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1 GENERELL BESKRIVELSE 

1.1 Oppdragsgiver 

 

Oppdragsgiver er Troms og Finnmark fylkeskommune. 

Mer informasjon om oppdragsgiver finnes på www.tffk.no 

 

Spesifikk informasjon om prosjektet finnes her: 

 

https://www.tffk.no/tjenester/samferdsel/innovasjonsprosjekter/effektiv-deteksjon-og-

varsling-av-snoskred-over-veg/ og https://www.markedsdialog.no/skredsikring/  

 

Oppdragsgivers kontaktperson er:  

 

Navn: Espen Lauvlund Nilsen 

e-post: espen.nilsen@tffk.no 

 

Eventuelle spørsmål kan rettes til kontaktpersonen per e-post.  

 

Det skal ikke være kontakt/kommunikasjon med andre personer hos oppdragsgiver 

hva gjelder denne konkurransen enn nevnte kontaktperson. 

 

1.2 Beskrivelse av leveransen 

Kundens beskrivelse av leveransen følger av vedlegg 1 til bilag 1 (Oppdragsgivers 

behovsbeskrivelse og krav) til partnerskapskontrakten. 

 

1.3 Språk 

All skriftlig og muntlig kommunikasjon i forbindelse med denne konkurransen skal 

foregå på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Språkkravet gjelder også selve tilbudet. 

 

 

1.4 Viktige datoer 

Oppdragsgiver har lagt opp til følgende tidsrammer for prosessen:  

 

Aktivitet  

Frist for å stille spørsmål til kvalifiseringsprosessen 19/4-21 

Frist for å levere forespørsel om å bli kvalifisert 29/4-21 12.00 

Meddelelse om resultat av kvalifiseringen 13/5-21 

Frist for begjæring om midlertidig forføyning 

 

28/5-21 

15 dager regnet fra 

dagen etter meddelelse 

om avvisning av 

leverandør eller 

meddelelse om at 

http://www.tffk.no/
https://www.tffk.no/tjenester/samferdsel/innovasjonsprosjekter/effektiv-deteksjon-og-varsling-av-snoskred-over-veg/
https://www.tffk.no/tjenester/samferdsel/innovasjonsprosjekter/effektiv-deteksjon-og-varsling-av-snoskred-over-veg/
https://www.markedsdialog.no/skredsikring/
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leverandøren ikke er 

valgt ut til å gi tilbud, jf. 

anskaffelsesforskriften § 

20-7 andre ledd. 

Eventuell tilbudskonferanse 4/6-21 

Referat fra tilbudskonferansen 11/6-21 

Frist for å stille spørsmål til tilbudsprosessen Dato og klokkeslett 

Frist for å levere tilbud (+45 dager etter meddelelse) 28/6 11.59 

Tilbudsåpning 28/6 12.00 

Evaluering/Forhandling Uke 31 - 37 

Meddelelse om valg av leverandør 20/9-21 

Utløp av karensperiode +10 11/10-21 12.00 

Kontraktsinngåelse 12/10-21 

Tilbudets vedståelsesfrist + 3 mnd 

 

Det gjøres oppmerksom på at tidspunktene etter tilbudsfrist er foreløpige.  

 

 

 

2  BAKGRUNN 

 

Langs norske veger har vi i dag rundt 1.500 snøskredpunkt, hvorav fylkesveiene i 
Troms og Finnmark har omtrent 250 av disse.  Omtrent halvparten av skredpunktene 
langs vegene i Norge har såkalte «naboløp» - dvs. at er to eller flere skredpunkt i 
nærheten av hverandre. Årlig er det mellom 1500 og 3000 skredhendelser 
på norske veier, og ca. 700 veier stenges pr. år som følge av skred eller 
nedfall. I tillegg forventer vi en økning i skredaktivitet på grunn av klimaendringene.  

Snøskred over vei kan utgjøre en betydelig risiko for trafikanter og er noe som 
oppleves utrygt i hverdagen for de som må benytte veier som er utsatt for 
dette. Skred skaper også et betydelig usikkerhetsmoment med tanke på 
fremkommelighet i hverdagen. Det er ikke uvanlig at veien sperres av snøskred som 
det tar tid å få gitt beskjed om og ryddet opp i.   

Snøskred blokkerer vegen og utsetter trafikantene for fare å bli truffet av naboskred, 
dvs. nye skred som treffer den stillestående trafikken. Troms og Finnmark 
fylkeskommune ønsker derfor, i samarbeid med leverandørmarkedet å utvikle en 
løsning som kan detektere når og hvor et skred har gått samt om det er kjøretøy 
involvert i skredet.  
 

En utfordring er at når skredet har truffet vegen er det ofte knyttet usikkerhet til om 
kjøretøy er tatt av skredet eller eventuelt fanget mellom to skred. Dette gjør at en 
leteaksjon må settes i gang uavhengig av om det finnes kjøretøy i området. Dette 
innebærer en risiko for letemannskaper. På bakgrunn av dette ønsker vi en løsning 
som med høy presisjon kan si om det er kjøretøy involvert i skredet.   

Troms og Finnmark fylkeskommune erfarer etter en markedsvurdering at det ikke 
eksisterer en helhetlig løsning for denne utfordringen, og ønsker derfor med dette å 
beskrive behovet, for deretter å invitere markedet til en innovativ prosess for å utvikle 
en løsning. Dette dokumentet inneholder en beskrivelse av det behovet som skal 
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dekkes gjennom utvikling av et system for effektiv deteksjon av snøskred på veg, 
samt deteksjon av om det befinner seg kjøretøy i skredområdet.  

 

 

3 REGLER FOR INNGÅELSE OG GJENNOMFØRING AV 
INNOVASJONSPARTNERSKAP  

3.1 Anskaffelsesprosedyre 

Anskaffelsen gjennomføres i henhold til lov om offentlige anskaffelser av 17. juni 

2016 (LOA) og forskrift om offentlige anskaffelser (FOA) FOR 2016-08-12-974. del I 

og del III. Konkurransen følger prosedyren konkurranse om innovasjonspartnerskap, 

jfr §13-1(3). 

 

Oppdragsgiveren vil inngå partnerskapskontrakter med 1-3 tilbydere.  

 

 

3.2 Gjennomføring av konkurransen 

Gjennomføring av konkurransen omfatter følgende stadier: 

 

1. Prekvalifisering av tilbydere 

Konkurranse om å inngå innovasjonspartnerskap innledes med en pre-

kvalifiseringsfase. Bare de tilbyderne som oppfyller kvalifikasjonskravene og 

har blitt invitert vil få anledning til å levere tilbud. Se nærmere om 

kvalifikasjonskrav i pkt.5. 

 

Oppdragsgiver planlegger å invitere opptil syv leverandører til å gi tilbud. 

Dersom flere enn syv kvalifiserte leverandører leverer forespørsel om 

deltakelse til konkurransen vil oppdragsgiver velge ut blant disse 

leverandørene på grunnlag av utvelgelseskriteriene i pkt. 6.  

 

 

2. Utarbeidelse av tilbud: 

Tilbydere som har blitt invitert til å levere tilbud, utarbeider et tilbud. Tilbud skal 

utarbeides på bakgrunn av anskaffelsesdokumentene, og sendes til 

oppdragsgiver innen tilbudsfristens utgang. Tilbydere har mulighet til å stille 

spørsmål angående konkurransegrunnlaget før utløp av spørsmålsfrist. 

 

Det gjøres oppmerksom på at tilbud som inneholder vesentlige avvik fra 

anskaffelsesdokumentene skal avvises etter forskrift om offentlige anskaffelser 

§ 24-8(1b). En slik avvisning vil utelukke mulighet for å få forhandle om sitt 

tilbud. 

