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Før-
kommersiell
anskaffelseom
utvikling av nye
fallunderlag

Oslo kommune og Bergen kommune samarbeider
om en før-kommersiell anskaffelse, for å utvikle
nye fallunderlag til morgendagens lekeplasser og
andre aktivitetsflater!

Hvordan utvikles nye fallunderlag som ivaretar
miljø, universell utforming og driftshensyn bedre
enn dagens løsninger – hvor man unngår stor
bruk av gummi - eller plastbaserte løsninger?

Vi trenger hjelp og ønsker dialog med innovative
virksomheter og fagmiljøer,som vil bidra til målet
vårt om flere bærekraftige, tilgjengelige og
driftssikre fallunderlag.
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 ▸ Gi informasjon om utfordringen og behovet vårt 
for nye fallunderlag

 ▸ Motivere virksomhetene og fagmiljøene til å delta 
i prosjektet, og få støtte til utvikling av nye produkter

 ▸ Synliggjøre potensialet som ligger i 
fallunderlagmarkedet, også for ukjente virksomheter og 
fagmiljøer

 ▸ Lage en møteplass hvor aktører med ulik 
kompetanse kan finne sammen for å løse utfordringen 
vår!

Vi vil skape engasjementet som kreves for å delta 
videre i høstens markedsdialog, hvor virksomhetene og 
fagmiljøene vil få mulighet til å treffe komplementære 
aktører og knytte nye nettverk. 

Du kan melde deg på «en-til-en»-møter med kommunene 
i ukene etter dialogkonferansen. Her vil du få mulighet 
til å stille spørsmål, og drøfte både potensial og 
utfordringer, som du ser i prosjektet. 

Vi ønsker også å vite hva vi kan gjøre for at akkurat 
din virksomhet blir med videre inn i utviklingsfasen av 
prosjektet «Nye fallunderlag»!

Meld deg på dialogkonferansen her. 

Når? 
Tirsdag 1.november, 
kl. 09.00 - 10.30

Dialogkonferansen foregår 
digitalt. Møteinnkalling sendes 
på e-post til de som har meldt 
seg på. 

Les mer om prosjektet på våre 
nettsider:

oslo.kommune.no/prosjekter/
nye-fallunderlag

innovativeanskaffelser.no/
nye-fallunderlag/

Vi inviterer til 
dialogkonferanse for å:
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https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=gVB55pFjLkSatF6e908Y6n-rxGZMIQ1PtP4JNZwz8RtUQTBDREVSUzRIU084OVJPQlJYMkJVSExMRCQlQCN0PWcu
https://www.oslo.kommune.no/prosjekter/nye-fallunderlag/#gref
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