
Smart vinterveg - arbeidsverksted 
for kommunene 10. februar

Hvilke utfordringer bør vi løse? 



Velkommen til prosjektets viktigste samling!
v/Anne Britt Søreng, prosjektleder



Program for dagens arbeidsverksted

8.30 – 9.00 Registrering

9.00 – 9.45 Velkommen til prosjektets viktigste samling v/Anne Britt og Pål
Kort om Innovasjonspartnerskap og gevinster for kommunene
Behovsbeskrivelser - personas

09.45 – 10.15 Hvilke utfordringer bør vi forsøke å løse? v/Kaja 
Ulike innovasjonskonsepter: Hva, for hvem og hvorfor?

10.30 – 11.30 DEL 1: Verksted i 5 grupper på ulike innovasjonskonsepter

11.30 – 12.15 LUNSJ

12.15 – 13.00 DEL 2: Verksted i 5 grupper – konkludere og forberede presentasjon

13.15 – 14.15 Plenum fra grupper - vurdering ulike konsept

14.15 – 14.30: Avstemning beste konsept

14.30 – 15.00: Oppsummering og tilbakemeldinger



Mål for dagen

Styringsgruppa skal beslutte innovasjonsfokus den 25. februar

Hvilken konkret utfordring skal vi prioritere å løse?

For å ta en så riktig beslutning som mulig, ønsker vi å bruke denne dagen 
til å få mest mulig innsikt og innspill fra dere.

Dere er ekspertene på deres fagfelt og blir svært viktige når ny løsning 
som utvikles, testes og evn. implementeres



Vi SKAL velge hvilke behov/utfordringer vi skal løse
Vi SKAL IKKE bestille en ny traktor som er rød



Hva er et innovasjonspartnerskap?

• En innovativ anskaffelsesprosedyre

• En måte å løse en samfunnsutfordring på

• Et partnerskap mellom det offentlige og det private



Vi skal kjøpe noe som ikke finnes på markedet i dag

• Vi skal ikke kjøpe noe nå - vi skal kanskje kjøpe og implementere 
noe fra april – desember 2022

• Kravspesifikasjon – behovsbeskrivelse

• Tilbud – løsningsforslag til utvikling og testing

• Kontrakt – avtale med utviklingspartner(e) - krav om FoU-kompetanse

• Utvikling og testing – november 2020 – mars 2022



Innovasjon og innovasjonshøyde

Lav
Medium
Høy



Hvilke endringer skal prosjektet skape? 

• Bedre og mer effektiv snørydding 
• Færre ulykker og personskader 
• Mindre forsinkelser i trafikken 
• Mindre forurensing og klimagassutslipp 
• Høyere publikumstilfredshet 
• Mer effektiv samhandling mellom brøyteaktører 
• Solid involvering og forankring hos interessentene i prosjektet 



Resultater fra behovskartleggingen
- personas, utfordringer og behov

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
• Mangler informasjon. Er veien brøytet eller 

glatt dit hun skal? Hvordan legge opp 
kjøreruta?

• Kommer noen ganger ikke fram pga. 
vegforhold. Mangler brøyting i innkjøringer 
der hun skal på jobb.

• Sønnens skolebuss er ofte forsinket eller 
innstilt ved snøfall/is.

• Skolegården ikke er brøytet eller blir brøytet 
sent.



Bashir bussjåfør

• 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. 
Gir dårlig fremkommelighet.

• 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. 
Slush som fryser er spesielt vanskelig.

• Snø fra bilvegen brøytes ofte opp på fortau.

• 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.

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

• Fint hvis publikum selv kan finne 
oppdatert informasjon.



Vegard veiforvalter

• Samhandling mellom forskjellige 
vinterdriftsaktører er utfordrende

• Kommunikasjon mellom bestiller og 
utfører er ikke enkelt. Er jobben utført i 
henhold til avtale?

• Budsjettering er "umulig" pga. variasjonen



Brysomme Bjarte

• Pensjonert oppsitter som bruker mye tid og 
krefter på at innkjørselen skal være snøfri.