 

 

3. Evaluering av tilbud 
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Oppdragsgiver påbegynner evalueringen av innkomne tilbud etter 

tilbudsfristens utgang. Alle inviterte tilbydere vil få sine tilbud evaluert. 

Evalueringen vil bli foretatt på grunnlag av tildelingskriteriene. Se nærmere 

informasjon om tildelingskriterier i pkt. 7. 

 

Oppdragsgiver forbeholder seg retten til å redusere antall tilbud i 

gjennomførelsen av konkurransen, første gang i forkant av forhandlingene. 

 

4. Forhandlingsrunder 

Tilbyderne vil etter innledende evaluering bli invitert til forhandlinger.  

 

Partnerskapskontrakter vil ikke bli tildelt uten at det er gjennomført 

forhandlinger. 

 

Oppdragsgiver forbeholder seg retten til å gjennomføre forhandlinger i flere 

runder. Forhandlinger tar utgangspunkt i tilbudsgivernes innledende tilbud.  

 

Oppdragsgiver forbeholder seg rett til å redusere antall tilbud etter hver 

forhandlingsrunde. 

 

Det vil bli adgang til å forhandle om endringer eller suppleringer av alle sider 

ved tilbudene. Vesentlig avvik og vesentlige endringer fra 

anskaffelsesdokumentene vil imidlertid ikke bli gjenstand for forhandlinger. Det 

vil ikke bli adgang til å forhandle om absolutte minstekrav eller 

tildelingskriterier i anskaffelsesdokumentene. Målet med forhandlingene er å 

optimere tilbudene i forhold til behovsbeskrivelsen (Vedlegg 1 til bilag 1 i 

partnerskapsavtalen).   

 

5. Avslutning av forhandlingsforløpet 

Oppdragsgiver avslutter forhandlingene når tilbudene er optimert i forhold til 

angitte behov i behovsbeskrivelsen (Vedlegg 1 til bilag 1 i 

partnerskapsavtalen). Oppdragsgiver kan basert på resultatene fra 

forhandlingsrundene revidere konkurransedokumentene. Eventuelle endringer 

i konkurransegrunnlaget som følge av forhandlingene skal umiddelbart sendes 

til alle de gjenværende leverandørene. I etterkant av slike endringer vil 

oppdragsgiveren gi leverandørene tilstrekkelig med tid til eventuelt å gi 

reviderte tilbud. Oppdragsgiver vil avslutte forhandlingene ved å sette en felles 

frist for mottak av endelige tilbud fra de gjenværende leverandørene.  

 

6. Tildeling av partnerskapskontrakt 

Etter forhandlingene og eventuelle oppdaterte tilbud vil endelig evaluering av 

tilbudene bli foretatt og kontrakt tildelt. Vurdering av de endelige tilbudene vil 

bli foretatt på grunnlag av tildelingskriteriene for konkurransen (se pkt. 7- 

Tildelingskriterier). Samtlige tilbydere vil bli underrettet om beslutningen. 

Oppdragsgiver har til hensikt å inngå partnerskapskontrakter med inntil 3 

tilbydere. Partnerskapskontrakter kan tidligst inngås etter en karensperiode. 

Karensperioden er 21 dager regnet fra dagen etter meddelelse om valg av 
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leverandør. Kontraktene anses som inngått når de har blitt signert av begge 

parter. 

 

 

3.3 Gjennomføring av innovasjonspartnerskapet  

Når konkurransen er gjennomført og partnerskapskontrakt er inngått, starter 

gjennomføringen av innovasjonspartnerskapet. Gjennomføring av 

innovasjonspartnerskapet er regulert i partnerskapskontraktens kap.2. 

 

Innovasjonspartnerskapet gjennomføres med følgende faser: 

 

 

FASE 1: Utvikling i form av delleveranser 

 

FASE 2: Partners utarbeidelse og test av løsningen 

 

FASE 3: Oppdragsgivers test og godkjenning av løsningen 

 

FASE 4: Anskaffelse av løsningen 

 

Det vil bli satt delmål/resultatmål for hver fase. Oppdragsgiver forbeholder seg retten 

til å avslutte innovasjonspartnerskapet eller redusere antallet partnere ved å si opp 

individuelle kontrakter på grunnlag av de avtalte delmålene. Vilkårene for oppsigelse 

er regulert i partnerskapskontraktens kap.2. 

 

Fase 1-3 varer i maksimalt 24 måneder.  

 

Kjøp av utviklet ytelse forutsetter at prisen ikke overstiger de i 

partnerskapskontraktens bilag 7 avtalte maksimumskostnader. 

 

3.4 Immaterielle rettigheter 

Ordninger for immaterielle rettigheter er regulert kap.10. i partnerskapskontrakten.  

3.5 Krav til arbeids- og lønnsvilkår 

For dette oppdraget gjelder Forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter 

(Forskrift 8.februar 2008 nr. 112). 

 

Kontrakten vil inneholde krav om lønns- og arbeidsvilkår, dokumentasjon og 

sanksjoner i samsvar med denne forskriften 

 

3.6 Skatteattest 

Valgte leverandør skal på forespørsel levere skatteattest for merverdiavgift og 

skatteattest for skatt. Dette gjelder bare dersom valgte leverandør er norsk.  
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Skatteattesten skal ikke være eldre enn 6 måneder regnet fra fristen for å levere 

forespørsel om å delta i konkurransen eller tilbud. 

 

Ved bygge- og anleggskontrakter skal også alle underleverandører levere 

skatteattest. 

 

3.7 Taushetsplikt 

Oppdragsgiver og dennes ansatte plikter å hindre at andre får adgang eller 

kjennskap til opplysninger om tekniske innretninger og fremgangsmåter eller drifts- 

og forretningsforhold det vil være av konkurransemessig betydning å hemmeligholde, 

jf. FOA § 7-4, jf. forvaltningsloven § 13. 

 

I et innovasjonspartnerskap med flere partnere kan oppdragsgiveren ikke uten 

samtykke gi de øvrige partnere tilgang til løsninger eller andre fortrolige opplysninger 

som en partner har gitt innenfor rammene av partnerskapet. Et samtykke skal gjelde 

de bestemte opplysningene som oppdragsgiveren planlegger å gi tilgang til. 

3.8 Vedståelsesfrist 

Leverandøren må vedstå seg sitt tilbud til det tidspunktet som er angitt i pkt. 1.4 

ovenfor 

3.9 Oppdatering av konkurransegrunnlaget 

Eventuelle rettelser, suppleringer eller endringer av konkurransegrunnlaget, samt 

spørsmål og svar i anonymisert form, vil bli formidlet til alle leverandører som har blitt 

invitert til å levere tilbud. 

3.10 Tilleggsopplysninger 

Dersom leverandøren finner at konkurransegrunnlaget ikke gir tilstrekkelig 

veiledning, kan han skriftlig be om tilleggsopplysninger hos oppdragsgiver ved 

oppdragsgivers kontaktperson. 

 

Dersom det oppdages feil i konkurransegrunnlaget, bes det om at dette formidles 

skriftlig til oppdragsgivers kontaktperson. 

 

4 DET EUROPEISKE EGENERKLÆRINGSSKJEMAET 
(ESPD) 

4.1 Generelt om ESPD 

Som en foreløpig dokumentasjon på oppfyllelse av kvalifikasjonskrav, at det ikke 

foreligger avvisningsgrunner og eventuelt oppfyllelse av utvelgelseskriterier skal 

leverandøren fylle ut vedlagte ESPD skjema. Skjemaet skal leveres sammen med 

forespørselen om deltakelse. 
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Oppdragsgiver kan på ethvert tidspunkt i konkurransen be leverandøren levere alle 

eller deler av dokumentasjonsbevisene dersom det er nødvendig for å sikre at 

konkurransen gjennomføres på riktig måte.  

