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Dialogkonferanse om utvikling av  
smarte løsninger for bedre frem- 
kommelighet og økt trafikksikkerhet

Om markedsdialogen
Målgruppe

Hva ønsker vi dialog om? 

Fylkesvegnettet i Troms og Finnmark fylkeskommune er viktige transportårer for  

næringslivet, utfordringen er at om lag 10% av vegnettet har vegbredde som ikke  

innfrir krav til vegstandard om at to store kjøretøy har plass til og møtes. 

Når store kjøretøy møtes i smale tunneler må ofte et kjøretøy rygge, hvor manøvreringen 

kan gi skade på både tunnel og kjøretøy. I bratte stigninger med uoversiktlig kurvatur 

er det utfordrende å se møtende trafikk, ofte møtes kjøretøy på de smaleste partiene - 

hvorav kjøretøy må stoppe opp. Ved vinterføre og glatte partier klarer ikke store kjøretøy 

å ta løs igjen, det oppstår trafikkfarlige situasjoner ved disse «flaskehalsene» og nærings- 

transporten risikerer tapte verdier i form av forsinkelser på vegnettet.

Troms og Finnmark fylkeskommune ønsker å utfordre markedet til å utvikle smarte 

løsninger som bedrer fremkommeligheten og øker trafikksikkerheten langs vegene 

våre, slik at kjøretøy ikke møtes der det ikke er plass. Fylkeskommunen har fått  

9,7 millioner kroner i tilskuddsmidler fra Troms Holding AS, for utvikling av løsning  

til strekninger i det geografiske området Troms.

Vi inviterer til markedsdialog med dialogkonferanse og en-til-en møter for å informere 

om prosjektet, øke forståelsen av vårt behov, samt få innspill til gjennomføringen av  

den førkommersielle anskaffelsen. 

Det ønskes dialog med mulige leverandører eller konsortier innen sensorteknologi, 

FoU-leverandører, samferdselssektoren, IKT og andre relevante fagområder, som kan 

utvikle smarte løsninger slik at kjøretøy ikke møtes der det ikke er plass.   

Informere markedet om prosjektet og behovet vi ønsker løst

Informere om gjennomføringen av prosjektet som en førkommersiell anskaffelse

Innspill fra markedet om konkurranseregler, tildelingskriterier og vekting,  

samt økonomi og tidsplan for de ulike fasene i utviklingsprosessen

Hvilke mulige løsninger kan markedet se for seg

Gevinst- og markedspotensial

Hvilke utfordringer ser markedet og hva trenger leverandører for å utvikle en  

smart løsning
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Praktisk informasjon om markedsdialogen

Digital dialogkonferanse: 23.03.2022 kl. 12.00 - 14.30

En-til-en møter: gjennomføres 29.03.2022 - 04.04.2022, varighet 45 minutter.

Påmelding til dialogkonferanse og en-til-en møter, samt informasjon om prosjektet 

finnes på www.tffk.no/smartfremkommelighet

Kontaktperson: Espen Lauvlund Nilsen, espen.nilsen@tffk.no, telefon: +47 951 56 161

Vi ønsker å tilrettelegge for at leverandører kan diskutere mulige samarbeid med 

hverandre for å danne konsortier, for å kunne tilby en helhetlig løsning. 

For å sikre hensynet til likebehandling, konkurranse, gjennomsiktighet og forutsigbarhet 

i prosessen, lyses denne invitasjon ut på Doffin som en veiledende kunngjøring.  

Deltagelse i dialogen vil ikke forplikte noen av partene i veien videre.

Vi er underlagt taushetsplikt knyttet til alle taushetsbelagte opplysninger og forretnings- 

hemmeligheter fra en leverandør, jf. FOA § 7-4.

Hovedmålet med prosjektet

Bakgrunn

Det overordnet målet er å utvikle og teste innovative løsninger for å bedre trafikksikkerheten 

og fremkommeligheten for trafikantene på smale veger, tunneler og lignende.

Troms og Finnmark fylkeskommune har eieransvaret for 3000 km fylkesveg i det 

geografiske området Troms, hvorav omtrent 10% av vegnettet er veger med total veg-

bredde under 5 meter. Det vil i praksis bety at to store kjøretøy ikke har plass til å møtes.  

I tillegg har mye av vegnettet horisontale og vertikale kurvaturer som gjør det uover- 

siktlig, og det kan dermed være vanskelig for kjøretøy å se møtende trafikk. Disse 

«flaskehalsene» gjelder både veg i dagen, tunneler og smale bruer.  

I smale tunneler er dette utfordrende ved at store kjøretøyer ofte må rygge. Det oppstår 

farlige situasjoner og skader på kjøretøyer og tunneler ved manøvrering inne i trange 

tunneler. I bratte stigninger er utfordringen at kjøretøyer ofte må stoppe opp på grunn 

av møtende trafikk og klarer deretter ikke å ta løs igjen på glatt føre, særlig gjelder dette 

for tungtransporten.  

