
Velkommen til dialogkonferanse om

Smart fremkommelighet
Det gjøres oppmerksom om at det blir gjort opptak av dialogkonferansen. Hold kamera og 

mikrofonen avslått under hele presentasjonen. 
Rekk opp hånden eller skriv i chatten hvis du har spørsmål. Slå på mikrofonen og gjerne 

kamera når du får ordet.



• Innledning, bakgrunn, behov og markedspotensialet
- Espen Lauvlund Nilsen, Troms og Finnmark fylkeskommune

• Førkommersiell anskaffelse
- Kjersti Granaasen, Nasjonalt program for leverandørutvikling (LUP)

• Prosjektet som en førkommersiell anskaffelse – fremdriftsplan 
og innovasjonsfasene 
- Kristin Jacobsen, Troms og Finnmark fylkeskommune

• Utviklingsmidler og tildelingskriterier
- Espen Lauvlund Nilsen, Troms og Finnmark fylkeskommune

• Innspill og spørsmål

Program for dialogkonferansen



www.tffk.no/smartfremkommelighet

• Oppdatering av informasjon
• Booke en-til-en-møter
• Søke samarbeidspartnere
• Opptak av dialogkonferansen

http://www.tffk.no/smartfremkommelighet


Prosjektorganisering- og finansiering
Smart fremkommelighet

• Førkommersiell anskaffelse

• Prosjekteier: Avdelingsleder vegavdeling
Troms, Øyvind Strømseth

• Prosjektleder: Espen Lauvlund Nilsen

• Prosjektrådgivere: Kristin Jacobsen og Ilze 
Krolmane

• Utviklingsprosjektet er delfinansiert av Troms 
Holding AS

http://tromsholding.no


Troms og Finnmark fylkeskommune

• 1/4 av Norges areal
• Norges største 

fylkeskommune

• 10. mest folkerike

• Grenser til Sverige, Finland 
og Russland

• 4500 km fylkesveg totalt, 

3000 km i Troms
Rypefjord, Hammerfest kommune. Foto: Espen Lauvlund Nilsen



Bakgrunn for prosjektet

• 4500 km fylkesveg
• smal
• svingete
• bratt
• hullete

Sifjorden, Senja. Foto: Ole Andre Helgaas, Statens vegvesen



Bakgrunn for prosjektet

• 4500 km fylkesveg
• smal
• svingete
• bratt
• hullete

• Krevende værforhold

Foto: Jan Morten Hansen



Bakgrunn for prosjektet

• 4500 km fylkesveg
• smal
• svingete
• bratt
• hullete

• Krevende værforhold

• Høy tungtrafikkandel
• Mesteparten av all transport

starter og slutter på en 
fylkesveg

E8 Skibotndalen. Foto: Torgeir 
Vaa, Statens vegvesen

Grøtfjord, Kvaløya

Husøya, Senja. Foto: Ole Andre Helgaas, 
Statens vegvesen



Smart fremkommelighet



Smale veger skaper store utfordringer
Smart fremkommelighet



Behov for løsning
Smart fremkommelighet

• Mange smale passasjer langs 
fylkesvegene, både tunnel og 
bruer, men også veg i dagen

• 10% av fylkesvegnettet har en 
total vegbredde under 5m

• Utbedring av disse flaskehalsene 
er svært kostbare

• Vi ønsker innovative løsninger for 
å unngå at store kjøretøy møtes 
der det ikke er plass



Funksjonsbeskrivelse
Løsningen må

▪ ikke utgjøre en fare for trafikksikkerheten i seg selv eller stride mot 
gjeldende lover

▪ kunne adapteres til ulike strekninger med lignende utfordringer
▪ være driftssikker (høy oppetid)

Løsningen bør (teller positivt på tildeling)

▪ ta hensyn til at brukerne av fylkesvegnettet har ulik språkforståelse, 
ulik teknisk kompetanse og ulik kjennskap til lokale forhold

▪ ta hensyn til at ulike lokasjoner har ulik tilgang til eksisterende 
infrastruktur som strøm og kommunikasjon



Smart framkommelighet
En før-kommersiell anskaffelse: hvorfor, hva og hvordan

Kjersti Granaasen, Innovasjonspådriver

23. mars 2022



6 ganger mer innovasjon hos leverandører som deltar

Større markedstilgang 





Markedsdialog for å nå mål, dekke behov og løse 
utfordringer med nye løsninger



Innovative anskaffelser

Beskriv
behovet 
som skal 
dekkes

Inviter 
leverandører 

og utviklere til
dialog

Velg den anskaffelses- eller 
utviklingsprosessen som er best egnet for 

formålet!

Beskriv 
oppgaven som 
skal løses

1

2 3 4

4

Beskriv krav til ytelse- og funksjon i 
konkurransegrunnlaget

Innovasjonsvennlig anskaffelse

• Kjøp med forhandling
• Anbudskonkurranse 

Anskaffelse av innovasjon

• Plan og designkonkurranse
• Førkommersiell anskaffelse
• Innovasjonspartnerskap
• Konkurransepreget dialog



Før-kommersiell anskaffelse



Dialog 

• Skal gi potensielle leverandører en god forståelse av utfordringen/behovet

• Skal gi innsikt på tvers gjennom å snakke sammen 

• Skal avklare spørsmål om forutsetninger for løsningsutvikling- og implementering 

• Skal gi potensielle leverandører impulser til å finne aktuelle samarbeidspartnere for å 

løse behovet/utfordringsbildet

• Potensielle leverandører skal kunne dele kunnskap og gi innspill om mulighetsrommet 

og alternative, innovative forslag til løsningsutvikling.