 

4.2 Nasjonale avvisningsgrunner 

I henhold til ESPD del III: Avvisningsgrunner, seksjon D: «Andre avvisningsgrunner 

som er fastsatt i den nasjonale lovgivingen i oppdragsgiverens medlemsstat» De 

norske anskaffelsesreglene går lenger enn hva som følger av avvisningsgrunnene 

angitt i EUs direktiv om offentlige anskaffelser og i standardskjemaet for ESPD. Det 

presiseres derfor at i denne konkurransen gjelder og alle avvisningsgrunnene i 

anskaffelsesforskriftens § 24-2, inkludert de rent nasjonale avvisningsgrunne.  

 

Følgende av avvisningsgrunnene i anskaffelsesforskriften § 24-2 er rent nasjonale 

avvisningsgrunner: 

 

- §24-2(2). I denne bestemmelsen er det angitt at oppdragsgiver skal avvise en 

leverandør når han er kjent med at leverandøren er rettskraftig dømt eller har vedtatt 

et forelegg for de angitte straffbare forholdene. Kravet til at oppdragsgiver skal avvise 

leverandører som har vedtatt forelegg for de angitte straffbare forholdene er et 

særnorsk krav. 

- 24-2(3) bokstav i. Avvisningsgrunnen i ESPD skjemaet gjelder kun alvorlige 

feil i yrkesutøvelsen, mens den norske avvisningsgrunnen også omfatter andre 

alvorlige feil som kan medføre tvil om leverandørens yrkesmessige integritet. 

 

4.3 Samlet angivelse for alle kvalifikasjonskrav i ESPD 
skjemaet 

I denne konkurransen kan leverandørene i ESPD skjemaet gi en samlet erklæring 

om at han oppfyller samtlige av de kvalifikasjonskravene som fremkommer at dette 

konkurransegrunnlaget. Dette gjøres i ESPD skjemaets del IV seksjon a. 

 

5 KVALIFIKASJONSKRAV 

For å kunne bli invitert til å levere tilbud til konkurransen må interesserte 

leverandører fylle ut det elektroniske egenerklæringsskjema og vedlegge 

dokumentasjon på oppfyllelse av kvalifikasjonskravene nedenfor.  

5.1 Leverandørens registrering, autorisasjon mv. 

Krav   Dokumentasjonskrav  

Leverandøren skal være 

registrert i et foretaksregister, 

faglig register eller et 

handelsregister i den staten 

leverandøren er etablert. 

• Norske selskaper: Firmaattest 

• Utenlandske selskaper: Godtgjørelse på at selskapet 

er registrert i foretaksregister, faglig register eller et 

handelsregister i den staten leverandøren er etablert. 
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5.2 Leverandørens økonomiske og finansielle kapasitet 

Krav  Dokumentasjonskrav  

Leverandøren skal ha 

tilstrekkelig økonomisk og 

finansiell kapasitet til å kunne 

utføre kontrakten. 

Kredittverdighet uten krav til 

sikkerhetsstillelse vil være 

tilstrekkelig til å oppfylle 

kravet. 

• Kredittvurdering som baserer seg på siste kjente 

regnskapstall. Ratingen skal være utført av 

kredittopplysningsvirksomhet som har konsesjon til å 

drive slik virksomhet. 

 

Dersom leverandøren har saklig grunn til ikke å fremlegge den dokumentasjon 

oppdragsgiver har krevd, kan han dokumentere sin økonomiske og finansielle 

kapasitet ved å fremlegge ethvert annet dokument som oppdragsgiver anser egnet. 
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5.3 Leverandørens tekniske og faglige kvalifikasjoner   

Krav   Dokumentasjonskrav  

Leverandøren skal ha 

kvalifikasjoner innen 

forskning og utvikling, 

inkludert implementering av 

innovative løsninger 

Beskrivelse av leverandørens inntil 3 mest relevante 

oppdrag og/eller prosjekt i løpet av de siste 3 årene. 

Beskrivelsen må inkludere angivelse av oppdragets verdi, 

tidspunkt og mottaker (navn, telefon og e-post.) Det er 

leverandørens ansvar å dokumentere relevans gjennom 

beskrivelsen. Det gjøres oppmerksom på at de oppdrag 

og/eller prosjekt som leveres her også vil bli vurdert dersom 

oppdragsgiver gjennomføre en utvelgelse av tilbud, se punkt 

6 i konkurransegrunnlaget. 

 

Dokumentasjonen skal beskrive prosjektenes:  

1. Relevans  

- Beskrive hva som ble utviklet  

- Beskrive hvilke dokumenterbare resultater 

utviklingene har frembragt eller forventes å 

frembringe 

2. Gjennomføring  

- Beskrive prosjektenes organisering, herunder 

leverandørens og eventuelt andre prosjektdeltakeres 

konkrete roller og ansvar i prosjektet  

- Beskrive prosjektets utfordringer og risiko (både 

økonomisk, og med hensyn til måloppnåelse) og 

risikobegrensende tiltak  

- Beskrive hvorvidt løsningene er implementert 

(fremdeles i pilotstadiet eller markedsført, solgt og tatt 

i bruk?)  

3. Kompleksitet  

- Beskrive utviklingsprosessenes omfang og 

kompleksitet  

- Beskrive interessentmiljøet for referanseprosjektet, 

herunder kunder, samarbeidspartnere og andre 

 

Leverandøren kan dokumentere erfaringen ved å vise til 

kompetanse og erfaring som personell han råder over og 

kan benytte til dette oppdraget har tilegnet seg i tidligere 

oppdrag/prosjekter. Dette gjelder selv om kompetansen og 

erfaringen er opparbeidet mens personellet har utført 

tjeneste for en annen leverandør. Begrensningen på inntil 3 

relevante oppdrag/prosjekter gjelder for besvarelsen som 

helhet.  
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6 UTVELGELSESKRITERIER 

 

Dersom det melder seg flere enn 5 - 7 leverandører som oppfyller minstekravene til 

kvalifikasjoner, vil oppdragsgiver rangere leverandørene etter følgende 

utvelgelseskriterier:  

 

A. Relevans i forhold til dette prosjektet 

Referanseoppdragenes relevans i lys av oppdragsgivers behovsbeskrivelse 

Vekt: 50 %  

Følgende vil blant annet vektlegges:  

i. Beskrive hva som ble utviklet  

ii. Beskrive hvilke dokumenterbare resultater utviklingene har frembragt eller 

forventes å frembringe 

 

B. Gjennomføring  

Leverandørens gjennomføring av referanseoppdragene, både når det gjelder 

prosess og endelig resultat, herunder håndtering av oppdragets utfordringer, 

risikohåndtering, m.m.  

Vekt: 30 %  

Følgende vil blant annet vektlegges: 

i. Beskrive prosjektenes organisering, herunder leverandørens og eventuelt 

andre prosjektdeltakeres konkrete roller og ansvar i prosjektet  

ii. Beskrive prosjektets utfordringer og risiko (både økonomisk, og med 

hensyn til måloppnåelse) og risikobegrensende tiltak  

iii. Beskrive hvorvidt løsningene er implementert (fremdeles i pilotstadiet eller 

markedsført, solgt og tatt i bruk?) 

 

C. Kompleksitet  

Referanseoppdragenes kompleksitet (herunder det tekniske, selve prosessen, 

m.m.)  