Samtidig er mange av fylkesvegene svært viktige transportårer for næringslivet, f.eks. i 

form av fisketransporter og lignende - i stor grad starter og slutter næringstransporten 

på en fylkesveg. 

Smartere fremkommelighet og bedre trafikksikkerhet gjennom tilstrekkelig  

informasjon til brukerne

Utvikle løsninger som kan brukes på en-felts tunneler og veger

Redusere kostnader for brukerne gjennom å gi bedre fremkommelighet

Redusere vegeiers kostnader for fjerning av «flaskehalser»
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En fullstendig utbedring av disse flaskehalsene vil kreve investeringer langt utover 

realistiske budsjetter. Vi ønsker derfor å finne smartere løsninger, som bedrer fremkom-

meligheten og øker trafikksikkerheten langs vegene våre. Tanken er at løsningen skal 

få trafikantene til å tilpasse sin kjøring slik at de ikke møtes der det ikke er plass. På den 

måten kan brukerne unngå møtende trafikk i tunneler, bratte bakker og lignende, og 

gjennom det oppleve økt sikkerhet, fremkommelighet og trygghet i trafikken.  

Løsningen må lett kunne adapteres til ulike strekninger med lignende utfordringer. 

Løsningen er først og fremst tenkt for sjåfører av større kjøretøy, og det må tas hensyn til 

at disse har ulik språkforståelse, ulik teknisk kompetanse og ulik kjennskap til lokale  

forhold. Det er i utgangspunktet ikke behov for at løsningen kommuniserer med  

eksterne systemer, dersom det ikke er en nødvendig del av utviklet løsnings funksjon-

alitet. Det må også tas hensyn til at deler av vegnettet ikke har tilstrekkelig infrastruktur 

for kommunikasjon som mobildekning. 

Behovs- og funksjonsbeskrivelse

Gevinstpotensialet - 
aktuelle bruksområder

Troms og Finnmark fylkeskommune ønsker å utfordre markedet til å utvikle smarte 

løsninger som bedrer fremkommeligheten og øker trafikksikkerheten langs vegene 

våre, slik at kjøretøy ikke møtes der det ikke er plass.

Gevinsten ved å utvikle smartere løsninger som bedrer fremkommeligheten og øker 

trafikksikkerheten vil være stor for brukerne av fylkesvegnettet, verdiskapningen til  

næringslivet og miljøet. Løsningen kan ha et stort markedspotensial ved lignende ut-

fordrende strekninger både nasjonalt og internasjonalt. Fysiske utvidelser av tunnel- og 

vegbredde vil kreve investeringer langt utover realistiske budsjetter for fylkesvegnettet 

som har forholdsvis lav bruks- og brukerfrekvens. Store vegutbygginger medfører ofte 

store naturinngrep og utslipp av klimagasser i utførelsesfasen. Ved å erstatte kostbare og 

inngripende vegprosjekter med innovative smarte løsninger vil det føre til kostnads- 

reduksjoner og mindre belastning på miljø og klima. 

Det må tas hensyn til at brukerne av fylkesvegnettet har ulik språkforståelse, ulik 

teknisk kompetanse og ulik kjennskap til lokale forhold

Det kreves høy oppetid og ytelse av smarte teknologiske løsninger

Løsningen må ikke utgjøre en fare for trafikksikkerheten i seg selv eller stride mot 

gjeldende lover

Løsningen må lett kunne adapteres til ulike strekninger med lignende utfordringer

Løsningen må ta hensyn til at ulike lokasjoner har ulik tilgang til eksisterende infra- 

struktur som strøm og kommunikasjon
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Informasjon om 
førkommersiell anskaffelse

Prosjektet gjennomføres som en førkommersiell anskaffelse, hvor vi nå er i prosess  

2 - markedsdialog, se illustrasjon under. Førkommersiell anskaffelse er en metode 

hvor innkjøper beskriver behovet som ønskes løst, og hvor markedet utfordres til å 

finne løsningen. Anskaffelsen gjennomføres som en innovasjonskonkurranse, hvor 

leverandører gjennom tre faser konkurrerer om å utvikle de beste løsningene - som 

evalueres etter hver fase. Illustrasjonen viser fremdriftsplanen for gjennomføringen av 

den førkommersielle anskaffelsen. Selve innkjøpet av den utviklede løsningen skjer i en 

separat anskaffelse som er åpen for alle leverandører. Mer informasjon om før- 

kommersiell anskaffelsesprosedyre finnes på anskaffelser.no.  

https://anskaffelser.no/avtaler-og-regelverk/anskaffelsesprosedyrer/kommersielle-anskaffelser
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Tentativ plan for gjennomføring


