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Agenda

• Bakgrunn og prosess for innovasjonspartnerskapet

• Status på arbeidet, brutt ned i arbeidspakker

• Hvordan sikre ekstern læringsverdi



Trenger vi innovasjon

- er det krise ?



Innbyggerne har tydelige forventninger





Tilbakeblikk – noen glimt

14 millioner fra Innovasjon Norge til 

utvikling av løsning for

fremtidsrettet overvannshåndtering i 

fortettete byforsteder

Noe helt nytt..



Innovasjonspartnerskap 2019-2022

14 millioner fra Innovasjon Norge til utvikling av løsning innen

fremtidsrettet overvannshåndtering i fortettete byforsteder.

Lørenskog er med som samarbeidskommune

«Innovasjonspartnerskap er en anskaffelsesprosedyre som legger til rette for produkt- og 

tjenesteutvikling i en samarbeidsprosess mellom kjøper og utvikler/leverandør. 

Prosedyren brukes ved anskaffelser av løsninger som ikke finnes i markedet fra før»



Hva skal vi utvikle? 

Hva får vi mest igjen for å bruke 

midlene på?

«Det finnes så mange bra overvannstiltak 

på markedet. Kommuners utfordring er at 

de ikke lett får tatt disse i bruk»





Dagens situasjon 

● Fragmentert 

og tilfeldig

● Forebygging 

nedprioriteres

● Mangler virkemidler 

og handlingsrom

Vei og trafikk
Eiendom

Vann og avløp

Natur og idrett

Regulering

Vårt fokus er på å bygge skoler, 
barnehager og kommunale pleie- og 
omsorgsbygg

Vi mangler virkemidler til å 
løse overvanns-
utfordringene på en 
helhetlig måte 

Vi må få et størst mulig idrettstilbud 
til innbyggerne med det arealet vi har 
tilgjengelig

Vi kan ikke gå utover den 
reguleringsplanen som gjelder 
for dette området

Vi har fokus på drift og 
vedlikehold av eksisterende 
veier, gang- og sykkelveier



● Helhetlig kunnskap

● Beslutningsstøtte og ledelse i mellomrommene

● Nytt samspill med innbyggere 

Ønsket situasjon





Verktøy

Kultur og organisasjon

Bidra til å utvikle en organisasjon og kultur som 

gjør det mulig å jobbe bedre og mer tverrfaglig 

med overvannshåndtering. 

Utvikle verktøy som gir bedre 

beslutningsunderlag, og understøtter gode 

prosesser for håndtering av overvann.

Arbeidsprosesser 

Utvikle tverrfaglige arbeidsprosesser som 

bidrar til bedre håndtering av overvann.

Behovene våre



Dialog med markedet våren 2020



Kompetanseområder

● Tech (f.eks. gamification, 

digital tvilling, sensorer og 

kommunikasjonsteknologi)

● Innovasjon (design, 

endringsledelse) 

● Erfaring med og kompetanse

på planprosesser (både 

administrativt og politisk)

● Samfunnsøkonomi, 

beregningsmodeller

● Prosessoptimalisering, 

prosessverktøy

● Landskapsarkitektur

● GIS

● Urbanhydrologi



8 prekvalifiserte tilbydere 15. januar

7 gode tilbud innen fristen 26. mars

Omfattende evalueringsprosess

Forhandling med 3 stk.



Tidslinjen – oppsummert  

2019
Forprosjekt 

og søknad IN

2020
Behov og 

dialog

2020-2021

Konkurranse

-fase

2021-2023

Utvikling av 

løsning

1.kv 2023

Kjøp av 

løsning

1



Kommercielle parter



Hva skal vi gjøre?

Fra risiko-screening  → detaljert analyse 

• Utvikling: starte hydrodynamiske beregninger

Problemoversikt  → prioritere innsatser 

• Utvikling: kost-nytteberegninger

Fra planlegging   → byggesak

• Utvikling: integrere med byggesaksbehandling 
og andre systemer

ARBEIDSPROSESSER

• Hvordan skal verktøyet virke inn i 

planprosessen og 

byggesaksbehandlingen?

• Brukere og ansvar

• Er vi riktig rigget organisatorisk for å 

få dette best mulig til?