Vekt: 20 %  

Følgende vil blant annet vektlegges: 

i. Beskrive utviklingsprosessenes omfang og kompleksitet  

ii. Beskrive interessentmiljøet for referanseprosjektet, herunder kunder, 

samarbeidspartnere og andre 

 

Dokumentasjon innlevert i forbindelse med pkt. 5.3 (Leverandørens tekniske og 

faglige kvalifikasjoner) vil bli lagt til grunn ved gjennomføring av denne rangeringen. 

Oppdragsgiver benytter en modell for utvelgelse av prekvalifiserte tilbydere, der det 

gis en poengscore for hvert av kriteriene i punktene A-C over. Det benyttes en skala 

fra 0 til 10, hvor 10 poeng er best. Den gitte poengscoren til hvert kriterium 

multipliseres med kriteriets angitte, relative vekt. De vektede poengscorene 

summeres og de inntil 7 tilbydere med høyeste totale poengscore vil bli prekvalifisert 

i konkurransen. 
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7 TILDELINGSKRITERIER 

Tildelingen skjer på basis av hvilket tilbud som har det beste forholdet mellom 

kostnad og kvalitet, basert på følgende kriterier: 

 

 

 

Tildelingskriterier Vekt Dokumentasjonskrav 

Utviklingskostnad 10 % Leverandøren skal legge ved utfylt 

bilag 7.  

Det skal oppgis priser på: 
- utvikling av løsningen i 

henhold til opplysningene i 

bilag 7. 

Kostnader knyttet til eventuelle 

forbehold skal oppgis. 

 

Kvalitet på løsning 

 

Herunder vektlegges følgende i 

prioritert rekkefølge: 

 
1. I hvilken grad den tilbudte 

løsningsbeskrivelsen dekker 

det behov som er beskrevet i 

konkurransegrunnlaget, 

herunder 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

70 %  

 

  

 

 
1. Leverandøren skal legge ved 

en prosjektbeskrivelse som 

viser hva løsningen går ut på, 

og en redegjørelse som 

sannsynliggjør at løsningen vil 

kunne fungere slik det er 

forutsatt i 

konkurransegrunnlaget. 

Prosjektbeskrivelsen og 

redegjørelsen skal maksimalt 

være på 5 A4-sider (Skrifttype 

skal være Calibri i størrelse 11, 

og margene må være minst 2,5 

cm i topp og bunn.) + eventuelle 

vedlegg. Dersom det henvises 

til vedlegg skal det gjøres på en 

tydelig måte som gjør det lett å 

finne.  
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Tildelingskriterier Vekt Dokumentasjonskrav 

a) Presisjon 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
b) Robusthet 

 

 

 

 

 

 

 

c) Beskrive løsningens 

avhengighet til eksisterende 

infrastruktur, i hvor stor grad 

løsningen har mulighet til å 

implementeres uten videre 

utbygginger av ny 

infrastruktur 

 

 

 

a) Leverandøren skal beskrive 

løsningens forventede 

presisjon og kvalitet på 

deteksjon av snøskred og 

kjøretøy. Dette skal omfatte 

risikoen for falske alarmer 

og hvordan dette blir 

håndtert i den beskrevne 

løsningen. Estimere 

hyppighet av falske alarmer 

og underrapportering 

 

 
b) Leverandøren skal beskrive 

løsningens tekniske 

stabilitet og hvordan de 

sikrer at løsningen fungerer 

over tid i et krevende 

vegmiljø med skiftende 

værforhold. 

 

c) Leverandøren skal beskrive 

hvilke avhengigheter 

løsningen har til 

eksisterende infrastruktur. 

Herunder f. eks. lavspent 

og nettverk/kommunikasjon. 
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Tildelingskriterier Vekt Dokumentasjonskrav 

 Gjennomføringsevne 

 

Herunder vektlegges både 

kapasitet og 

prosjektbeskrivelsen for 

gjennomføring av selve 

oppdraget. 

20 %  

 

Leverandøren skal redegjøre for 

hvordan tilstrekkelig 

gjennomføringsevne skal sikres for 

dette oppdraget.   

 

Leverandørens 

prosjektorganisasjon skal 

beskrives. Leverandørens 

nøkkelpersoner for utførelse av 

oppdraget skal fremgå av 

beskrivelsen, og en 

bemanningsplan for oppdraget 

som viser antall egne ansatte, 

innleide personer, etc. 

 

Det skal legges ved en begrunnet 

prosjektbeskrivelse, hvor det 

fremgår hvilke valg og vurderinger 

som er gjort for sikre 

gjennomføringen av 

utviklingsprosjektet. 

 

Leverandøren skal vedlegge utfylt 

bilag 4, hvor en overordnet 

prosjekt- og milepælsplan for 

gjennomføring av 

innovasjonspartnerskapet med 

beskrivelse av faser og delmål 

fremgår. 

 

 

 

7.1 Evalueringsmetode 

Evalueringen skjer på basis av hvilket tilbud som har det beste forholdet mellom 

kostnad og kvalitet.  

 

8 INNLEVERING AV FORESPØRSEL OM DELTAKELSE I 
KONKURRANSEN 

 

Forespørselen skal leveres via <sett inn URL/elektronisk adresse til systemet det 

skal leveres til>  
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8.1 Forespørselens utforming 

Forespørselen skal leveres etter den utforming det elektroniske systemet for 

innlevering angir. 

 

Forespørselen utformes med denne disposisjon: 

 

 

• Bekreftelse på at leverandøren forespør om deltakelse i konkurransen signert 
av person med kompetanse til å forplikte leverandøren. Benytt vedlagte 
skjema.  

• Utfylt egenerklæringsskjema 

• Forpliktelseserklæring fra annen virksomhet – Skal kun leveres dersom 

leverandøren støtter seg på kapasiteten til annen virksomhet. Disse 

virksomhetene må i tillegg levere separate egenerklæringer (se forskriften § 

17-1(6). 

• Angitt dokumentasjon for kvalifikasjonskravene 

• Angitt dokumentasjon for utvelgelseskriteriene 

 

9 INNLEVERING AV TILBUD OG TILBUDSUTFORMING  

Dette punktet er kun aktuelt for de leverandørene som har blitt kvalifisert og utvalgt til 

å få levere tilbud etter endt kvalifiseringsrunde. Alle leverandører må først levere 

forespørsel om deltakelse, i henhold til punktet over, for så å avvente eventuell 

invitasjon til å levere tilbud. Leverandører som leverer forespørsel, men ikke blir 

invitert til å levere tilbud vil få beskjed om dette. 

 

Tilbudet skal leveres via <sett inn URL/elektronisk adresse til systemet det skal 

leveres til>  

 

 

9.1 Tilbudets utforming 

 

Tilbudet skal leveres etter den utforming det elektroniske systemet for innlevering 

angir. 

 

(Nedenfor kommer forslag til mulig måte å disponere tilbudet på. Det gjøres 

oppmerksom på at listen nedenfor må justeres og tilpasses det individuelt utformede 

konkurransegrunnlaget.) 

 

• Tilbudsbrev signert av ansvarlig representant for leverandøren. Tilbudsbrevet 

må inneholde følgende: 

o En aksept av vilkår i konkurransegrunnlaget og utkast til kontrakt og 

spesielle kontraktsvilkår. Eventuelle forbehold må fremkomme her og 

være angitt i henhold til de bestemmelser som er gitt om forbehold og 

avvik i dette konkurransegrunnlaget. Videre må brevet inneholde navn 

og kontaktinformasjon til leverandørens kontaktperson. 
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• Leverandørens løsningsspesifikasjon (Leverandørens svar på oppdragsgivers 

kravspesifikasjon med etterspurt dokumentasjon – Kontraktens bilag 2) 

• Utfylt prisbilag 

• Ytterligere kontraktsbilag som helt eller delvis skal utfylles av leverandøren. 

