
Dialogkonferanse
4. desember 2019, Lillehammer



Program for dagen
Kl. 08.30 – 09.00: Registrering, mingling, kaffe/te

Kl. 09.00 – 09.10: Velkommen v/ordfører Ingunn Trosholmen, Lillehammer kommune

Kl. 09.10 – 09.35: Hva er et innovasjonspartnerskap? v/Leverandørutviklingsprogrammet (Kjersti) og Innovasjon Norge (Beate)

Kl. 09.35 – 10.00: Fremtidens vegdrift og teknologiske muligheter
- Myke trafikanter v/ Stein Brembu, Statens Vegvesens FoU-program

Kl. 10.00 – 10.20: Pause, bevertning

Kl. 10.20 – 11.10: Fremtidens vegdrift og teknologiske muligheter (fortsetter)
- Selvkjørende brøytebiler v/ Olai R. Hjetland, Avinor
- Varsling av vær og vegvær for vegdrift v/Bruce Rolstad Denby, Metereologisk institutt

Kl. 11.10 – 11.30: Prosjektet Smart vinterveg og dialogprosessen med leverandører v/prosjektleder Anne Britt Søreng

Kl. 11.30 – 12.30: Lunsj

Kl. 12.30 – 13.00: Personas og behov v/prosjektleder Pål Godard

Kl. 13.00 – 14.30: Idédugnad: Fremtidens vinterdrift v/prosjektleder Pål Godard



Hva er et innovasjonspartnerskap?

Kjersti Granaasen, Leverandørutviklingsprogrammet
Beate Follestad, Innovasjon Norge



Innovasjonspartnerskap 
Smart Vintervei

4 desember 2019

Beate Follestad, Innovasjon Norge
Kjersti Granaasen, 
Leverandørutviklingsprogrammet

•



Vi trenger mer radikal innovasjon i 
offentlig sektor 

• Store samfunnsutfordringer skal løses
• Tradisjonelt har offentlig sektor i liten grad 

etterspurt innovative løsninger

Det offentlige anskaffer varer og 
tjenester for ca. 500 mrd. kr hvert år = 16 
% av BNP

• Betydelig markedspotensial for innovative 
bedrifter

Uforløst potensial



Vi trenger:
- En måte å løse  samfunnsutfordringer på

- Bedre tjenester
- Kostnadseffektive løsninger

- Et samarbeid mellom det offentlige og private

- En offentlig krevende kunde fører til et mer 
innovativt næringsliv 

=> Bidrar til å  skape arbeidsplasser, øke 
konkurransekraft, eksport og verdiskapning  

Vi trenger offentlig-privat innovasjonssamarbeid i verdensklasse



En innovativ anskaffelsesprosedyre 
• En juridisk anskaffelsesprosedyre
• En arbeidsmodell

Konkurranse om midler: 
• Samfunnsaktør kan søke Innovasjon Norge om  midler
• Samfunnsnytte og skalerbarhet

⇒Tilskuddsmidelene (90%) går til FOU hos næringsaktører
⇒Næringsaktører forventes å utvikle et attraktivt produkt/tjeneste for videre salg/eksport

Innovasjonspartnerskap
- modellen

Kjøp

Innovasjons-
partnerskap



Ulike grader av innovasjon

Nytt for virksomheten

Nytt for verden

Samme som før

Innovasjons-
høydeNytt på området



Hvem er Nasjonalt program for 
leverandørutvikling?

Offentlig sektor

Privat sektorForskning



Offentlig sektor

Privat sektorForskning

kontrakter, maler og prosjektbistand

finansiering og prosjektbistand

behovsavklaring, dialogaktiviteter, 
følgevirksomheter og 
prosjektbistand

.. og hvem bidrar med hva i 
innovasjonspartnerskapet til 
Smart Vintervei?



Hva skiller en innovativ anskaffelse fra en tradisjonell anskaffelse?

Spør markedet om forslag på løsning av 
oppgaven 



Den innovative 
anskaffelsesprosessen



Utgangspunkt
BEHOVET og ØNSKET 
EFFEKT

• Vi har funnet at løsninger 
som dekker det totale 
behovet ikke finnes i 
markedet pr i dag.

