
 
 

 

 
 

 
 
 

INNOVASJONSARENA DRIFT- OG VEDLIKEHOLD AV VEI  
for partnere i Leverandørutviklingsprogrammet (LUP) som drifter og vedlikeholder europa-, riks- og 
fylkesveier 
 
Når: Onsdag 29. mars 2022, kl.09.00 – 12.00 
Sted:  Digitalt via Teams  
 

AGENDA: 
 
09.00 Velkommen og agenda for dagen 
  
09.10   Hvordan rigge til utvikling/innovasjon for økt måloppnåelse; i kontrakter eller i egne utviklingsløp?  

Hva er muligheten for utvikling av bedre løsninger/innovasjon med utgangspunkt i behov hos 

offentlige virksomheter?  

Vi ser nærmere på 2 mulige former for utviklingsløp; innovasjonspartnerskap (IP) og førkommersiell 

anskaffelse. Hva er det? Hva benytte når? Hvordan foregår det?  

 

09.40     En «startmotor» for flere Innovative anskaffelser – sett fra en oppdragsgivers perspektiv 

Troms og Finnmark fylkeskommune har akkurat inngått et IP med leverandør Norconsult AS, NORSAR 

og Alcatel Submarine om «Effektiv deteksjon og varsling av snøskred over veg». De har i tillegg 

igangsatt en før-kommersiell anskaffelse på «Smart fremkommelighet». Nå planlegger de også et 

Startoff prosjekt innen samferdselssektoren. 

Prosjektleder for Samferdselsdivisjonen Espen Andersen gir oss et innblikk i de 2 utviklingsløpene og 

hvilke effekter de skal gi, i tillegg til å gi et innblikk i hvordan de har mobilisert for innovasjon i egen 

virksomhet og skaffet ekstern finansiering. 

10.05  Hvordan lykkes i et IP mellom oppdragsgiver og leverandør – sett fra et leverandørperspektiv 

Leverandør Prodtex AS har vært involvert i 5 utviklingsløp med henholdsvis Statens Vegvesen, 

Statsbygg og Møre & Romsdal fylkeskommune med blant annet utfordringer i forhold til Staut, 

kjøretøysperre og Nye bruløsninger. Tore Roppen, Dir.Business Developement i Prodtex deler sine 

erfaringer fra disse utviklingsløpene, i tillegg til å presentere selve løsningene. 

 

10.30 PAUSE 
 

10.45 «Tunnelsikkerhet» - begrense skadeomfang ved ulykke og bidra til selvberging 

Vi spør: Hva var ambisjonene? Hva ble løsningene? Hvilke gevinster vil det gi? Hva er «knaggene» for 

å lykkes med utvikling - og etterfølgende kjøp - av nye løsninger - i et innovasjonspartnerskap?  

Statens Vegvesen og leverandør TrafSys, med løsningen Evacsound, deler sine erfaringer i fellesskap 

   

11.15 Risikoavlastning i anskaffelse av innovasjon – muligheter for ekstern finansiering – hva er aktuelt når? 

 

11.30 Åpent kvarter 

 Mulighet for å ta opp aktuelle spørsmål og temaer og dele egne erfaringer innen DOV 

  

11.45  Oppsummering – og neste steg … 

 

12.00  SLUTT 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_Njc2NmRjNGMtNmI5NS00ZDVhLTliMmMtMTM3NTg0Mjc0MmFk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2221be13a8-b92f-4a80-9cf3-17026d4a8118%22%2c%22Oid%22%3a%22a9d0652d-1b8c-4910-ab48-dd08ae76edf4%22%7d
https://www.tffk.no/tjenester/samferdsel/innovasjonsprosjekter/effektiv-deteksjon-og-varsling-av-snoskred-over-vei/
https://www.tffk.no/tjenester/samferdsel/innovasjonsprosjekter/smart-fremkommelighet/
https://startoff.anskaffelser.no/
https://www.prodtex.no/
https://innovativeanskaffelser.no/innovasjonspartnerskap-staut-kjoretoysperre-til-a-stole-pa/
https://innovativeanskaffelser.no/innovasjonspartnerskap-staut-kjoretoysperre-til-a-stole-pa/
https://innovativeanskaffelser.no/nye-brulosninger
https://innovativeanskaffelser.no/tunnelsikkerhet/
https://www.trafsys.no/
https://anskaffelser.no/innovasjon/finansiell-stotte-til-innovative-anskaffelser

