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Reidar Aas Aas Utvikling Har 36 års erfaring fra kommunal vinterdrift.  Kjenner godt forvaltningen og kompleksiteten med bydrift og gjort tanker om mulige forbedringer i et bredt 

perspektiv.   Kan bidra til utvikling sammen med leverandør.

Andrè Hukkelås Abaris Consulting AS Abaris Consulting leverer kompetanse og systemutviklingstjenester innen mobilitet, sporing og sanntidssystemer. Abaris leverer tjenester til flere 

internasjonale selskaper som f.eks Kongsberg gruppen og eSmart Systems.

Lukas Wijgaart Abaris Consulting AS Abaris Consulting leverer kompetanse og systemutviklingstjenester innen mobilitet, sporing og sanntidssystemer. Abaris leverer tjenester til flere 

internasjonale selskaper som f.eks Kongsberg gruppen og eSmart Systems.

Lars Tungen Abaris Consulting AS Abaris Consulting leverer kompetanse og systemutviklingstjenester innen mobilitet, sporing og sanntidssystemer. Abaris leverer tjenester til flere 

internasjonale selskaper som f.eks Kongsberg gruppen og eSmart Systems.

Lars Erik Hveem Anskaffelser Fellesenhet Gjøvikregionen

Olav Madland Applied Autonomy AS Sikker og bærekraftig implementasjon av framtidens autonome transportløsninger. Integrerte kontrollsenterløsninger gjennom skyplattform for vegeiere og 

fåteeiere.

Kjetil Eritzland Atea Atea ar en systemintegrator og leverer løsninger innenfor sensorer, datafangst, innsikt

Øyvind Rusten Atea Atea leverer løsninger innen Sensorer, infrastruktur og dataanalyse, samt system integrator

Georg Hageberg Atea AS Atea leverer Sensorer, infrastruktur og dataanalyse, samt system integrator

Olai Rune Hjetland Avinor Har kjørt to autonome brytebiler i formasjon på Oslo lufthavn sist vinter.

Jostein Bjørkøy Betelo AS Vårt system mLogg GPS system for vinterdrift brukes av mange kommuner til å dokumenterer brøyting, strøing mm. mLogg Publikk, en web side for 

publikum som viser brøytingen.  I tillegg har vi mLoggFritid,  en app for hytteeiere der de kan melde fra om at de skal på hytta. Dermed kan det brøytes bare 

der det er behov. Vises i kartet.

Ole Budde Betelo AS Vi lager en mobiltelefon applikasjon for vinterdrift (ruter/avvik/fakturering/koordinering)

Anders Bjørnsgaard Brav Norway As Avd. Skisporet.no Egenutviklet webplattform for GPS tracking, admin og kartløsning Skisporet.no Drifter 900 GPS enheter som er fordelt på 600 skisteder og totalt 25000 km 

digitaliserte skiløyper. Støttesystemer som benyttes: Superoffice CRM kundeoppfølging, Zendesk kundeserviceløsning.

Svein Erik Løken Brav Norway As Avd. Skisporet.no Egenutviklet webplattform for GPS tracking, admin og kartløsning Skisporet.no Drifter 900 GPS enheter som er fordelt på 600 skisteder og totalt 25000 km 

digitaliserte skiløyper. Støttesystemer som benyttes: Superoffice CRM kundeoppfølging, Zendesk kundeserviceløsning.

Kaare Knudsen CGI Norge CGI/Acando/Inventas har utviklet flere selvkjørende kjøretøy, bl.a euleeme undervanns slange roboten, en rower designet for å kjøre automomt på Mars, 

slevkjørende drone, selvkjørende båt for Maritime Robotics og holder også på med utvikling av en automom plastsamler båter. Acando var også initiativtaker 

til å få få den selvkjørende minibussen til Norge og samarbeider tett med Automile som har utviklet selve kjøretøyet..

Jan Olav Endrerud Comlight AS Lysstyring vha bevegelsessensorikk. Nye sensortyper med relevans for veidrift- og vedlighold.