• Oppdragsgiver, Smart 
Vintervei, ønsker å bruke 
markedet til utvikling



• Et partnerskap hvor det offentlige og det 
private går sammen for å utvikle løsninger 
på et offentlig behov

• En anskaffelsesprosedyre, med mulighet for 
utviklingsmidler fra Innovasjon 
Norge (konkurranse om midler)

• Leverandører konkurrerer om 
innovasjonspartnerskapene

• Det er mulighet for å inngå flere parallelle 
innovasjonspartnerskap

• Utvikling og kjøp i en og samme kontrakt
• Fem ulike faser

Innovasjonspartnerskap
- modellen

Kjøp

Innovasjons-
partnerskap

En 
kontrakt



BEHOV – innsikt
FORMÅL:
Avdekke hvilke behov en 
løsning skal dekke, samt å få en 
dypere forståelse av 
problemområdet

Skape eierskap – få opp et felles 
bilde på utfordringene



Kjøp

Innovasjons-
partnerskap

Innovasjons-
partnerskap

Behovskartlegging, 
brukerinvolvering, planlegging og 

organisering
Business case og suksesskriterier

Dialog med virksomheter 
og eksperter

Konsortium Konsortium Konsortium Konsortium Konsortium

Konkurranseutlysning

Tilbud Tilbud Tilbud

Forhandlinger med tilbydere

Etablere innovasjonspartnerskap

Innovasjons-
partnerskap

Her er Smart Vintervei nå

Én 
kontrakt



DIALOG

FORMÅL: 
• gi dere som potensielle leverandører en god forståelse av 

utfordringen/behovet

• få kunnskap og innspill fra dere som potensielle leverandører om 
mulighetsrommet og alternative, innovative forslag til løsningsutvikling 
som dekker behovet

• avklaring av forutsetninger for løsningsutvikling- og implementering

• få ny kunnskap gjennom å snakke sammen på tvers

• leverandører se muligheter for å søke sammen i et samarbeid for å løse 
behovet/utfordringsbildet

Informasjon og innspillene fra markedsdialogen skal bidra til at det 
utarbeides et konkurransegrunnlag som åpner opp for utvikling av en 
funksjonell, fremtidsrettet løsning.



Hvordan delta i dialogen?
LEVERANDØRER
• Lytt til behovene
• Still spørsmål. Vær nysgjerrig.
• Åpne opp og kom med innspill og forslag (det er ikke 

forventet at dere deler «forretningshemmeligheter»)
• Vær oppmerksom på mulige samarbeidspartnere. 

Kanskje finner du en samarbeidspartner som 
komplementerer din løsning?

ANSATTE I KOMMUNENE OG SAMARBEIDSPARTNERE:
• Belys behov
• Utdyp utfordringer
• Svar på spørsmål

LÆRING og INNSIKT PÅ TVERS!



Resultatet av dialogen i dag 
blir med oss videre

• Innspillene, samt behovene, deles åpent –
også med de som ikke har hatt anledning 
til å delta på dialogkonferansen

• Inngår i bakgrunnsmaterialet som leder 
fram mot anbudet



Kunngjøring 
• Konkurransegrunnlag publiseres

• Behovsbeskrivelse 
• Kontraktutkast

Prekvalifisering av leverandører
• FoU-kompetanse vil være viktig
• Leverandører som pre-kvalifiseres inviteres til å gi tilbud

Innlevering av tilbud 

Forhandlinger 
• Forhandlinger kan skje i flere runder, tar utgangspunkt i tilbudet 

og forhandles om alle sider av tilbudet
• Det kan ikke forhandles om tildelingskriterier og absolutte krav i konkurransegrunnlaget.

Levering av endelig tilbud

Evaluering og tildeling
• Karensperiode på minimum 10 dager 

mellom meddelelse om valg av 
leverandør og inngåelse av kontrakt

Kontrakts-
inngåelseSteg 3 Konkurranse



Steg 4 Utvikling

• Steg 4 er utviklingsfasen i 
innovasjonspartnerskapet

• Fire faser

Fase 1
Grunnutvikling

Fase 2
Prototype

Fase 3
Akseptansete
st

Fase 4
Opsjon på 
anskaffelse

Resultat- og 
kvalitetsmål

Resultat- og 
kvalitetsmål

Resultat- og 
kvalitetsmål

Opsjon 
på kjøp

• Resultatmål, delmål og 
kvalitetsmål for fase 1 til 3

E
v
a
l
u
e
r
i
n
g• Evaluering etter hver fase



3 trinn i fase 1 - grunnutviklingen

• Oppdragsgiver utvikler detaljplan og mål 
for delprosessen sammen med 
leverandøren.