• Har sterke meninger om hvordan og når 
brøytebilen skal kjøre utenfor Bjartes innkjørsel, 
og er ikke redd for å 
dele dem med både kommunen og 
brøytemannskaper.

• Orker ikke alltid å fjerne all tung snø. Dytter 
snøen ut i veien og venter på at Bjørnar 
brøytebilsjåfør skal komme kjørende.

NY



Didrik driftsleder

• Står opp om natta for å sjekke vær og føre, hvis han har 
vakt.

• Kjører noen ganger langt for å sjekke faktiske forhold.

• Tar beslutning om utkalling/varsling og hvem som kjører 
hvor.

• Ringer rundt til brøytemannskapene ved utkalling etter 
oppsatt vaktliste. Er noen syke?

• Veldig mange telefoner. 
Drukner i klager - noen er ikke reelle.

• Håndterer avvik (skader, manglende brøyting/strøing, 
mm.)

• Mangler mye informasjon: Hvor har vi brøytet? Hvor har vi 
strødd, og hvor mye? Hvor er folka mine nå, og hvem har 
rom for å håndtere et avvik?

NY



1-1 dialogmøter med leverandørene
Anne Britt og Pål 



Markedsdialogen

• Gjennomført 22 dialogmøter

• Presentasjoner og innspillsnotater – forretningshemmeligheter –
unntatt offentlighet

Electric Time Car, Abaris Consulting, RoadTech, TietoEVRY, Betelo, SAMS Norway,

NTNU Gjøvik avd. vareproduksjon og byggteknikk, Atea, Laje nettservice, FMS Nordic,

Tokvam EasyPlan, Ikomm, GeoData, Geomatikk IKT og Vaisala Oyj,

Headit, Nordic Robotics, Øveraasen, Norconsult informasjonssystemer, Roxel Infra, Guard, Innit, Trygg vinterveg (ko



Oppsummering fra 1-1-dialogmøter

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

Konsept B: 
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 A-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 A-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 E:
Selvkjørende maskiner på 
lukket område
 Eks: skole, bhg, parkering, 

gangvei
 Feiing, børsting, strøing

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



Arbeidsverksted 

Hvilke utfordringer bør vi løse? 

Kaja van den Berg, fasilitator
Innovasjon Norge Innlandet



Valg av retning for innovasjonsfokus
- Hvorfor det?



Problemkontekst = Vinterveg



Det vil måtte prioriteres mellom målgrupper…

Didrik driftsleder

Brysomme Bjarte



Oppsummering fra 1-1-dialogmøter

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

Konsept B: 
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 A-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 A-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 E:
Selvkjørende maskiner på 
lukket område
 Eks: skole, bhg, parkering, 

gangvei
 Feiing, børsting, strøing

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



I dag: Fokus på utfordringen(e) og jobben(e) som bør 
løses i innovasjonspartnerskapet



Dere skal ikke definere en drill… (et produkt eller tjeneste) 



Men hvordan hullet i veggen skal være for å tilfredstille behovet… 
(problemet som skal løses)



Dere må prioritere hvilke utfordringer som bør løses 
innenfor vintervei



Hvilket problem skal løses? For hvem?

Målgruppe

Behov
Verdiløfte

Løsning



Mulige løsninger fra leverandørene er oversatt 
til ulike retninger for innovasjonsfokus



Hvorfor?

• Forenkle planlegging for alle aktører (fremkommelighet og mer presis info)

• Bedre forventningsavklaring ovenfor brukere mtp. servicenivå

• Ta ned konfliktnivå - gjøre brøytebilsjåførene til heltene de fortjener å være

• Mulighet for mer effektiv fakturering mm.

For hvem?

• Publikum, publikumsveileder, buss-sjåfør, planleggere (forutsigbarhet), brøytebilsjåfør (arbeidsro) 

Hvor stor er smerten?

• Tidvis stor for alle parter, unødvendige henvendelser

Innovasjonshøyde?