William Ferlisi Amundsen, Finn 

Kristian Tokvam & Jostein Kvikstad

EasyPlan, Tokvam EasyPlan er en totalløsning for entreprenører og andre som gjennomfører veievedlikehold. Ved å legge inn kunder, sjåfører og avtaler vil man få rodelisten 

rett i appen.  Man henter ut fakturagrunnlag basert på dokumentasjon fra jobbene som er gjort i tillegg til å effektivt registrere avvik og få beskjed om 

hindringer underveis.

Øyvind Sørbu Eidsiva Bredbånd

Dag Solhaug Electric Time Car CarAdmin Veivedlikehold er en tjeneste for planlegging og oppfølging av vedlikehold på veiene. I det daglige hjelper CarAdmin Veivedlikehold, med utkalling 

av sjåfører, sporing av hva som kjøres og viser sjåføren hva som er igjen av jobben.

Tore Sorknes Electric Time Car CarAdmin Veivedlikehold er en tjeneste for planlegging og oppfølging av vedlikehold på veiene. I det daglige hjelper CarAdmin Veivedlikehold, med utkalling 

av sjåfører, sporing av hva som kjøres og viser sjåføren hva som er igjen av jobben.

Björn Rönnhede Enera International.com Call&Report är ett GPS-baserat vintervedlikeholdsystem för att registrera och följa köretöy for Brøyting, salting og t.ex. Strøing genom fast enheter, portabla 

samt App. systemet har också utkalling av resurser. vidare finns ett program, Winter Plan, för rodeoptimering .

Kjetil Walle Entreprenør Kjetil Walle AS

Espen Holje Escio AS Utvikling av software, dybdekunnskap om problemløsning, eksperter på brukerinnsikt og smidig utvikling

Odd-Andreas Bjerke Euroskilt AS Skyplattform - SMART vedlikehold Skilt / RGB skilt / Gulblink med fjernstyring Automatisk kjøretøydeteksjon / telling / kategorisering

Johnny Bjørnstad EVRY Vi, EVRY i Brumunddal, har de siste 5 årene utviklet flere løsninger for administrering av tjenester. Jeg tror vi kan dra stor nytte av denne erfaringen inn i 

prosjektet for "Smart vinterveg".

Jan Gudbrandsen EVRY Norge AS EVRY leverer en rekke løsninger til det offentlige og til privat næringsliv, og har sammen med en rekke kunder laget mer spesifikke skreddersømsløsninger 

for å dekke kundenes behov for løsning.

Jørn Eriksen Fagforbundet Ringsaker

Eli Kristine Saastad Fossekall AS Arbeider med bærekraftig løsninger som ivaretar FNs bærekraftsmål/trippel bunnlinje, innovasjon og sirkulære forretningsmodeller, energiledelse m.v

Jørann Ødegård Fossekall AS Arbeider med bærekraftig løsninger som ivaretar FNs bærekraftsmål/trippel bunnlinje, innovasjon og sirkulære forretningsmodeller, energiledelse, fornybare 

energikilder, energiomstilling, teknisk planlegging ingeniørfag, bygganalyse m.v

Terje Linløkken Geodata AS Geodata AS leverer forvaltningsverktøy, analyseverktøy, feltløsninger, entreprenørmoduler, innbyggerdialog og beslutningsstøtteverktøy for å støtte 

vinterdrift. Løsningene er bygget på ESRI programvare fra verdens største GIS-leverandør og tilpasset norske forhold. Vi samarbeider med andre 

leverandører om å levere totalløsninger.

Per Ola Roald Geomatikk IKT RoadAI tilstandsanalyse veidekke og gjenkjenning av vegobjekter.  Vaisala moble detektor MD30, sensor for veibanen, er det is, snø, bert. Viser værdata, 

vei- og lufttemperatur, friksjon, fuktighet.

Anne Britt Søreng Gjøvik kommune

Arvid Haugen gjøvik kommune



Kirsti Øveraasen Fosnes Gjøvik kommune

Marit Lium Dahlborg Gjøvik kommune

Ole Kristian Hegge Gjøvik kommune

Per Ivar Skogly gjøvik kommune

Pål Godard Gjøvik kommune

Hans Ivar Festad Gjøvik kommune

ATLE KARLSRUD GLOBUS AS - BR INDUSTRIER AGRI ASForskjellige snøfresere og strøkasser for traktor montering til  vinter veivedlikehold

Trond Ola Mostulien Guard

Harald Brovold Hamar kommune

Per Kristian Bergstrøm hamar kommune

Stig Aage Melve Hamar kommune

Roger Holm Hamar kommune

Ingvild Gjessing Headit Headit er en IT-leverandør som lager unike løsninger for flere forskjellige kunder og bransjer. Vi har elite-utøvere innen forretningsutvikling, 

interaksjonsdesign, it-arkitektur og systemutvikling.