 

10 VEDLEGG 

• Utkast til Partnerskapskontrakt m/bilag 

• Øvrige vedlegg 
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Alle leverandører som leverer forespørsel om deltakelse i konkurransen skal fylle ut 

og legge dette skjemaet med forespørselen. 

 

Leverandøren skal fylle ut tabellen og signere under tabellen. 

 

Firmanavn:       

Org.nummer:       

Postadresse:       

Besøksadresse:       

Telefonnummer:         

 

Kontaktperson:       

Telefonnummer:       Mobilnummer:       

E-postadresse:       

 

 

 

   

Sted Dato Underskrift 

   

  Navn med blokkbokstaver 
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Leverandører som er invitert til å levere tilbud skal fylle ut og levere dette skjemaet 

sammen med tilbudet sitt. 

 

Leverandøren skal fylle ut tabellen og signere under tabellen. 

 

Firmanavn:       

Org.nummer:       

Postadresse:       

Besøksadresse:       

Telefonnummer:         

 

Kontaktperson:       

Telefonnummer:       Mobilnummer:       

E-postadresse:       

 

 

 

 

   

Sted Dato Underskrift 

   

  Navn med blokkbokstaver 
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Behovsbeskrivelse 
 

Innledning 
 
Troms og Finnmark fylkeskommune har fått 10,3 millioner kroner fra Innovasjon Norge til utvikling av 
innovative løsninger for deteksjon og varsling av snøskred over veg, hvorav 90% skal gå til å dekke 
leverandøren(e)s utviklingskostnader. 

Vi søker løsninger som skal detektere snøskred som blokker veien, om det er kjøretøy inne i skred-
området og som raskt skal varsle Vegtrafikksentralen (VTS) om hendelsen.  

 

Bakgrunn 
 
Langs norske veger har vi i dag rundt 1.500 snøskredpunkt, hvorav fylkesveiene i Troms og Finnmark 
har omtrent 250 av disse. Et skredpunkt er definert som en strekning på vegnettet hvor det er en 
gjentagende skredhendelse på eller nær veg, og hvor det er behov for et sikringstiltak.  
 
Omtrent halvparten av skredpunktene langs vegene i Norge har såkalte «naboløp» - dvs. at er to eller 
flere skredpunkt i nærheten av hverandre. Årlig er det mellom 1500 og 3000 skredhendelser 
på norske veier, og ca. 700 veier stenges pr. år som følge av skred eller nedfall. I tillegg forventer vi 
en økning i skredaktivitet på grunn av klimaendringene.  
 

Snøskred over vei kan utgjøre en betydelig risiko for trafikanter og er noe som oppleves utrygt i 
hverdagen for de som må benytte veier som er utsatt for dette. Skred skaper også et betydelig 
usikkerhetsmoment med tanke på fremkommelighet i hverdagen. Det er ikke uvanlig at veien sperres 
av snøskred som det tar tid å få gitt beskjed om og ryddet opp i.   
 
Snøskred blokkerer vegen og utsetter trafikantene for fare å bli truffet av naboskred, dvs. nye skred 
som treffer den stillestående trafikken. Troms og Finnmark fylkeskommune ønsker derfor, i 
samarbeid med leverandørmarkedet å utvikle en løsning som kan detektere når og hvor et skred har 
gått samt om det er kjøretøy involvert i skredet.  
 
En utfordring er at når skredet har truffet vegen er det ofte knyttet usikkerhet til om kjøretøy er tatt 
av skredet eller eventuelt fanget mellom to skred. Dette gjør at en leteaksjon må settes i gang 
uavhengig av om det finnes kjøretøy i området. Dette innebærer en risiko for letemannskaper. På 
bakgrunn av dette ønsker vi en løsning som med høy presisjon kan si om det er kjøretøy involvert i 
skredet.   
 
Troms og Finnmark fylkeskommune erfarer etter en markedsvurdering at det ikke eksisterer en 
helhetlig løsning for denne utfordringen, og ønsker derfor med dette å beskrive behovet, for deretter 
å invitere markedet til en innovativ prosess for å utvikle en løsning. Dette dokumentet inneholder en 
beskrivelse av det behovet som skal dekkes gjennom utvikling av et system for effektiv deteksjon av 
snøskred på veg, samt deteksjon av om det befinner seg kjøretøy i skredområdet.  
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Innovasjonspartnerskap 
 

Innovasjonspartnerskap er offentlig-private partnerskap der norske kommuner og etater går sammen 

med næringslivet for å sammen utvikle helt nye løsninger på dagens og fremtidens samfunns-

utfordringer. 

Innovasjonspartnerskap er en konkurranseform som ble innført i 2017. Ordningen skal gjøre det 

lettere for offentlig og privat næringsliv å samarbeide om å utvikle ny teknologi og nye løsninger. 

Bedriftene konkurrerer om å utvikle de beste løsningene på sentrale utfordringer for offentlig sektor. 

Innovasjon Norge ønsker å bidra til at offentlig sektor kan bestille og kjøpe nye, innovative løsninger  

Et innovasjonspartnerskap tar utgangspunkt i et offentlig behov, og inkluderer offentlige aktører, 
sluttbrukere og næringsliv både i behovsforståelsen og under utvikling og testing av nye løsninger. 

Ordningen er både en juridisk anskaffelsesprosedyre forankret i Lov om offentlige anskaffelser og en 

arbeidsmodell for dialog og innovasjonssamarbeid med næringslivet. Målet er å utvikle helt nye 

produkter og løsninger som i dag ikke finnes på markedet, samtidig er utviklingsfasen og det senere 

kjøpet kombinert i én og samme kontrakt. Dette betyr at den offentlige aktøren sikrer seg en 

kjøpsopsjon og dermed kan gå rett ut og kjøpe inn de løsningene som har blitt utviklet gjennom 

partnerskapet uten å arrangere en ny konkurranse. 

Det som skiller et innovasjonspartnerskap fra en ordinær FoU-kontrakt er med andre ord at utvikling 

og kjøp av utviklet løsning er framforhandlet i en og samme kontrakt. 

 

Snøskredutfordringen regionalt, nasjonalt og internasjonalt 
 
Med over 200 snøskredpunkt i regionen gjør det at sikring med konvensjonelle tiltak som for 
eksempel tunnel/skredoverbygg vil ta flere tiår. Dette innebærer at på majoriteten av skredpunktene 
i Troms og Finnmark, og Norge for øvrig, finnes det ikke varsling utover det som oppdages av 
reisende og blir meldt inn. Mange av skredpunktene er også på forholdsvis lavtrafikkerte veier, noe 
som innebærer at det kan ta lang tid fra en skredhendelse inntreffer og til skredområdet er 
gjennomsøkt med tanke på trafikanter. Mange av skredområdene er også på smale veier med stor 
andel tungtrafikk. Dersom et vogntog kjører inn i et skred som sperrer veien kan det ofte være 
vanskelig å snu kjøretøyet og komme seg ut av skredområdet. Hvis det da kommer flere kjøretøy inn i 
området blir det enda vanskeligere, og de utsetter seg for en stor risiko gjennom lang tids 
eksponering for nye snøskred.   

Troms og Finnmark fylkeskommune har derfor en strategi på å ta i bruk forebyggende skredkontroll, 
varsling og ny teknologi for å få mest mulig sikring for pengene. Det er med andre ord et stort 
marked for innovative løsninger, og fra vår deltakelse i internasjonale skredfora vet vi at det også er 
et internasjonalt marked. 

