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1. KORT OPPSUMMERING AV PROSJEKTET 
 

1.1. Bakgrunn for prosjekt  

Kommunene Gjøvik, Hamar, Lillehammer og Ringsaker fikk våren 2019 tildelt midler 

fra Innovasjon Norge for å gjennomføre innovasjonspartnerskapet «Smart vinterveg» 

med innovasjonsfokuset «Smart vinterdrift med effektiv planlegging og riktig 

informasjon».  

   

Bakgrunnen for søknad om midler til å gjennomføre et innovasjonspartnerskap var en 

felles problemstilling rundt vinterdrift av veg. Kommunens utfordringer var mange og 

sammensatte - eskalerende kostnader, manglende koordinering mellom vegdriftsaktører, 

lite informasjon til brukerne av vintervegen, misfornøyde brukere, manuelle rutiner ved 

planlegging og gjennomføring og ikke minst, krevende arbeidshverdag for 

brøytebilsjåfører. Ved avsjekk mot markedet fant man at det fantes flere løsninger for 

drift og informasjon, men at det ikke fantes ett system som dekket kommunenes behov. 

Det ble satt høye mål for prosjektet ved at man ønsket å få fram en løsning som 

grunnleggende endret drift av og informasjon om vinterdrift ved å ta i bruk 

maskinlæring i planleggingsarbeidet.  

 

Partnerskapet må sies å være en innovasjon i seg selv da det er første gang de fire 

Mjøskommunene har samarbeidet om et felles prosjekt. Ideen til felles prosjekt for 

vinterdrift av veg kom gjennom det uformelle nettverket «Smarte Mjøsbyer». 

Nettverkets ide er å se hvordan man gjennom samarbeid og utvikling av teknologiske 

løsninger kan løse felles samfunnsutfordringer.    

 

1.2. Sammendrag av prosjektgjennomføringen  

Innovasjonspartnerskap er en juridisk anskaffelsesmetode hjemlet i lov om offentlig 

anskaffelser og er en arbeidsmodell for dialog og innovasjonssamarbeid mellom det 

offentlige og private. Det skal gjennom tett samarbeid utvikles løsninger som ikke 

finnes fra før, som er basert på det offentliges behov og som bidrar til å løse viktige 

samfunnsutfordringer. Innovasjon Norge tilbyr risikoavlastning til offentlige 

virksomheter som satser på innovasjon ved å tildele midler for å dekke noe av 

kostnadene til utvikling av løsning.  

 

Samarbeidet mellom kommunene ble formalisert gjennom styringsdokumenter for de 

ulike fasene samt kontrakt for innovasjonspartnerskapet. Gjøvik kommune har vært 

administrativ kommune og har stilt prosjektleder til disposisjon fra Felles 

utviklingsstab. I tillegg har Gjøvik kommune avgitt ressurser til anskaffelse gjennom 

Fellesenhet for anskaffelser i Gjøvikregionen.  

 

Prosjektet har vært organisert med styringsgruppe, prosjektgruppe og arbeidsgrupper 

med gjennomgående representasjon fra alle kommuner, tillitsvalgte og verneombud. 

Innovasjon Norge har hatt observatør i styringsgruppa i hele prosjektperioden. 

Prosjektleder fra Betelo en har møtt som observatør i kommunenes styringsgruppe og 

som prosjektgruppemedlem i utviklings- og testfasen. Kommunenes testleder har vært 

observatør i Betelo sine prosjektmøter.  
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For «Smart vinterveg» ble det lagt opp til følgende fremdriftsplan for 

prosjektgjennomføringen:  

 

 

 

 

Behovsfasen ble innledet med en interessentkartlegging. Et bredt utvalg av 

interessentene – vegforvaltere, driftsledere, brøytebilsjåfører, publikumsveiledere, 

private entreprenører, yrkessjåfører, brukere med nedsatt funksjonsevne - ble invitert til 

oppstartsamling for kartlegging av behov i august 2019  

 

I dialogfasen ble det gjennomført en markedskonferanse med i overkant av 60 

leverandører fra inn- og utland. I tillegg møtte 22 leverandører/gruppe av leverandører 

til 1-1-dialogmøte. 18 av disse leverte dialognotat etter møtet. Formålet med dialogfasen 

var å gjøre prosjektet kjent, gi markedet innsikt i hva et innovasjonspartnerskap er, 

beskrive kommunenes behov samt å få innsikt i hva som finnes i markedet og hva 

markedet tror er mulig å få til.  