Bjørn Even Busterud Headit AS Headit er et IT-selskap som utvikler unike løsninger som skaper verdi- og løser utfordringer sammen med våre kunder. Våre forretnings-utviklere, designere, 

prosjektledere, utviklere og arkitekter er eliteutøvere og har lang erfaring med å kartlegge muligheter og utfordringer, og effektivt implementere de beste 

løsningsforslagene.

Stian Undbekken, Jan Børge 

Kvamme, Nils Arne Bakke og Per 

Henning Johansen

IKOMM AS IKOMM leverer ITdrift-, .rådgiving og -utviklingstjenester til offentlige og private virksomheter i Norge og private konsern med lokasjoner i store deler av Nord-

Europa. Som digitaliseringspartner har vi deltatt i betydelige utviklingsprosjekter sammen med våre kunder og i partnerskap med andre leverandører.

Ingrid Sorgendal Innit AS

Pål Stueflotten Innit AS DevOps selskap med 2 primære virksomhetsområder:  Skybasert Drift & Utvikling.

Knut Arne Berg Innlandet Fylkeskommune

Beate Follestad Innovasjon Norge IR

Hans Erik Karsten IntSpo AS Vi leverer sporings-/sensorløsninger til forskjellige bransjer og vi tror løsningene våre kan bidra til mer effektivitet. Ta gjerne en titt på hjemmesidene våre: 

www.intspo.no

Hans Petter Flugstad ITS Perception AS Vi utvikler smart infrastruktur som kan understøtte løsninger for automatisert transport og deling av sanntidsinformasjon om vei og trafikkforhold med 

brukere og andre interessenter.

Trude Hella Eide Kompetansesenter for offentlig innovasjon (KOI) ved Høgskolen i Innlandet

Audun Jansvoll Kong Arthur AS IT-selskap som kan levere på den totale prosessen rundt utvikling av nye forretningsmodeller, integrasjon og utvikling av digitale, brukervennlige produkter 

og tjenester. Våre 4 kompetanseområder er forretningsutvikling, design, teknologi og juss. Ekspertkompetanse på teknologisk integrasjon.

Gunn Mari Sund Rusten Kong Arthur AS IT-selskap som kan levere på den totale prosessen rundt utvikling av nye forretningsmodeller, integrasjon og utvikling av digitale, brukervennlige produkter 

og tjenester. Våre 4 kompetanseområder er forretningsutvikling, design, teknologi og juss. Ekspertkompetanse på teknologisk integrasjon.

Roger Engeskaug Laje Nettservice AS Laje er med i et felles prosjekt sammen med Sintef og Lena Metall om utvikling og bruk av veilysnettet til bærer av infrastruktur og kommunikasjonsutstyr. 

Dette er kalt "Intelligate". Tanken er å bruke veilysanlegget for montering av sensorer og evt. 5G/Wifi i stolpene med fiber og strømtilførsel i stolpene.

Rolv Marius Faleide Laje Nettservice AS Gatelys med redundant strømforsyning og fiberforsyning skal sikre høy oppetid på sensorikk plassert i mast. Sensorer kobles via Zhaga b.18 standard men 

uten begrensningen på 1 watt per kontakt.

Fredrick Aakhus-Østrem Lillehammer kommune

Olav Sørbu Lillehammer kommune

Ove Jørstad Lillehammer kommune

Truls Hanssen Lillehammer kommune

Marte Burøy Lillehammer kommune - Veg og trafikk

Mattias Christian Rohn Lillehammer-regionen Vekst

Mats Thorvaldsen Lindbak IT AS Leverandør av sky, sikkerhet og driftstjenester sammen med strategiske anskaffelser og forvaltning av it-systemer.