Vi har i dag løsninger som gjennom bruk av radar, geofoner eller infralyd detekterer snøskred i det de 
utløses, og så stenge veien før snøskredet treffer. De fleste snøskred treffer aldri veien, og fordi 
eksisterende løsninger er relativt upresise stenges veiene ofte unødvendig og en må så sende ut 
driftspersonell for å avgjøre om veien er sperret av skred eller ikke. Disse løser heller ikke 
utfordringen med deteksjon av om det er kjøretøy inne i skredområdet. 

I tillegg er eksisterende løsninger relativt kostbare, noe som gjør at det ikke er samfunnsøkonomisk 
gjennomførbart å implementere disse på mange av snøskredpunktene vi har langs norske veger. 

https://www.anskaffelser.no/avtaler-og-regelverk/anskaffelsesprosedyrer/innovasjonspartnerskap
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En oversikt over skredsikringsbehovet i Norge kan lastes ned her: 

https://www.vegvesen.no/fag/teknologi/geofag/skred/skredsikring  

En oversikt over skredpunktene på fylkesveg i Troms og Finnmark finnes her: 

https://vegkart.atlas.vegvesen.no/#kartlag:geodata/@823051,7773772,5/hva:~(~(id~824))/hvor:~(fyl

ke~(~54)~vegsystemreferanse~(~'F)) Merk at dette gjelder alle typer skredpunkt, også stein-, jord- og 

sørpeskred.  

Beskrivelse av behovet 
Det er svært store variasjoner mellom de ulike snøskredpunktene og -områdene, både med tanke på 
lengde av skredløpet, bredde på snøskred, antall skredløp i områdene, sannsynlighet for naboskred, 
andre geografiske forhold, trafikkmengde, tilgjengelig infrastruktur etc. Det er dermed umulig å 
beskrive et gjennomsnittlig snøskredpunkt og ta utgangspunkt i det for å beskrive behovet vi ønsker 
løst. Vi vil derfor beskrive tre ulike skredområder som viser noe av variasjonen. Dette er ikke en 
utfyllende beskrivelse, og tilbyderne må selv vurdere om det er andre momenter som er relevante og 
gjøre egne undersøkelser. Beskrivelse av eventuelle andre relevante momenter må tas med i 
tilbudet. De beskrevne skredområdene; Fv 862 Mefjorden, Fv 7900 Holmbuktura og Fv 883 
Skillefjord, skal brukes som grunnlag for beregning av maksimalkostnad for leveransen (vedlegg 7). 

I utviklingsfasen vil  Fv 7900 Holmbuktura være test-/pilotområde. Det vil bli gjennomført en 

tilbudsbefaring i området.  

https://www.vegvesen.no/fag/teknologi/geofag/skred/skredsikring
https://vegkart.atlas.vegvesen.no/#kartlag:geodata/@823051,7773772,5/hva:~(~(id~824))/hvor:~(fylke~(~54)~vegsystemreferanse~(~'F))
https://vegkart.atlas.vegvesen.no/#kartlag:geodata/@823051,7773772,5/hva:~(~(id~824))/hvor:~(fylke~(~54)~vegsystemreferanse~(~'F))
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Mefjordbotn  
https://www.google.com/maps/@69.4632491,17.5981596,14.25z 

 

https://vegkart.atlas.vegvesen.no/#kartlag:geodata/@602717,7708125,11/hva:~(~(filter~(~(operator

~'*21*3d~type_id~9380~verdi~(~13111)))~id~824))/hvor:~(kontraktsomrade~(~'1903*20Senja*2020

19-2024)) 

Fv862, S7D1, m3825-6765 

ÅDT 2019: 380, 18% lange kjøretøy 

Strekning på ca 3 km, består av 7 skredpunkt med flere skredløp med høy til middels skredfaktor, 

med enkelte sikre soner av varierende lengde. Mer informasjon om hvert enkelt skredpunkt finnes i 

lenkene under.  

Bratthesten tunnel øst 

Hestesletta 

Skarvhammeren 

Svarthollatunnelen, vest 

Svarthollatunnelen, øst 

Breitindvatnet 

Breitindtunnelen, vest - Vindhammerneset 

 

Oversikt over de ulike skredløpene i området kan ses her: 

http://www.xgeo.no/index.html?p=snoskred&m=bmGeodataBasis%3BMapLayer_fsw%3BMapLayer_

svv_skredlop&l=no&d=1614672000000&e=597220%7C7705443%7C607380%7C7710168&ft=1%3B 

https://www.google.com/maps/@69.4632491,17.5981596,14.25z
https://vegkart.atlas.vegvesen.no/#kartlag:geodata/@602717,7708125,11/hva:~(~(filter~(~(operator~'*21*3d~type_id~9380~verdi~(~13111)))~id~824))/hvor:~(kontraktsomrade~(~'1903*20Senja*202019-2024))
https://vegkart.atlas.vegvesen.no/#kartlag:geodata/@602717,7708125,11/hva:~(~(filter~(~(operator~'*21*3d~type_id~9380~verdi~(~13111)))~id~824))/hvor:~(kontraktsomrade~(~'1903*20Senja*202019-2024))
https://vegkart.atlas.vegvesen.no/#kartlag:geodata/@602717,7708125,11/hva:~(~(filter~(~(operator~'*21*3d~type_id~9380~verdi~(~13111)))~id~824))/hvor:~(kontraktsomrade~(~'1903*20Senja*202019-2024))
https://vegkart.atlas.vegvesen.no/#kartlag:geodata/@602511,7709223,12/hva:~(~(filter~(~(operator~'*21*3d~type_id~9380~verdi~(~13111)))~id~824))/hvor:~(kontraktsomrade~(~'1903*20Senja*202019-2024))/valgt:308403876:824
https://vegkart.atlas.vegvesen.no/#kartlag:geodata/@602323,7707475,13/hva:~(~(filter~(~(operator~'*21*3d~type_id~9380~verdi~(~13111)))~id~824))/hvor:~(kontraktsomrade~(~'1903*20Senja*202019-2024))/valgt:308403989:824
https://vegkart.atlas.vegvesen.no/#kartlag:geodata/@602323,7707475,13/hva:~(~(filter~(~(operator~'*21*3d~type_id~9380~verdi~(~13111)))~id~824))/hvor:~(kontraktsomrade~(~'1903*20Senja*202019-2024))/valgt:442054892:824
https://vegkart.atlas.vegvesen.no/#kartlag:geodata/@602323,7707475,13/hva:~(~(filter~(~(operator~'*21*3d~type_id~9380~verdi~(~13111)))~id~824))/hvor:~(kontraktsomrade~(~'1903*20Senja*202019-2024))/valgt:308404337:824
https://vegkart.atlas.vegvesen.no/#kartlag:geodata/@602323,7707475,13/hva:~(~(filter~(~(operator~'*21*3d~type_id~9380~verdi~(~13111)))~id~824))/hvor:~(kontraktsomrade~(~'1903*20Senja*202019-2024))/valgt:308404338:824
https://vegkart.atlas.vegvesen.no/#kartlag:geodata/@602323,7707475,13/hva:~(~(filter~(~(operator~'*21*3d~type_id~9380~verdi~(~13111)))~id~824))/hvor:~(kontraktsomrade~(~'1903*20Senja*202019-2024))/valgt:579113451:824
https://vegkart.atlas.vegvesen.no/#kartlag:geodata/@602323,7707475,13/hva:~(~(filter~(~(operator~'*21*3d~type_id~9380~verdi~(~13111)))~id~824))/hvor:~(kontraktsomrade~(~'1903*20Senja*202019-2024))/valgt:308403878:824
http://www.xgeo.no/index.html?p=snoskred&m=bmGeodataBasis%3BMapLayer_fsw%3BMapLayer_svv_skredlop&l=no&d=1614672000000&e=597220%7C7705443%7C607380%7C7710168&ft=1%3B
http://www.xgeo.no/index.html?p=snoskred&m=bmGeodataBasis%3BMapLayer_fsw%3BMapLayer_svv_skredlop&l=no&d=1614672000000&e=597220%7C7705443%7C607380%7C7710168&ft=1%3B


   
 

  6 
 

 

Mobildekning: 

I henhold til Telenors dekningskart er det «god» 4G-dekning i mesteparten av området, men med et 

lite område innerst inne i «Svarthola» uten mobildekning.  