• 3 trinn:

1. Leverandøren utvikler løsningsdesign i 
samarbeid med oppdragsgiver

2. Leverandøren utvikler prototype

3. Oppdragsgiver og leverandøren 
gjennomfører brukertesting eller 
verifiserer på annen måte at 
prototypen oppfyller delmålene for 
delprosessen.

• Grunnutvikling gjentas til løsningen 
tilfredsstiller behovsbeskrivelsen.

Fase 1
Grunnutvikling

Behov

Løsning Test

+

Steg 4 Utvikling



Kjøp

Behovskartlegging, 
brukerinvolvering, planlegging og 

organisering
Business case og suksesskriterier

Dialog med virksomheter 
og eksperter

Konsortium Konsortium Konsortium Konsortium Konsortium

Konkurranseutlysning

Tilbud Tilbud Tilbud

Forhandlinger med tilbydere

Etablere innovasjonspartnerskap

Et eksempel…..

En 
kontrakt

Innocom AS og 
Topro Industrier AS

Stavanger kommune ville tenke nytt 
om hvordan heldøgnpasienter skal 
få økt livskvalitet, være aktive og 
klare seg selv best mulig. I tillegg til 
forebygging, rehabilitering og 
sosiale nettverk, så de behov for 
nye radikale løsninger som ikke 
tilbys helsesektoren i dag.

2 heldagsworkshops

Utforsking av 
Innovasjonsrommet

Rammer for et suksessfullt 
partnerskap

5 ble invitert til 
forhandlinger.
2 
forhandlingsrsrunder

22 leverandører / 
konsortier 
prekvalifisert

18 leverte tilbud

2 vinnere

Utviklingsprosesse
n har pågått i et år

Workshops, observasjon 
og intervjuer
Bredt sammensatt
prosjektgruppe

3 følgevirksomheter 

Aktiviseringsrobot
en Berntsen
Innocom AS 
Samarbeider med 
Contango
Consulting AS, 
Safemate AS og 
Norwegian Smart 
Care Lab (NSCL).

Smartrullator
TOPRO Industri AS 
Samarbeider med 
Universidad Politécnica
de Catalunya (UPC) i 
Barcelona, EGGS Design 
og Vangen & Plotz.

Er her nå!

Innovasjons-
partnerskap

Innovasjons-
partnerskap



Webinar for leverandører om 
innovasjonspartnerskap

https://www.difi.no/opplaeringstilbud/nett-tv-og-
presentasjoner/542018-seminarwebinar-om-
innovasjonspartnerskap

https://www.difi.no/opplaeringstilbud/nett-tv-og-presentasjoner/542018-seminarwebinar-om-innovasjonspartnerskap


https://www.anskaffelser.no/innovasjonspartnerskap

Maler publisert på anskaffelser.no

Kontraktsmal Konkurransegrunnlagsmal



innovativeanskaffelser.no



Fremtidens vegdrift og teknologiske muligheter

• Myke trafikanter
Stein Brembu, Statens Vegvesens FoU-program

• Selvkjørende brøytebiler
Olai R. Hjetland, Avinor

• Varsling av vær og vegvær for vegdrift
Bruce Rolstad Denby, Metereologisk institutt



Om prosjektet og leverandørdialogen

Anne Britt Søreng, Prosjektleder, Gjøvik kommune



Vi vant og fikk tildelt 14 millioner kroner til
utvikling av smarte vinterveger!



Vi har våre utfordringer....



Vi sikter mot stjernene og inviterer dere til å 
bli med – vi har pengene, dere har hjernene! 
• Har kartlagt behov – dere har visjonene, ideene og løsningene
• Stor innovasjonshøyde

• Nye løsninger
• Kombinasjon av eksisterende og nye løsninger

• Lokalt, nasjonalt og internasjonalt marked



Hva ønsker vi å få til sammen med dere?
Vi skal utvikle løsning(er) for vinterdrift av veg som gir

• Bedre og effektiv drift av vinterveger - økt kvalitet og lavere kostnad
• Mer fornøyde brukere
• Færre ulykker og personskader
• Færre forsinkelser i trafikken
• Mer effektiv samhandling mellom aktørene 
• Mindre forurensing og klimautslipp