Bruce Rolstad Denby Meteorologisk institutt

John Birger sivertsen Muldvarp Løsning for å dokumentere udokumenterte rør i bakken

Kjersti Granaasen NHO Innlandet / Leverandørutviklingsprogrammet

Lars Erik Solbraa Norconsult AS, avd. Lillehammer Prosjekterer løsninger som også skal tilpasses helårs drift.

Kjell Sandal Norconsult Informasjonssystemer AS Geografiske informasjonssystemer(GIS) som omfatter analyser, dataforvaltning, presentasjon, web og mobile løsninger. Har også egne moduler for 

veivedlikehold. I tillegg egen avdeling for FDV(forvaltning/drift/vedlikehold).

Guttorm Tysnes Norges Lastebileier-Forbund Innlandet

Espen Fosse Norkart AS Kartløsninger, GIS - løsninger, markedsleder innen programvare for kommunal forvaltning, datavarehus, analyser.

Lizhen Huang NTNU

Marius Stenbakk Offcenit Vi er en lokal bedrift på Lillehammer med to ansatte som leverer it-rådgiving og programvareutvikling til privat og offentlig sektor. Relevant for 

dialogkonferansen er vår kompetanse på GPS sporing og kart integrasjon.



Amund Hagen Kristiansen Oppland Fylkeskommune/Framtiden i våre henderKlimapartnere er et partnerskap mellom offentlige og private bedrifter på Innlandet, som ønsker å gå foran for grønn næringsutvikling. Klimapartnere er et 

nasjonalt nettverk med mange bedrifter rundt om i landet. KP Innlandet er nyoppstartet i november i år.

Asbjørn Hovstø Portahead Leverandøren leverer løsninger innen intelligente transportsystemer og Mobilitet-as-a-Service, med fokus på smarte parkeringsløsninger og smarte 

kjøreruter bl.a. for kommuner, helse & omsorg og besøkstjeneste. Leverandøren har også i samarbeid med NTNU og Statens Vegvesen utviklet en sensor 

som måler "usynlig" is (black ice), dugg, regn, sludd, snø med dybder basert på flere optiske sensorer. Løsningen er levert til Trafikkverket i Sverige og står 

til demonstrasjon i Østersund.

Arnd Grootz PSI Mines&Roads GmbH /HRB 39 193B UST-IdNr. DE 137202167PSI Mines&Roads GmbH was founded in 1991 as a subsidiary of PSI Software AG and has two core business divisions: A) The Mining division -B) The 

Roads division - with a focus on infrastructure monitoring and traffic management. Innovative software solutions for operators of roads and smart cities. Our 

focus in 1.) Monitoring and maintenance with PSIroads/OM and 2.) Traffic flow optimization with PSIroads/MDS  lead to the BOREALIS project we won in 

2017 (Short about BORALIS see below).  BOREALIS: A project for AI-based forecasts of travel times on Norwegian roads The already mentioned 

PSIroads/MDS is used here to predict travel times, taking weather conditions and winter services into account. This will enable the industry, among others, to 

better plan transports with critical cargo such as fresh salmon. The project is one of six innovation projects developed in the E8 corridor as part of the 

Nordicway 2 project and funded by the European Union. The project will evaluate camera images using Convolutional Neuronal Networks (CNN). From these 

images, the road surface conditions are extracted and used together with the locally measured and forecast weather data of the Norwegian Meteorological 

Institute and other input data to predict travel times on the E8.

Gjermund Slettvold Recab Integrerte datamaskinger, IoT, kamera og sensorer for kjøretøy og andre tøffe miljø. Elektronikk og elektromekanisk design, samt mulighet for produksjon 

lokalt i sammarbeid med lokale partnere.

Jon Lyseng Ringsaker kommune

Roger Nilssen Ringsaker kommune

Sven Arne Wright Hagen Ringsaker kommune

Tor Rullestad Ringsaker kommune

Sidsel Fodnes Ødegård Ringsaker/Servicesenteret

Jørgen Larshus Klokseth RoadTech AS RoadTech AS tilbyr et nytt bærekraftig og helhetlig konsept for håndtering av brøytestikker. En kraftig reduksjon i utslipp og bedret sirkulærøkonomi, økt 

trafikksikkerhet for trafikanten og økt HMS for operatøren - alt til en lavere totalkostnad enn i dag. Se mer på www.roadtech.no!