 

Strøm: 

Oppdragsgiver har elektrotavler hvor det er mulig å hente ut strøm omtrent på punktene merket 

med rødt, men det er noe begrenset kapasitet.  
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Holmbuktura 
https://vegkart.atlas.vegvesen.no/#kartlag:geodata/@684734,7715755,12/hva:~(~(id~824))/hvor:~(f

ylke~(~54))/valgt:308404002:824 

 

Fv 7900, S3D1, m9890-11228 

ÅDT 2019: 315, 10% lange kjøretøy 

Strekning på ca 1,3 km, består av fire skredløp, med sikre soner mellom. 

Oversikt over skredløpene kan ses her: 

http://www.xgeo.no/index.html?p=snoskred&m=bmGeodataBasis%3BMapLayer_fsw%3BMapLayer_

svv_skredlop&l=no&d=1614672000000&e=680529%7C7713711%7C690689%7C7718436&ft=1%3B 

https://www.google.com/maps/@69.4859732,19.7335627,13.67z
https://vegkart.atlas.vegvesen.no/#kartlag:geodata/@684734,7715755,12/hva:~(~(id~824))/hvor:~(fylke~(~54))/valgt:308404002:824
https://vegkart.atlas.vegvesen.no/#kartlag:geodata/@684734,7715755,12/hva:~(~(id~824))/hvor:~(fylke~(~54))/valgt:308404002:824
http://www.xgeo.no/index.html?p=snoskred&m=bmGeodataBasis%3BMapLayer_fsw%3BMapLayer_svv_skredlop&l=no&d=1614672000000&e=680529%7C7713711%7C690689%7C7718436&ft=1%3B
http://www.xgeo.no/index.html?p=snoskred&m=bmGeodataBasis%3BMapLayer_fsw%3BMapLayer_svv_skredlop&l=no&d=1614672000000&e=680529%7C7713711%7C690689%7C7718436&ft=1%3B
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Mer informasjon om hvert enkelt skredpunkt finnes i lenkene under. 

https://vegkart.atlas.vegvesen.no/#kartlag:geodata/@685201,7716326,13/hva:~(~(id~824))/hvor:~(f

ylke~(~54))/valgt:308404002:824 

 

Strøm:  

Det går lavspent gjennom området.  

Mobildekning: 

I henhold til Telenors dekningskart er det «basis» 4G-dekning inne i skredområdet.  

  

https://vegkart.atlas.vegvesen.no/#kartlag:geodata/@685201,7716326,13/hva:~(~(id~824))/hvor:~(fylke~(~54))/valgt:308404002:824
https://vegkart.atlas.vegvesen.no/#kartlag:geodata/@685201,7716326,13/hva:~(~(id~824))/hvor:~(fylke~(~54))/valgt:308404002:824
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Skillefjord Sør 
https://vegkart.atlas.vegvesen.no/#kartlag:geodata/@814279,7806378,13/hva:~(~(id~824))/hvor:~(f

ylke~(~54))/valgt:308404254:824 

 

FV883 S2D1 m9442-10325 

ÅDT: 290, 10% lange kjøretøy 

Strekning på ca 900 meter, med flere sammenhengende skredløp uten sikre soner mellom.  

Oversikt over de ulike skredløpene i området kan ses her: 

http://www.xgeo.no/index.html?p=snoskred&m=bmGeodataBasis%3BMapLayer_fsw%3BMapLayer_

svv_skredlop&l=no&d=1614672000000&e=812947%7C7806293%7C815487%7C7807474&ft=1%3B 

 

Strøm: 

Det går ikke lavspent gjennom området. Bolig-/hyttefelt med lavspent ca 1 km vest for 

skredområdet.  

https://vegkart.atlas.vegvesen.no/#kartlag:geodata/@814279,7806378,13/hva:~(~(id~824))/hvor:~(fylke~(~54))/valgt:308404254:824
https://vegkart.atlas.vegvesen.no/#kartlag:geodata/@814279,7806378,13/hva:~(~(id~824))/hvor:~(fylke~(~54))/valgt:308404254:824
http://www.xgeo.no/index.html?p=snoskred&m=bmGeodataBasis%3BMapLayer_fsw%3BMapLayer_svv_skredlop&l=no&d=1614672000000&e=812947%7C7806293%7C815487%7C7807474&ft=1%3B
http://www.xgeo.no/index.html?p=snoskred&m=bmGeodataBasis%3BMapLayer_fsw%3BMapLayer_svv_skredlop&l=no&d=1614672000000&e=812947%7C7806293%7C815487%7C7807474&ft=1%3B
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Mobildekning: 

I henhold til Telenors dekningskart er det «basis» 4G-dekning inne i deler av skredområdet, men med 

noen dekningshull.  
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Behov 
Troms og Finnmark fylkeskommune skal gjennom innovasjonspartnerskapet i samarbeid med 
leverandører utvikle en løsning som:  

• Detekterer snøskred som sperrer veien og hindrer at trafikanter kan passere  

• Løsningen skal også detektere om det var kjøretøy inne i skredområdet da skredet traff veien 

• Varsler Vegtrafikksentralen (VTS) om hendelsen i (tilnærmet) sanntid  

• Løsningen må være robust og tåle utfordrende værforhold og et krevende vegmiljø  

• Løsningen må kunne vinne fram i en kost-/nytte-analyse sammenlignet med andre 
skredsikringstiltak/risikoreduserende tiltak 

Samtidig er også målet at løsningen skal være helhetlig. For leverandører som ikke kan levere en 
helhetlig løsning oppfordrer vi til samarbeid med andre leverandører med komplementerende 
teknologier/løsninger. Det er ikke behov for at løsningen automatisk stenger veien med bom eller 
lignende, dette vil håndteres av eksisterende systemer hos VTS og vegeier.   
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Bilag 2: Partnerens løsningsbeskrivelse 
Partneren skal her i bilag 2 beskrive sin løsning (Partnerens løsningsbeskrivelse) i forhold til 

Oppdragsgivers behovsbeskrivelse og krav. Dette gjøres ved å ta utgangspunkt i Oppdragsgivers 

behovsbeskrivelse (bilag 1 med vedlegg). I tillegg må relevante punkter med henvisning til avtalen 

fylles ut.  

Partneren bør være oppmerksom på at avvik, forbehold og andre endringer i bilag 2 til 

Oppdragsgivers krav i bilag 1 ved tilbudsinnlevering kan medføre at tilbudet blir avvist av 

Oppdragsgiver. 

Innholdet i besvarelsen 
Løsningsbeskrivelsen kan lastes opp som eget vedlegg, men skal følge punktene listet opp under 

tildelingskriterier i konkurransegrunnlaget: 

Det skal i besvarelsen gis en beskrivelse av ideen til helhetlig løsning, med referanse til 

behovsbeskrivelsen (bilag 1, vedlegg 1).  
  

Videre skal forslag til teknisk løsning, og hva som må til administrativt og økonomisk for å utvikle en 

helhetlig løsning omtales. Besvarelsen skal også gi en konkretisering av hvordan den fungerer opp 

imot oppdragsgivers tekniske plattform og VTS.  