Innovasjonspartnerskapet – tentativ tidslinje 



Markedsdialogen 

Behov Markedsdialog Konkurranse
Utvikling av 

nye løsninger Kjøp 



1-1-møter med leverandørene - JANUAR 2020

• Tilbud til leverandørene for å presentere sine visjoner, ideer og forslag til 
løsninger

• Behandles som forretningshemmeligheter – ideene kan bli brukt inn mot 
en funksjonsbeskrivelse i anskaffelsen  

• 1 times møte i Gjøvik rådhus eller videokonferanse 
• Påmeldingsfrist 19. desember
• Nærmere informasjon på www.smartemjosbyer.no

http://www.smartemjosbyer.no


Innspillsnotat – JANUAR/FEBRUAR 2020 

• Tilbud til leverandørene om å beskrive hvordan de kan dekke det 
beskrevne behovet 

• Maks 5 sider 
• Behandles som forretningshemmeligheter – ideene kan bli brukt inn 

mot en funksjonsbeskrivelse i anskaffelsen  
• Frist for innlevering er 14 dager etter gjennomført møte 



Innovasjonsfokus, evn. dialogkonferanse nr. 2 
og matchmaking – FEBRUAR/MARS 2020

• Innovasjonsfokus besluttes i februar
• Ved behov – tilbud om 

• Dialogkonferanse nr. 2 for deling og dialog 
rundt innovasjonsfokus 

• Evn. tilrettelegging for kobling av 
leverandørene som kan ha nytte av å 
samarbeide 



Konkurransen 

Behov Markedsdialog Konkurranse
Utvikling av 

nye løsninger Kjøp 



Konkurransen – MARS – SEPTEMBER 2020 

• Kan delta i konkurransen selv om man ikke har deltatt i dialogen
• Publiseres på Doffin som en EU-kunngjøring
• Konkurranse med forhandling
• Ved kontraktinngåelse - opsjon for kjøp av produkt
• En eller flere kontrakter – pararelle utviklingsløp
• Mercell brukes som vertøy i konkurransen



Utvikling av nye løsninger 

Behov Markedsdialog Konkurranse
Utvikling av nye 

løsninger Kjøp 



Utviklingsfasen – SEPTEMBER 2020 –
DESEMBER 2022

• Her ligger gullet – inntil 12,6 millioner NOK til utvikling av 
løsning(er)

• Tett dialog mellom prosjektet og leverandøren(e)
• Delt inn i flere faser med utvikling og testing



Lunsj frem til kl. 12.30



Personas og kartlagte utfordringer

Pål Godard, Smartby programleder, Gjøvik kommune



Bjørnar brøytebilsjåfør

• Må selv følge med på vær, føre og yr.no
• Uforutsigbar arbeidstid. Lange vakter. Lite søvn
• Parkerte biler hindrer snørydding
• Uforsiktige og uerfarne myke trafikanter
• Hvor skal vi gjøre av snøen?
• Taus kunnskap, lokalkunnskap
• Mildvær + frost = Mye fastfryst snø og is
• Utstyr ofte gammelt og slitt. Rep og lagring ute.
• Mer ris enn ros fra publikum



Lena logistikk

• Liten mulighet for å reise kollektivt i jobb og fritid
• Mangler informasjon. Er veien brøytet eller glatt dit 

hun skal?
• Kommer noen ganger ikke fram pga. vegforhold. 

Mangler brøyting i innkjøringer der hun skal på jobb.
• Må måke egen gårdsplass først
• Hvordan legge opp kjøreruta? Skole, barnehage, 

jobb?
• Sønnens skolebuss er ofte forsinket eller innstilt ved 

snøfall/is.
• Skolegården ikke er brøytet eller blir brøytet sent.



Bashir bussjåfør
• Snakker dårlig norsk. Dialekter er vanskelig.
• Er lite kjent i området og følger ikke med på værmeldinger.
• Lite erfaring med kjøring på snø og is. Bakkestart er 

spesielt vanskelig. "Vaskebrett" er vonde!
• Publikum tar lite hensyn – parkering og kjøring. Går dårlig 

fremkommelighet.
• Omlegging til kjetting gjør at tidsplanen ryker.
• Ødelegger bussen ofte på harde kanter og klumper.
• Publikum stoler på at buss og taxi kommer frem når de selv 

ikke tør kjøre. Kan bli dyrt å ta mye taxi for enkelte.
• Taxier møter ofte ubrøytede private innkjørsler.