Lav innovasjonshøyde (finnes komponenter i dag)

1. Bedre innsyn i planlagt og gjennomført aktivitet



Hvorfor?

• Manuelt arbeid for å fremskaffe nødvendig info om hvor og når det skal brøytes og strøs gir lav 
forutsigbarhet for planleggere og sjåfører (måler snø på stikker, sjekker yr.no, telefoner mm.) 

• Antar stort potensial for å øke forutsigbarhet, effektivitet og kvalitet ved bedre oversikt over data fra f.eks. 
eksterne kilder, faste og mobile sensorer og tilgjengelig bemanning og utstyr.

For hvem?

• Veiforvalter, driftsledere, brøytebilsjåfør, men også publikum og publikumsveiledere mtp. økt kvalitet i 
tjenester

Hvor stor er smerten?

• Høy (uforutsigbarhet og stress)

Innovasjonshøyde? 

• Medium til lav innovasjonshøyde 

2. Mer presis og tidseffektiv planlegging av jobber



Hvorfor?

• Manuell planlegging og rodeinndeling gir rom for forbedring i vinterdriftsplan

• Mye skjult erfaringsbasert kunnskap i dag 

• Antar at det er stort potensial for kvalitetsforbedring, miljøgevinster og økt effektivitet ved å kombinere 
kunstig intelligens (maskinlæring) og erfaringsbasert kunnskap

For hvem?

• Veiforvalter, driftsplanlegger, brøytebilsjåfør 

Hvor stor er smerten?

• Lav (lite bevissthet)

Innovasjonshøyde? 

• Høy innovasjonshøyde 

3. Smartere overordnet driftsplanlegging på vintervei



Rodeinndeling, et eksempel



Hvorfor?

• Ulikt eierskap til vei; staten, fylkeskommune, kommune, gårdeier, privatpersoner

• Alle brøyter/strør sin vei, det er lite samarbeid og koordinering på tvers, selv om dette antakeligvis ville 
gitt kostnadsbesparelser og bedre kvalitet

For hvem?

• Veiforvalter, driftsplanlegger, brøytebilsjåfør, publikum og publikumsveiledere

Hvor stor er smerten?

• Medium til høy 

Innovasjonshøyde? 

• Lav til medium innovasjonshøyde (administrativt krevende)

4a. Forenklet koordinering og samarbeid på tvers av eierskap 



Et brøyteeksempel fra virkeligheten 

Kommunal
pumpestasjon



Hvorfor?

• Ulikt eierskap til vei; staten, fylkeskommune, kommune, gårdeier, privatpersoner

• Antar potensial for smarte utnyttelse av kapasitet på maskiner og ansatte

• Ser mulighet for kostnadsbesparelse (og inntjening) ved å tilby overkapasitet og kjøpe tjenester fra andre 
aktører ved behov for vedlikehold (offentlig eller privat)

For hvem?

• Veiforvalter, driftsplanlegger, publikum og gårdeiere

Hvor stor er smerten?

• Medium til høy 

Innovasjonshøyde? 

• Medium til høy innovasjonshøyde (administrativt utfordrende)

4b. Bedre utnyttelse av ressurser og utstyr -legge til rette for «delingsøkonomi» 



Hvorfor?

• Fortau og kryss er «problemområder» for brøyting i dag som gir betydelige utfordringer for publikum 
(fotgjengere, syklister, bilister) og sjåfører

For hvem?

• Publikum, publikumsveileder, bussjåfør og brøytebilsjåfør

Hvor stor er smerten?

• Høy (spesielt for bevegelseshemmede og barnevogner)

Innovasjonshøyde? 

• Medium innovasjonshøyde 

5a. Utstyr for bedre fjerning av snø på fortau og kryss



Hvorfor?

• P-plasser, skoleplasser og barnehager bør brøytes og strøs med høy frekvens og på ugunstige tidspunkt 
pga. ferdsel og trafikk

• Krav til frekvens og tidspunkt gjør dette til utfordrende jobber, og det er naturlig å anta at autonomt 
utsyr

For hvem?