 

Behov- og dialogfasen ble avsluttet med en kommunesamling der behov og innspill ble 

gjennomgått, vurdert og prioritert. I denne samlingen, som på oppstartsamlingen for 

behovskartlegging, ble det lagt vekt på bred representasjon fra kommunene med 

deltakelse fra brøytebilsjåfører, driftsledere, vegforvaltere, publikumsveiledere, IT-

ansatte, tillitsvalgte, verneombud styringsgruppemedlemmer og 

prosjektgruppemedlemmer. Av totalt 7 mulige retninger for innovasjonsfokus ble det 

besluttet en kombinasjon av flere retninger - «Smart vinterdrift med effektiv 

planlegging og riktig informasjon».  

 

Innovasjonsfokus og beskrivelse av kommunenes behov dannet grunnlaget for den 

påfølgende konkurransefasen. 16 leverandører ba om å bli kvalifisert for deltakelse i 

konkurransen og fire leverandører fikk invitasjon til å levere tilbud. Etter gjennomføring 

av flere forhandlingsrunder med de fire tilbyderne ble det inngått kontrakt med Betelo.  

 

Kontrakt med Betelo ble signert i november 2020. Utviklings- og testfasen ble startet 

opp 1. desember 2020 og det ble avtalt et utviklingsløp basert på delleveranser. Som 

basis for utviklingsarbeidet ble Betelo sitt vinterdriftssystem brukt. Den mest krevende 

delen av løsningen lå i utvikling av dynamisk ruteplanlegger der ideen var at 
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ruteplanleggingen skulle optimaliseres gjennom bearbeiding av historiske og 

øyeblikksdata gjennom bruk av maskinlæring. Kontrakten inneholdt kjøpsopsjon for 

ferdig utviklet og testet prototype.  

 

Partnerskapsavtalen «Smart vinterveg» ble sagt opp 28. februar 2022. Årsaken til dette 

var at Betelo AS ikke oppfylte vilkårene for kontrakten innenfor de planlagte tids- og 

ressursrammer. På oppsigelsestidspunktet var utviklings- og testfasen allerede forlenget 

med tre måneder. Oppdragsgiver vurderte ytterligere utsettelse på tidsfrist, men kom 

fram til at omkostningene ved utvidelse ikke ville stå i forhold til forventet resultat. 

 

1.3. Overordnede mål for prosjektet  

 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 

 Bedre arbeidsmiljø for brøytebilsjåfører  

 Solid involvering og forankring hos interessentene underveis i prosjektet  

 

1.4. Resultatmål og prosjektprodukter  

 Ferdig testet og godkjent prototype 

 Godkjent overordnet plan for innføring av løsningen ved utløst kjøpsopsjon  

 Godkjent overordnet plan for gevinstrealisering ved utløst kjøpsopsjon  

 

Disse målene ble ikke nådd siden partnerskapsavtalen ble avsluttet.   

 

2. PROSJEKTETS FREMDRIFT  
Vedtatt delleveranse- og milepælsplan for prosjektet  
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3. BEHANDLING AV AVVIK  
Toleranse Avviksbehandling  

Tid Milepæl P1 – P3 ble godkjent på tid som avtalt. Ved behandling av 

milepæl P4 så man at det fortsatt var mangler ved delleveransen og 

som konsekvens av dette ble det også avdekket følgefeil i tidligere 

delleveranser. Frist for ferdig utviklet og testede delleveranser P2-P4 

ble satt til 11.01.2022 og senere ytterligere utvidet til 28.02.2022. 

Partnerskapsavtalen ble avsluttet 28.02.2022 som beskrevet i pkt. 1.2  

 

Kostnad  Prosjektet ble finansiert av midler fra Innovasjon Norge. Ramma for 

prosjektet er ikke brukt opp siden partnerskapsavtalen ble avsluttet. 

Gjøvik kommune gjennomfører sluttoppgjør med Innovasjon Norge 

når alle påløpte utgifter er belastet. Det er ikke påløpt kommunene 

kostnader til prosjektet utover personalkostnader til 

prosjektgjennomføring.  