VERKTØYUTVIKLING



SCALGO Live - navet i løsningen

• Hurtig voksende plattform for arbeid med overvann

• 10.000 brukere / 6 land / 55.000 timer brukt i SCALGO Live i 2020

• Lansert i Norge i slut 2018 (Kartverket)

• Cirka 900 aktive brukere i Norge

• Rådgivere, 12 kommuner, samt NVE, BaneNOR og Statens Vegvesen

• Målsetting hele Europa og USA i 2024

• Analyse og vedlikehold av 10.000 milliarder høydemålinger

• Verdensledende forskere innen effektive algoritmer og analyse av geografiske 
data



Oppstartworkshop 14. sept. 2021



Arbeidspakker

• Prosess- og prosjektledelse

• Arbeidsprosseser, organisasjon

og kultur

• Brukerinteraksjon i planleggingen

• Hydrodynamiske beregninger

• Kost-nytte modul

• Funksjonalitet til saksbehandling

• Testing og opplæring



Helhetlig oversikt

MIRO anvendes til overordnet struktur, tidsplaner og kopling av emner til 
behovsmatrisen. De ulike arbeidspakker tidslinjer, milepæler, prosesser osv. 
presenteres i MIRO.

InnoVann (miro.com)

https://miro.com/app/board/o9J_lpULnek=/


Arbeidspakker

• Prosess- og prosjektledelse

• Arbeidsprosseser, organisasjon
og kultur

• Brukerinteraksjon i 
planleggingen

• Hydrodynamiske beregninger

• Kost-nytte modul

• Funksjonalitet til saksbehandling

• Testing og opplæring



Arbeidspakkebeskrivelser



Formål med 
arbeidspakker



Prosess- og 
prosjektledelse
Formålet med arbeidspakken er 
å sikre den overordnede 
prosess- og prosjektledelse, slik 
at arbeidspakkene gir 
samhandling og fremdrift på 
alle resultatmålene for 
INNOVANN. 

1. Tverrfaglig samhandling

2. Ressurseffektivitet

3. Tilrettelegging for 

håndtering av overvann

4. Ekstern læringsverdi

RESULTATMÅL



Arbeidsprosesser, organisasjon og kultur

Arbeidet med arbeidsprosesser, organisasjon og kultur går på tvers og flettes inn i de øvrige 
arbeidspakkene for at disse skal nå sine resultatmål.

Vi arbeider med å etablere tverrfaglige og involverende prosesser, og undersøke hvordan 
overvann kan komme så tidlig inn i planprosessen som mulig.

Dette innebærer å avdekke rutiner og kultur i Bærum Kommune i dag, og foreslå hvordan 
verktøyet best kan implementeres.



Brukerinteraksjon i planleggingen

• I denne arbeidspakke skal det utvikles 
brukergrensesnitt som skal anvendes i 
planleggingen (kommuneplan og 
reguleringsplaner).

• Her legges det til grunn at det er utviklet 
integrasjon med hydrodynamiske 
modeller og kost/nytte - beregninger



Hydrodynamiske beregninger

Denne arbeidspakken har til formål å 
gjøre det mulig å starte en 
hydrodynamisk overflateberegning fra 
SCALGO Live.

Dette innebære i utvikle en server hvor 
disse beregningene gjøres, 

metoder for utveksling av data (API),

resultat-integrasjon mot SCALGO Live,

samt tilpasning av SCALGO Lives 
Modelspaces til kommunens behov.



Kost-nytte modul og tiltakskatalog

I denne arbeidspakken skal det utvikles en kost-nytte modul som kan integreres i 
SCALGO Live. 

Formålet med kost-nytte beregningene er å sikre at de tiltakene som 
implementeres mot flom er økonomisk forsvarlige.

I forbindelse med dette skal det også utarbeides en tiltakskatalog, som kan 
anvendes som input til kost-nytte beregningene, samt som inspirasjon.



Funksjonalitet til saksbehandling

Her skal det jobbes med målrettet funksjonalitet mot saksbehandlingen. Dette innebære å gjøre 
det mulig å laste inn prosjekttegningen med terrengflater, undersøke muligheten for å integrere 
verktøyet mot kommunens byggesakssystem. Altså import av 3D-modeller.

Vi ser også her for oss muligheten for automatiske oppslag på de enkelte tomter, slik at det 
kommer en liste over utfordringene på tomten med tanke på håndtering av overvann.



Testing og opplæring

Testing og opplæring er essensielt for at verktøyet vil bli brukt etter partnerskapsperioden også. 
Derfor har denne arbeidspakken til formål å teste/opplære løpende under forløpet. Testingen vil 
gjøre at verktøyet tilpasses best mulig, og opplæringen bidra til å gjøre kommunen sikre i å jobbe 
i verktøyet.







Ekstern læringsverdi

Kommune Enhet/avdeling

Lørenskog Vann og avløp

Oslo PBE

Oslo Oslobygg

Bergen Vann og avløpsetaten

Trondheim Ikke presisert

Stavanger Vann og avløpsverket

Sandnes Vann og avløp

Skien Ikke presisert 

Fredrikstad Etat for kommunalteknikk

Drammen Ikke presisert