Peder Kr. Strømsvåg RoadTech AS Vi har et nytt bærekraftig konsept for håndtering av brøytestikker. Det betyr, en ny resirkulerbar stikke, en ny maskin som setter stikker i fart og en 

terminalløsning for håndtering av stikkene. Sjekk vår hjemmeside roadtech.no

Jan Forsell Roxel Infra AS Komplette elektroentrepriser for infrastruktur, vei og tunnel. Aktiv part i NTSC, driver med utvikling av nye konsepter for 3D modeller og smarte løsninger for 

tunnelsikring.

Hrefna Run Vignisdottir SINTEF AS FoU tjenester. Jeg har personlig erfaring med forskning på vinterdrift (miljøaspekter). Vi er veldig intressert i optimalisering og digitalisering av tjenesten 

vinterdrift av veg.

Kari Broberg SINTEF Manufacturing Infrastruktur for intelligente transportsystemer

Frøydis Varberg Skåppå Kunnskapspark Løsningen som er under utvikling kan transportere snø i rør. Kan bygges og skaleres for urbane områder

Martin Stok Skåppå Kunnskapspark AS Helektrisk løsning for flytting av snø gjennom rør over større avstander, utviklet for skidestinasjoner av Owren, Øveraasen og Norwegian Snow Consulting. 

Potensial for videreutvikling til bruk i urbane strøk for å redusere kjørebehov og realisere miljøgevinst i det å flyttte snø fra gater og torg til deponi.

Hans Ola Gundersen Sparingen as/Ringsaker Kommune

Stein Brembu Statens vegvesen

Beate Paulsrud Strategisk Ruteplan AS

Ragnhild Skarpen Total Innovation Vi støtter innovasjon i næringslivet

Anthony Hovenburg TracSense AS TracSense is developing a novel optical sensor that can detect slippery roads. The company is also developing an advanced Cloud system that integrates 

weather forecasts models, so that very local predictions can be made.

Sebastian Hernandez Trimble AS Quadri Open Route, løsning for produksjonsstyring og raportering av veidrift og vedlikehold, videreutviklet av Trimble og tilgjengelig for alle 

driftsentreprenører på det norske markedet.

Marius Hildebrandt Trimble Solutions Sandvika AS Quadri Open Route, løsning for produksjonsstyring av veidrift og vedlikehold, videreutviklet av Trimble og tilgjengelig for alle driftsentreprenører på det 

norske markedet.

Sigmund Fredriksen Triona AS Triona er et nisjeselskap innen infrastruktur, trafikk, transport og ITS. Triona har flere løsninger som brukes av mange i markedet: SINUS, Arbeidsvarsling-

Loggbok, TNE (en generisk vegdatabase), Vegviseren og har dessuten jobbet mye med Statens vegvesen sine driftskontrakter.

Elina Heed Vaisala Oyj Vägväderstationer, mobila vägmätsensorer, beslutsstödsystem för vinterväghållning

Petteri Leppänen Vaisala Oyj Vägväderstationer, mobila vägmätsensorer, komplett vägvädersystem, beslutsstödssystem för vinterväghållning

Arnt Grøstad Vangen & Plotz AS Leverandør av forretningskritiske løsninger på digital plattform, som har til oppgave å dekke en organisasjons forretningskrav, samt marked- og brukerkrav.

Ola Simensen Vangen & Plotz AS Med innsikt, strategi og teknologi skaper vi gode, helhetlige brukeropplevelser sammen med våre kunder. Utvikler nettsider, portaler og applikasjoner med 

mer, integrert i kundens kjernesystemer, med digital markedsføring for synliggjøring, innsikt, analyse og gevinstrealisering.

Tor Erik Saltnes ViaNova Plan og Trafikk AS ViaNova er rådgivere/konsulenter på fagområde drift og vedlikehold, og arbeider med mange sider av temaet vinterdrift; strategi for vinterdrift, vinterstandard, 

kostnader for vinterdrift, kontrakter, utredninger, analyser, vegvær mm

Erik Abrahamsen Øveraasen AS Moderne utstyr for snørydding. Ploger, børster etc. Digitale løsninger for kontroll og rapportering.

Jan Ivar Thorsrud Øveraasen AS Moderne utstyr for snørydding, ploger, børster etc. Digitale løsninger for styring og rapportering.


