Anskaffelsesavdeling har tidligere gjennomført 4 større anskaffelser etter regelverk om innovative
offentlige anskaffelser, og er godt kjent med metoden.
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Med dette som utgangspunkt mener vi å ha gode forutsetninger for vellykket gjennomføring av hele
prosjektet, inkludert anskaffelse og implementering av ny løsning. Det er ikke avsatt budsjettmidler i
kommunene ennå, da vi ser et 3-årig løp fram mot eventuell investering og et foreløpig uavklart
kostnadsbilde. Alle kommunene vurderer det som interessant å kunne benytte seg av kjøpsopsjonen
dersom løsningen dekker våre behov. Prosjektaktiviteter i den første fasen dekkes av eksisterende
driftsmidler avsatt til arbeid med smartby og digitalisering.

Samarbeid med forsknings- eller fagmiljø i anskaffelsesprosessen
Kommunene sitter i dag på relevant kompetanse om problemstillingen, men avhengig av hvilke
forslag til løsninger vi får inn, vil bruk av eksterne fagmiljøer benyttes der det er behov for ytterligere
kompetanse. Dette vurderes i det videre prosjektløpet. Vi har etablert dialog med flere aktører
underveis i søknadsprosessen (nevnt over) som kan bistå ved behov. Det er satt av en sum i
budsjettet til innleie av ekstern kompetanse.

Prosjektomfang
I de tidlige fasene av prosjektet, kan det være behov for å bruke fagfolk/konsulenter for å utarbeide
et godt anbudsdokument samt vurdere leverandørenes tilbud og løsningsforslag. Vi ser for oss en
arbeidsgruppe med kompetanse innen digitalisering, brøyting og IKT.

Prosjektbudsjett
År
Prosjektfase

Jun-Des 2019
Anskaffelse

Finansiering fra Innovasjon Norge
Estimerte kostnader
Intern ressursbruk i
samarbeidskommunene
Konsulentbruk fagpersoner hos
kommunene
Produktutvikling hos leverandør
Tekniske løsninger fra leverandør
Sum

2021
Proof of concept

Jan-Jun 2022
Evaluering

Sum

500 000

2020
Produktutvikling
6 700 000

5 800 000

1 000 000

14 000 000

1-2 årsverk

3-4 årsverk

3-4 årsverk

500 000

300 000

300 000

0,5 – 1
årsverk
300 000

1 400 000

4 000 000
2 400 000

3 500 000
2 000 000

700 000

8 200 000
4 400 000
14 000 000

Kostnadsdrivere for selve prosjektet vil være behovsavklaring/design for kommunene samt
skreddersøm fra leverandørene. I piloteringsfasen kan det være behov for innkjøp av
spesialprodukter og etablering av testsites slik at hypoteser om effektivisering kan måles.
Vi ser for oss et 3-årig løp med tanke på at pilotering/test er forbeholdt vinterhalvåret.

Hvorfor velge vårt prosjekt?
Kommunene føler seg godt posisjonert for å løse prosjektet på en vellykket måte, av følgende
grunner:
 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.
 Vi er motiverte, har erfaring med anskaffelsesformen og har satt av ressurser til
gjennomføring.
 En god løsning på problemet vil enkelt kunne selges til andre kunder både nasjonalt og
internasjonalt – i et marked som vokser globalt.
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