➢ Informasjon og innspillene fra markedsdialogen skal bidra til at det utarbeides en 

behovsbeskrivelse og konkurransedokument som åpner opp for utvikling av en 

funksjonell, fremtidsrettet løsning. 



Dialog 

Fremstå som en rådgiver / samarbeidspartner



• Lytt til behovene

• Vær nysgjerrig

• Still spørsmål

• Gi innspill og kom med forslag (ikke «forretningshemmeligheter»)

• Vær oppmerksom på mulige samarbeidspartnere. 

Kanskje finner du en eller flere bedrifter du kan utvikle 

løsningen sammen med. 

Hvordan delta i dialogen?



Samarbeid mellom konkurrenter

• To eller flere foretak kan samarbeide om 
gjennomføringen av enkeltprosjekter hvor det inngis 
felles tilbud på hele eller deler av et prosjekt. 

• Konkurrenter kan samarbeide dersom de som 
samarbeider ikke kan utføre oppgaven alene, på grunn 
av oppgavens størrelse eller kompleksitet. 

• Samarbeid innenfor konsern vil alltid være tillatt





Kompetansepartner og koblingsaktør

Fremme innovasjon i offentlige 
anskaffelser

23. mars 2022



innovativeanskaffelser.no
Kjersti.granaasen@nho.no



Prosjektet som en førkommersiell anskaffelse –
fremdriftsplan og innovasjonsfasene 

Kristin Jacobsen
Prosjektrådgiver

Smart fremkommelighet



Fremdrift fase 0 - anbudsfasen

23. mars
Dialogkonferanse

29. mars - 4. april
En-til-en møter

11. april
Frist for innspill på 

gjennomføring av prosjektet

juni
Utlysning av konkurranse

september
Tilbudsfrist

oktober
Tildeling/avtaleinngåelse

MARKEDSDIALOG



Førkommersiell anskaffelse
Smart fremkommelighet

Innovasjonsprosess i 3 faser:

• Konseptskisse
• Prototype utviklingsfase
• Testfase



Førkommersiell anskaffelse – tentativ fremdriftsplan
Smart fremkommelighet

Fase 1: konseptskisse oktober 2022 - januar 2023

Fase 2: utviklingsfase prototype februar 2023 - september 2023

Fase 3: testfase oktober 2023 - august 2024



Tentativt budsjett

Fase 1 Fase 2 Fase 3

2.000.000,- 3.750.000,- 2.500.000,-

Utviklingsmidler – inkludert mva



Funksjonsbeskrivelse
Løsningen må

• ikke utgjøre en fare for trafikksikkerheten i seg selv eller stride mot 
gjeldende lover 

• kunne adapteres til ulike strekninger med lignende utfordringer
• være driftssikker (høy oppetid)

Løsningen bør (teller positivt på tildeling)

• ta hensyn til at brukerne av fylkesvegnettet har ulik språkforståelse, 
ulik teknisk kompetanse og ulik kjennskap til lokale forhold

• ta hensyn til at ulike lokasjoner har ulik tilgang til eksisterende 
infrastruktur som strøm og kommunikasjon



Tentative tildelingskriterier

TILDELINGSKRITERIUM DOKUMENTASJONSKRAV

Kvalitet på løsning

Under dette kriteriet vurderes hvor bra idéen svarer 
på oppdragsgivers behovsbeskrivelse i bilag 1. 
Forhold som vil bli vektlagt er:

• brukervennlighet for trafikanter
• hvordan løsningen kan tas i bruk på ulike typer 

strekninger med tilsvarende utfordringer
• avhengighet til annen infrastruktur som for 

eksempel strøm og mobildekning
• robusthet
• andre merverdier ved løsningen utover må-krav 

og bør-krav i funksjonsbeskrivelsen

Bilag 2: Leverandørens produktidé 



Tentative tildelingskriterier

TILDELINGSKRITERIUM DOKUMENTASJONSKRAV

Gjennomføringsevne

Under dette kriteriet vurderes:

• kompetanse hos tilbudt personell (prosjektteam)
• leverandørens erfaring
• gjennomføringen av alle fasene herunder 

skissert plan for aktiviteter og oppgaver

Bilag 4: Overordnet prosjekt- og fremdriftsplan



Tentative tildelingskriterier

TILDELINGSKRITERIUM DOKUMENTASJONSKRAV

Pris

Alternativ 1: under dette kriteriet vurderes kostnader 
for utvikling av løsningsforslag (fase 1).

Alternativ 2: herunder utviklingskostnader for fase 1-3, 
samt investerings- og driftskostnader for et eventuelt 
kjøp av løsningen.

Alternativ 3: ikke ha med pris som tildelingskriterium 
til fase 1?

Bilag 7: Pris for løsningsforslag, timepriser og 
prisbestemmelser

Leverandøren skal oppgi antall timer for 
gjennomføring av fase 1. Tilbyder skal også angi 
egeninnsats i antall timer.



Vi ønsker tilbakemeldinger om

• Behovet er godt nok beskrevet?
• Innspill på fremdriftsplanen og gjennomføringen?
• Innspill på tildelingskriterier for de ulike fasene?
• Innspill på budsjett utviklingsmidler – er fordelingen grei? Er det 

noen faser som er over-/underfinansiert?

Frist for innspill fra aktører på gjennomføringen av prosjektet er 
11.04.2022

Innspill og tilbakemeldinger



Spørsmål? 
Innspill?

Kommentarer?



Har du spørsmål om prosjektet?

Kontakt prosjektleder Espen Lauvlund Nilsen

espen.nilsen@tffk.no / tlf. +47 951 56 161

Takk for at du deltok på dialogkonferansen!

mailto:espen.nilsen@tffk.no
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