• Publikum og brøytebilsjåfør

Hvor stor er smerten?

• Lav til medium

Innovasjonshøyde? 

• Medium innovasjonshøyde 

5b. Utstyr for smartere fjerning av snø på ugunstige plasser



Arbeidsverksted 
5 grupper ser på ulike retninger for 
innovasjonsfokus



Grupper og bord

Gruppe/bord 1 Gruppe/bord 2 Gruppe/bord 3 Gruppe/bord 4 Gruppe/bord 5

Per Kristian Bergstrøm 
(veileder)

Roger Nilssen 
(veileder)

Åshild Skard 
(veileder)

Anne Grethe Hoel 
(veileder)

Hans Ivar Festad
(veileder)

Geir Willard Pål Godard Hans Petter Olsby-Hoff Ove Jørstad Stig Aage Melve

Hilde Fjægård Skjellet Gro Anita Øverstad Marie Bjørnstad Grønlie Lars Erik Hveem Anne Britt Søreng 

Evy Marlen Wilhelmsen Camilla Persson Harald Brovold Håvard Haug Ellen Marie Snartum

Marit Lium Dahlborg Olav Sørbu Kirsti Øveraasen Fosnes Jørn Håvard Øversveen Geir Fevang 

Knut Ivar Amundrud Pål Marius Larsen Morten Haug Per Martin Tangen Ole Kristian Hegge 

Frank Østby Arvid Haugen Kari Svellet Reistad Lars Petter Lysgård Svein Peder Sveum

Svein Arne Wright 
Hagen 

Kim Frode Aasterud Jon Lyseng Per Ivar Skogly Tom Inge Jahnsen 

Truls Hanssen



Plan arbeidsverksted
10.30 – 11.30 DEL 1: Verksted i de 5 gruppene på ulike innovasjonsfokus

Oppvarming: bryte isen (10 min)

Oppgave 1: PROBLEMET (30 min)

Oppgave 2: MÅLGRUPPE (20 min)

11.30 – 12.15 LUNSJ

12.15 – 13.00 DEL 2: Verksted i de 5 gruppene 

Oppgave 3: SMERTE (15 min)

Oppgave 4: INNOVASJONSFOKUS (15 min)

Oppgave 5: PRIORITERT MÅLGRUPPE (15 min)

Konkludere og forberede presentasjon

13.15 – 14.15 Plenum fra grupper - vurdering ulike innovasjonsfokus

14.15 – 14.30: Avstemning beste konsept



Vanligvis

Endeløse diskusjoner

Sprint

Raskt og 
besluttsomt



Oppvarming og «bryte isen»
Hva er DIN forventning til prosjektet? 



2 min

Bryt isen 
Skriv med store, leselige bokstaver:

Navn:

Hva mener DU er det viktigste med prosjektet «Smart vintervei»?

2 stikkord under:



Oppgave 1:
VURDER PROBLEMKONTEKSTEN

Er dette et problem? Hvorfor?





Oppgave 1

15 + 5 min
Diskuter og oppsummer i gruppen:

Del gruppen i to diskusjonsgrupper først (retning a og b – en retning hver) 

1. Vurder retning for innovasjonsfokus som er presentert 
(kjenner dere igjen problemet?)

2. Har dere tilleggsinnsikt til hvorfor dette er en utfordring? 
(skriv nye stikkord med store bokstaver på gule lapper )

Til gruppeveileder:
- Oppsummer gruppens innspill 
- Skriv nye stikkord på lapper der det er behov for det
- Prioriter de viktigste til plenumsgjennomgang



Oppgave 2:
HVILKE MÅLGRUPPER BERØRES?