Synnøve syklist

• Gang- og sykkelstier er dårligere brøytet og 
strødd enn bilvegen. Men tør ikke bruke 
bilvegen. Bilister er lite hensynsfulle.

• Snø fra bilvegen brøytes ofte opp på fortau.
• Snø eller slush-føre er spesielt vanskelig. 

Når det fryser på blir det hardt og sporete.
• Lite sammenhengende vedlikeholdt 

sykkelveg.
• Også bevegelseshemmede sliter med dårlig 

vedlikeholdte fortau – takras, strøing, kanter



Pia publikumsveileder

• Svært hektisk på servicesenteret når det 
snør eller er glatte veger. Dobling av antall 
henvendelser på slike dager.

• Trenger god og oppdatert informasjon for 
å gi god service.

• Fint hvis publikum selv kan finne 
oppdatert informasjon.

• Fortau er ofte dårligere vedlikeholdt enn 
veger.



Vegard veiforvalter

• Samhandling mellom forskjellige 
vinterdriftsaktører er utfordrende – kommune, 
fylke, private entreprenører, SVV, gårdeiere

• Forskjellig standard og ulik frekvens / utkalling
• Kommunikasjon mellom bestiller og utfører er 

ikke enkelt. Heller ikke å se om levert tjeneste er 
utført i henhold til avtale.

• Budsjettering er vanskelig pga. variasjonen
• Fremkommelighet til hytta kommer an på om 

grunneier/entreprenør har vært der og brøytet. 
Men har han det?



Idédugnad



Idédugnad

• Dere trenger ikke å dele informasjon om deres produkter, 
forretningsidéer eller forretningshemmeligheter i dag.
(Kommer i 1-til-1-møter)

• Vi er kun interessert i de innovative hodene deres.
• Og vi skal heve blikket litt fra dagens utfordringer og 

behov.



Vi ønsker oss stor innovasjonshøyde

Foto fra:
Wikipedia
Paul Sakuma / AP, Wired.com
Drewboyd.com



Idédugnad – praktisk gjennomføring

• Vi bytter bord og blander oss – bordvertene passer på god fargemix
• Bordvertene dokumenterer underveis på menti.com
• Spørsmål 1 – Visjon for fremtidens vinterdrift?
• Spørsmål 2 – Hva finnes fra før og hva må vi utvikle?
• Deling av noen resultater i plenum



Bytt bord



Spørsmål 1: Visjon for fremtidens vinterdrift?

• Hvis du skulle startet med helt blanke ark, hvordan ville du løst vegdrift om 
vinteren?

• Tid: 25 minutter
• Presentasjon av deltakerne: 2 minutter
• Individuell refleksjon: 3 minutter
• Gruppediskusjon: 20 minutter
• Bli enige om 1 visjonær idé!

• Bordvert dokumenterer idé(er) på menti.com (kode: ?? ?? ??)



Spørsmål 2: Hva finnes og hva må vi utvikle?

• Ta utgangspunkt i utvalgt visjonære idé.
• Hvilke deler av fremtidens vinterdrift kan vi løse med eksisterende teknologi og løsninger 

(tror vi) ?
• Hvilke deler av fremtidens vinterdrift må vi utvikle eller innovere (tror vi)?

• Tid: 25 minutter
• Individuell refleksjon: 3 minutter
• Gruppediskusjon: 22 minutter

• Bordvert dokumenterer på menti.com (kode: ?? ?? ??)



Hva har gruppene tenkt ut - deling

• Vi ser på hva gruppene har myldret fram av visjonære idéer.
• Det som er dokumentert inne på menti.com blir lagt ut på 

www.smartemjosbyer.no etter konferansen.

http://www.smartemjosbyer.no


Veien videre

• Presentasjoner, deltakerliste, personas, 
behov og idéer fra i dag blir lagt ut på
nettsiden.

• Informasjon om påmelding til 1-til-1-
møter blir lagt ut på nettsiden.

• Påmeldingsfrist 19. Desember
• Vi gleder oss til å møte dere i 1-til-1-

møter!



Evaluering

Menti.com - kode 61 09 73
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