Invitasjon til erfaringsdeling og en kort workshop:

INNOVASJONSARENA DRIFT- OG VEDLIKEHOLD AV VEI
for partnere i Leverandørutviklingsprogrammet (LUP) som drifter og vedlikeholder europa-, riks- og
fylkesveier
Når:
Sted:

Onsdag 20. januar 2021, kl.09.00 – 12.00
Digitalt via Zoom – link sendes dagen før til de som er påmeldt

BAKGRUNN FOR INITIATIVET:
På bakgrunn av registrerte behov for samhandling/erfaringsdeling og målsetting om mer innovasjon innen Drift
og vedlikehold av vei (DOV) hos våre partnere som er veiere/forvaltere av europa-, riks- og fylkesvegnettet i
Norge, så inviterer LUP i første omgang til en erfaringsdeling og kort workshop med fokus på 2 områder for
raskere og bedre måloppnåelse:
- dele erfaringer og diskutere om hvordan innlemme innovasjon inn i Drift- og vedlikehold (DOV)kontrakter; både gjennomføring av utviklingsløp, og implementering av
utviklingsresultater/innovasjoner, i løpet av kontraktsperioden
- avdekke og konkretisere utfordringer/problemområder innen Drift og vedlikehold (DOV) av vei, hvor
det kan være hensiktsmessig å benytte innovative anskaffelser og fellesinitiativer
AGENDA:
09.00

Velkommen og agenda for dagen

09.10

Runde rundt «det digitale bordet» - hvem er med?

09.20

«Veieierne» har ordet!
Hva er styrende, overordnet målsetting for DOV? Hva er stikkord – som dere ser det - for å lykkes med
mer utvikling av nye bedre løsninger, og implementering av innovasjoner i kontraktsperioden?
Innenfor hvilke DOV- områder, tror dere at samHANDLING om nye, bedre løsninger potensielt vil bidra
til i større grad at målene nås?
v/ Bjørn Laksforsmo, Divisjonsdirektør drift og vedlikehold, Statens Vegvesen
v/ Magnus Johansen, Leder drift og vedlikehold, Nye Veier
v/ Gunnar Berg Treidene, Direktør Samferdsel, miljø og mobilitet, Vestfold og Telemark FK

09.50

Innovative anskaffelser (IOA), fellesinitiativ og LUPs rolle
Hva er det som gjør at IOA kan være et hensiktsmessig verktøy for oppnåelse av målene?
Hva er et fellesinitiativ og hvilke synergier og effekter/gevinster, utover en enkeltstående IOA, kan det
bidra til? Hva kan LUP bidra med i et felles IOA-initiativ? v/ LUP

10.15
10.25
10.40
11.20
11.50

Introduksjon til workshop
PAUSE
Workshop
Oppsummering workshop
Innspill fra gruppene presenteres og diskuteres
Veien videre – hva er neste steg?

12.00

SLUTT