Omfang  

 

Kvalitet  

Usikkerhet  

Gevinster  

 

 

4. EVAULERING AV PROSJEKTETS STYRING OG 
LÆRINGSPUNKTER FOR LINJEORGANISASJONEN  

 

4.1. Evalueringsprosessen  

For å sikre læring for kommunene har det blitt gjennomført en grundig 

evalueringsprosess der alle involverte har hatt mulighet til å uttale seg. Evalueringen 

rettet seg mot prosjektets styring og læringspunkter for linjeorganisasjonen. I tillegg gis 

det tilbakemelding til Innovasjon Norge på noen funn som kan være nyttige i videre 

arbeid med å utvikle innovasjonspartnerskap som arbeidsmetode.  

 

Følgende evalueringstiltak er gjennomført 

 Spørreundersøkelse til alle som har deltatt i prosjektet. Det ble sendt ut 52 

invitasjoner til å delta og det kom inn 29 svar  

 Prosjektgruppas evalueringssamling med deltakelse fra hele prosjektgruppa og 

prosjektleder fra Betelo AS 

 Kommunenes evalueringssamling med 32 deltakere fra alle kommuner og fra 

alle grupper. Representant fra Innovasjon Norge Innlandet og 

Leverandørutviklingsprogrammet deltok også  

 

Gjennom evalueringen er det kommet en rekke innspill som det er viktig at kommunene 

tar med seg i fremtidig utviklingsarbeid. Dette oppsummeres i de videre avsnittene.  
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4.1.1. Læringspunkter evalueringsprosessen  

 Bruk tid på evaluering når prosesser/prosjekter skal avsluttes. Sikre bred 

deltakelse i evalueringsprosessen og ha størst fokus på hva man kan lære for 

fremtiden.   

 Gjør den enkelte prosjektdeltaker ansvarlig i evalueringsprosessen   

o Hva har jeg bidratt med for at det skal lykkes?  

o Hva vil jeg gjøre annerledes neste gang?  

 

4.2. Prosjektprosessen  

 

4.2.1. Læringspunkter prosjektprosessen – kommunene  

 Det ble i konseptfasen av Smart vinterveg gjennomført en svært grundig og god 

kartlegging av interessenter, egne behov og muligheter i markedet. Dette var til 

god hjelp i gjennomføringen av prosjektet og kartleggingen er relevant for 

videre arbeid med å videreutvikle vinterdrifttjenestene. Det anbefales å bruke tid 

på kartleggingsarbeid også i tilfeller der det skal gjøres en mer tradisjonell 

anskaffelse 

 Ved behov for å gjøre en anskaffelse bør anskaffelsesenheten involveres tidlig 

slik at den mest hensiktsmessige anskaffelsesprosedyren velges. I de tilfeller der 

det velges en innovativ prosedyre må det sikres at oppdragsgiver og 

utviklingspartner har felles forståelse for kontrakt, behov, løsning og risiko. 

Behov og innovasjon må holdes høyt i hele prosessen 

 Et enkelt prosjektverktøy som er tilgjengelig for alle prosjektdeltakere vil være 

til god hjelp i utviklings- og testfasen slik at alle til enhver tid har tilgang til 

dokumentasjon og status for utviklingsarbeidet samt oppgaver, 

rapporteringsverktøy, rapporter og status for testarbeidet  

 Det må i enhver anskaffelse sikres at informasjonssikkerhet og personvern 

ivaretas. I Smart vinterveg ble dette arbeidet i utviklingsfasen ledet av to 

personvernombud i kommunene. I prosessen ble det avdekket flere forhold som 

var avgjørende for hvordan løsningen måtte settes opp. Det anbefales derfor at 

arbeid med informasjonssikkerhet og personvern påstartes tidlig   

 I Smart vinterveg ble det som prosjektdokumentasjon valgt å bruke modifiserte 

utgaver av maler fra Digitaliseringsdirektoratets prosjektveiviser. Kontrakt og 

styringsdokument ble brukt aktivt i utviklings- og testfasen. Styring etter 

kontrakt med vedtatt fremdriftsplan og vedtatte toleranser for avvik var 

avgjørende for god prosjektledelse og beslutningsgrunnlag for styringsgruppa  

 

4.2.2. Læringspunkter prosjektprosessen – til Innovasjon Norge  

Innovasjonspartnerskap er en forholdsvis ny, og etter vår vurdering en nokså krevende, 

anskaffelsesmetode. Kommunene hadde ikke erfaring med innovasjonspartnerskap fra 

tidligere. Erfaring fra dialogfasen viser at dette også er ukjent metodikk for 

leverandørene. Som oppdragsgiver opplevde vi at mange av leverandørene var mer 

opptatt av hva de hadde fremfor hva de kunne skape sammen med oss. Vi er kjent med 

at det både fra Innovasjon Norge og Leverandørutviklingsprogrammet er gjort tiltak for 