Oppgave 2

10 + 5 min

Diskuter og oppsummer i gruppen:

Del gruppen i to diskusjonsgrupper først (retning a og b – en retning hver) 

1. Vurder retning for innovasjonsfokus som er presentert 
(er dere enig i at målgruppene som er listet opp berøres?)

2. Har dere tilleggsinnsikt? 
(er det flere målgrupper som berøres som bør legges til?)

Til gruppeveileder:
- Oppsummer gruppens innspill 
- Legg til nye målgrupper på lapper der det er behov for det til 

plenumsgjennomgang



Tid for lunsj
VI starter igjen presis kl. 12.15



Oppgave 3:
VURDER SMERTE



Oppgave 3

5 + 5 min
Diskuter og konkluder i gruppen:

Del gruppen i to diskusjonsgrupper først (retning a og b – en retning hver) 

Hvor stor mener dere smerten knyttet til retningen for innovasjonsfokus er 
i dag? 

Til gruppeveileder:
- Legg ansiktsikon klart, to stykker hvis det er ulikt for retning a og b

Lav HøyMedium



Lav HøyMedium



Oppgave 4:
VURDERE INNOVASJONSGRAD



Innovasjon og innovasjonshøyde

Lav
Medium
Høy



Oppgave 4

5 + 5 min
Diskuter og konkluder i gruppen:

Del gruppen i to diskusjonsgrupper først (retning a og b – en retning hver) 

Hvor høy mener dere innovasjongraden er i retningen(e)?

Til gruppeveileder:
- Legg ikon klart, to stykker hvis det er ulikt for retning a og b

Lav HøyMedium



Lav HøyMedium



Oppgave 5:
PRIORITERE VIKTIGSTE MÅLGRUPPE



Det vil måtte prioriteres mellom målgrupper…

Didrik driftsleder

Brysomme Bjarte



Hvem er det viktigst å prioritere å løse utfordringer for?

BrukerBruker

BeslutningstakerBeslutningstaker

KjøperKjøper

PåvirkerPåvirker



Oppgave 5

8 minDiskuter og konkluder i gruppen:

Uavhengig av innovasjonsretningen dere har jobbet med;

Hvem er viktigste målgruppe (personas) å fokusere på å løse behov/utfordringer 
for i Smart vinterveg?

Til gruppeveileder:
- Hvis en personasbeskrivelse representerer denne; legg bildet klart
- Hvis ikke; tegn og beskriv 



Pause



Click icon to add picture
Plenumspresentasjon fra gruppene
Vurdering ulike retninger for innovasjonsfokus 



Plenumspresentasjon av gruppens vurderinger

Retningen for innovasjonsfokus (1-5)

Hvem: Gruppens veileder
Hvor: Ved veggen der gruppens retning for innovasjonsfokus står beskrevet

Besvar:
1. Problemkontekst (hvorfor)
2. Målgruppe (hvem)
3. Smertegrad
4. Innovasjonsgrad
5.      Overordnet prioritering av målgruppe for smart vintervei

8 min



Avstemning



• PAUSE

Avstemning del 1: 
VALG AV INNOVASJONSFOKUS

Oppgave

Marker innovasjonsretningen(e) du ønsker 
skal velges i prosjekt «Smart vinterveg» med en 
grønn og en brun klistrelapp

Grønn: 1. prioritet
Brun: 2. prioritet

MERK: Du kan sette begge stemmer på samme 
retning hvis du mener den er viktig å løse

5 min



• PAUSE

Avstemning del 2: 
PRIORITERING AV MÅLGRUPPE

Oppgave

Marker målgruppen du mener bør prioriteres i 
prosjekt «Smart vinterveg» med en rød 
klistrelapp

5 min



Oppsummering og tilbakemeldinger



Oppsummering av innspill fra arbeidsverksted i gruppene og 
resultatet fra avstemningen

Har vi nådd dagens mål om å bli bedre rustet til beslutning 
på innovasjonsfokus 25.februar? 



Noter ned stikkord fra gruppa på skjemaet 

NB: Dere trenger ikke være enig i gruppa; alt skal med

- Hva var bra?

- Hva kunne vært bedre? (forslag)

Vi vil gjerne ha tilbakemelding fra dere 

5 min



Tusen takk for dagens innsats!

Vi har lyktes når alle står på 
pallen og brøytebilsjåførene 
har blitt heltene


