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INNOVASJON

«Innovasjon er prosessen med å utvikle nye idéer og realisere dem 
slik at de gir merverdi for samfunnet» (Sørensen og Aatvedt, 2019) 

• må nødvendigvis ikke være utviklet av virksomheten selv. 

• andre kan ha utviklet innovasjonen, men den må være ny for den 
virksomheten som tar den i bruk
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Bærekraftig ressursforvaltning som 
gir utvikling og nye arbeidsplasser

- med bærekraftige byer, 
tettsteder og bygder

At aktører i fylket vårt får større 
nasjonal betydning og 
synlighet

Levende lokalsamfunn



• Ny kunnskap

• Demografi

• Klimaendringer

• Trender

Vegloven, Offentlighetsloven, Lov om yrkestransport og fartøy, Plan – og bygningsloven, Opplæringsloven

Klimaloven, Tilgjengelighetsloven, Vegtrafikkloven, Naturmangsfoldsloven, Forurensningsloven
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Norges forsterkede klimamål

Klimakrav i transport
Regjeringa varslar auka bruk av klimakrav i offentlege innkjøp. Det blir krav om 
nullutslepp for personbilar og lette varebilar i 2022, og for bybussar frå 2025. Tilsvarande 
blir det krav om låg- eller nulluslepp for ferjer og hurtigbåtar.
Biodrivstoff-volumet i vegtrafikken skal haldast på likt nivå som no, for å sikre reduserte 
utslepp frå dei som framleis køyrer bilar som brukar fossilt drivstoff. Regjeringa vil 
innføre omsetningskrav for biodrivstoff til anleggsdiesel og skipsfart frå 2022.
Bilavgiftene skal saman med andre verkemiddel framleis stimulere til at fleire vél
nullutsleppsbilar.



God framkommelighet og høy 
sikkerhet i trafikken

Vi utvikler, drifter og 
vedlikeholder 

fylkesvegnettet på 
en klima-

og miljøvennlig måte. 
Utslippene ved 

ivaretakelse og bruk 
av infrastrukturen er 

redusert.

Vi ivaretar og utbedrer 
fylkesvegnettet for å 

sikre god 
framkommelighet for 

næringslivet og 
befolkningen.

Vi legger Nullvisjonen 
for trafikksikkerhet til 
grunn i planlegging, 

utbygging,

drift, vedlikehold og 
bruk av 

fylkesvegnettet.

Vi drifter og utvikler 
fylkesvegnettet 

slik at innbyggerne 
sikres god mobilitet.

Det er enkelt å velge 
sykling, gåing og 

kollektivtransport,

spesielt i byer og 
tettsteder.

Vi utvikler 
fylkesvegnettet slik at 

byer, bygder og 
tettsteder knyttes 

sammen og bidrar til 
utviklingen av gode og 

attraktive bo- og 
arbeidsmarkeds-

regioner i Innlandet.

Nytt handlingsprogram for fylkesveg



Visjoner, mål og krav, planer og oppgaver 



Utfordringene
• Tid til omstilling

• Teknologiske løsninger finnes/er i ferd med å bli tatt fram, men vi må også sikre en bærekraftig utfasing av eksempelvis 
eksisterende maskinpark.

• Innlandet fylkeskommune har eksistert i 17 måneder, hvorav 14 på Teams

• Vi står fortsatt med begge beina i en tidlig fase av en stor reform

• Økonomiske rammebetingelser – budsjetter
• Stramme offentlige budsjetter

• Forutsigbarhet i andre rammebetingelser
• Eksempelvis avgift på HVO

• HVO kan redusere utslippene av CO2 med 70-90%........................

• Kompetanse og kapasitet til å sette seg godt nok inn i:
• Hva innebærer overordnede målsetninger – og operasjonalisere til eget nivå

• Muligheter Lovverket gir for Innovative anskaffelser
• hvordan rigge KG og konkurransene slik at de blir innovative, attraktive, og LØNNSOMME – for kjøper og leverandør

• De teknologiske mulighetene og begrensningene

• Økonomiske støtte ordninger og hvordan rigge seg for god samhandling

• Og sikkert mye mer



• Helt enig – og utfordrende

• Samtidig;  når man er som 

mest presset……

• Bransjene er viktige



NOU 2021: 4 - Norge mot 2025



Figur fra Meijer, Albert (2015)

En innovasjonsprosess går over tid…..



Egen erfaring - Elbusser i Hamar i 2020
• Prosessen startet allerede i 2013 - idegenerering

• Mange spørsmål underveis  - blant annet:

• Helt ny busspark?

• Hva med skolebusser som kun kjører 30-40’ km/år

• Byttes ut etter bare 8 år??

• Biogass, HVO, elektrisitet?

• Hvordan involvere brukerne, spesielt ift rutetilbud

• Støtteordninger som kunne benyttes

• Bussparken ble en kombinasjon med nytt og gammelt materiell –

god løsning

• Brukerinvolvering – intensjonen var god, i praksis ble det ikke så 

mye med sluttbrukerne - forankring ble gjort i kommuneadm.

• Støtteordninger – fikk noe til å utrede infrastruktur



Involvering – hvor langt er vi villig til å gå innenfor DOV

Figur fra Røiseland, Asbjørn & Lo, Christian (2019)



Takk for oppmerksomheten!
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