å bistå oppdragsgiver og leverandørene siden Smart vinterveg ble startet opp i 2019, 

men er ikke kjent med detaljene i dette. På bakgrunn av dette tillater kommunene å stille 

noen spørsmål som Innovasjon Norge kan ta med se i videre arbeid med 

innovasjonspartnerskap som metode med bakgrunn i vår erfaring:    
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 På hvilken måte kan man sikre at offentlige aktører er tilstrekkelig kjent med 

ulike innovative anskaffelsesmetoder og velger innovasjonspartnerskap når det 

er mest tjenlig for utviklingsarbeidet?   

 På hvilken måte kan man sikre at leverandører har tilstrekkelig kunnskap om hva 

et innovasjonspartnerskap er og innebærer før anmodning om å delta blir levert?  

 Hvordan kan må sikre at oppdragsgiver og leverandører har tilstrekkelig innsikt i 

risikobildet i et innovasjonspartnerskap?  

 Hvordan kan man gjennom prekvalifiseringen legge til rette for å sikre at 

leverandørene har tilstrekkelig FoU-kompetanse? 

 Hvordan kan man sikre at oppdragsgiver og utviklingspartner har felles 

forståelse for kontrakt og hvordan utviklingsarbeidet skal gjennomføres ved 

oppstart av gjennomføringsfasen?  

 Hvordan kan oppdragsgiver og utviklingspartner følges opp gjennom 

gjennomføringsfasen for å sikre at prosjektet har nødvendig kompetanse og 

fremdrift for å øke sannsynligheten for at prosjektet leder frem til et salgbart 

produkt – hver for seg og samlet?  

 Bør Innovasjon Norge stille krav om at en objektiv tredjepart med nødvendig 

fagkompetanse sikrer at partnerskapet gjennomføres slik det er forutsatt og at 

prosessen leder fram til et salgbart produkt?   

 

4.3. Læringspunkter rammebetingelser 

 

I Smart vinterveg ble det i styringsdokumentasjonen for de ulike fasene estimert 

tidsressurs for de ulike rollene. En slik konkretisering er nødvendig for å anerkjenne at 

utviklingsarbeid er tidkrevende og at tilrettelegging er nødvendig for å sikre fremdrift. 

Uten anerkjennelse og tilrettelegging kan utviklingsarbeid fort bli nedprioritert i en 

hektisk driftshverdag  

 

4.4. Læringspunkter samspill med linjeorganisasjonen  

 

 Smart vinterveg er resultat av at kommunene Hamar, Ringsaker, Lillehammer og 

Gjøvik så potensialet av å løse felles behov og samfunnsutfordringer sammen. 

Samarbeidet har fungert meget godt, det er gjort mye godt utviklingsarbeid og vi har 

strukket oss langt for å lykkes i å fremskaffe en løsning. Kommunene anbefales å 

etablere en tverrfaglig gruppe for å se på hvordan kommunene kan få dekket sitt 

vinterdriftsbehov samt å fortsette samarbeidet for å lete etter andre områder det kan 

samarbeides på. Vi heier på en visjonær ledelse som er modige, tar sjanser og 

anerkjenner at utvikling skjer ved å lykkes, mislykkes og prøve igjen  

 I Smart vinterveg ble det valgt en åpenhetsstrategi. I praksis betyr det at tillitsvalgte 

og verneombud har vært representert og hatt stemmerett i alle prosjektets organer og 

at det kun har vært et fåtall dokumenter i konkurransefasen som ikke har vært 

tilgjengelig for alle som har deltatt i prosjektet. Dette har vi bare gode erfaringer 

med   

 I behovsfasen ble egne ansatte brukt som fasilitatorer for å sikre egenutvikling og 

læring for de ansatte og kommunene. Kommunene vil ha stor nytte av å bruke disse 

i fremtidig behovskartlegging  

 Behovet for tett og langsiktig oppføling fra ledelsen ved utviklingsarbeid må ikke 

undervurderes  
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Vedlegg 
 Vedlegg 1 - Mandat for konseptfasen  

 Vedlegg 2 - Prosjektforslag 

 Vedlegg 3 - Styringsdokument for utviklings- og testfasen  