 

Anvend følgende oppsett i besvarelsen:  

 

1. Helhetlig idé 
 

2. Forslag til teknisk løsning, og hva som må til økonomisk og administrativt for å få utviklet en 

helhetlig løsning i løpet av prosjektperioden.  
 

3. Konkretisering av datainput som skal inn i løsningen. Type data, omfang/detaljeringsgrad og 

metode for hvordan dataene skal skaffes til veie skal beskrives. 

 

4. Beskrivelse av hvordan løsningen er koblet opp mot oppdragsgiver tekniske plattform. Her 

henvises det til Bilag 3. 

 

  
For hvert av punktene skal løsningene som foreslås beskrives, og der det er relevant skal valg av 

metodikk begrunnes.  

 

Relevante punkter med henvisning til avtalen om innovasjonspartnerskap: 
 

Avtalens punkt 1.1 Avtalens omfang 
Åpenbare feil, mangler eller uklarheter i Oppdragsgivers behovsbeskrivelse: 

(Fylles ut dersom det er åpenbare feil, mangler eller uklarheter) 
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Partnerens svar her: 

 

Dersom oppgradering av Oppdragsgivers tekniske plattform er nødvendig for 

Oppdragsgivers utnyttelse av leveransen skal Partneren påpeke dette her. 

 

Partners svar her: 

 

Partneren skal her i bilag 2 orientere Oppdragsgiver om sannsynlige konsekvenser som 

aktuelle tilpasninger vil ha for kompleksitet og pris på fremtidig vedlikehold av 

standardsystem og tilpasning. 

 

Partners svar her: 

 

Avtalens punkt 5.1 Partnerens ansvar for sine ytelser 
I den utstrekning standardprogramvare som er omfattet av leveransen må leveres under 

standard lisensbetingelser, skal dette angis her i bilag 2. Kopi av lisensbetingelsene skal 

legges ved i bilag 10. 

 

Partnerens svar: 

 

Avtalens punkt 6.1 Oppdragsgiverens ansvar og medvirkning 
Partneren må angi her om Oppdragsgivers tekniske plattform og fysiske infrastruktur, jf. bilag 

3 må oppgraderes. Partneren må angi eventuelle krav til medvirkning fra Oppdragsgiveren 

her, jf. frister i bilag 4. 

 

Partnerens svar: 

 

Avtalens punkt 10.3.1 Generelt om fri Programvare 
 

Dersom fri programvare skal benyttes i forbindelse med leveransen, skal Partneren utarbeide 

en oversikt over den aktuelle frie programvare. Oversikten inntas her. 

Fri programvare som benyttes i leveransen: 

 

Navn på fri Programvare Fri programvarelisens 
  

  

 

Kopi av lisensbetingelser som gjelder for den aktuelle frie Programvare skal vedlegges i Bilag 10. 
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Avtalens punkt 10.3.4 Virkninger av videredistribusjon av fri Programvare 
Hvis videredistribusjon, eller andre former for tilgjengeliggjøring, innebærer at også andre 

deler av leveransen enn det som opprinnelig var fri programvare vil bli omfattet av vilkårene i 

en fri programvarelisens, skal Partneren presisere dette her. 

Andre deler av leveransen som vil bli omfattet av vilkårene i en fri programvarelisens: 

 

Partners svar her: 

 

 

Avtalens punkt 10.3.5 Partnerens ansvar for rettsmangler ved fri programvare 
Partneren skal redegjøre for sin vurdering av at Partnerens benyttelse av fri programvare ikke 

krenker tredjeparts rettigheter her. Ved vurderingen skal det bl.a. tas hensyn til hvor veletablert den 

aktuelle frie programvaren er i markedet, Partnerens eventuelle kjennskap til programvarens historie 

og opphav, og om det i det relevante markedet er kjent at noen hevder at programvaren krenker 

deres rettigheter. 

 

Avtalens punkt 10.3.6 Oppdragsgivers ansvar ved krav om bruk av fri 

programvare 
I den utstrekning Partneren er kjent med at fri programvare som er krevet brukt av Oppdragsgiver 

som en del av leveransen er uegnet til å oppfylle Oppdragsgivers krav eller krenker eller av noen 

hevdes å krenke tredjeparts opphavsrett, skal Partneren påpeke dette her. 

 

Programvare som er uegnet til å oppfylle Oppdragsgivers krav: 
(Fylles ut dersom Partneren er kjent med at fri Programvare som Oppdragsgiver krever brukt 

er uegnet til å oppfylle Oppdragsgivers krav) 

 

Programvare som krenker eller av noen hevdes å krenke tredjeparts opphavsrett: 
(Fylles ut dersom dette er relevant for avtalen) 

 

Partners svar her: 
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Bilag 3 – Oppdragsgivers tekniske plattform 

 

Bilag 3 er fylt ut av Oppdragsgiver og skal ikke endres av Partneren. 

Løsningen skal kommunisere med Vegtrafikksentralens SCADA-system. 

Prinsippskisse for SCADA-systemet ligger i Vedlegg 1 til Bilag 3.  

Krav til teknisk infrastruktur i skredområde (skredpunkter) 

Dersom løsningen ikke kan kommunisere direkte med SCADA-system fra 

skredområdet må evt. sentralt plassert løsning vurderes.  

Troms og Finnmark fylkeskommune stiller teststed til disposisjon. Her vil det være 

mulig å utløse skred kontrollert, forutsatt at det er skredfare. 

Mobiltelefoni i skredområder 

Vi tar utgangspunkt i at det er mobildekning på de aller fleste skredpunktene, men 

ikke nødvendigvis 4G.  

Strøm 

Det vil ikke være tilgang på strøm ved alle skredpunktene, men det vil være tilgang til 

strøm i nærområdet. 
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Bilag 4: Fremdriftsplan   
Partneren skal utarbeide en overordnet prosjekt- og fremdriftsplan med utgangspunkt i angitt 

oppstartsdato. Planen må synliggjøre de reelle datoene for den planlagte fremdriften.  

  

Avtalens punkt 2.1. Forberedelser og organisering 
Partneren skal utarbeide en overordnet prosjekt- og milepælsplan for gjennomføring av 

innovasjonspartnerskapet med beskrivelse av faser og delmål her. Planen skal ta utgangspunkt i at 

oppstarttidspunkt er uke 41. Med oppstartdato menes her tidspunkt for avtaleinngåelse. I 

utgangspunktet er det planlagt at innovasjonspartnerskapet skal gjennomføres i løpet av x måneder. 

Partneren kan i sitt tilbud legge opp til at innovasjonspartnerskapet blir gjennomført over et kortere 

tidsrom, dersom dette anses forsvarlig ut fra løsningen som tilbys. Deretter har Oppdragsgiver 365 

dager til å avgjøre om opsjon til å kjøpe løsningen skal benyttes. 

Planen bør ta utgangspunkt i de forskjellige fasene som fremkommer i avtalens kapittel 2. 

Etter avtaleinngåelse skal Oppdragsgiver og Partner lage en detaljert fremdriftsplan for 

gjennomføringen av innovasjonspartnerskapet innenfor rammen av den overordnede prosjekt- og 

milepælsplanen, og bli enige om kriterier for oppfyllelse av delmål for fasene. Krav til medvirkning fra 

Oppdragsgiver i gjennomføringen av innovasjonspartnerskapet skal fremgå av fremdriftsplanen. 

  

Avtalens punkt 2.2.1 Delleveranser 
Utviklingsfasen kan deles opp i delleveranser. 

Hver delleveranse består av 4 trinn i henhold til avtalens punkt 2.2.2.  

Partneren må beskrive hvilke delleveranser løsningen eventuelt vil bestå av. 

  

Partnerens besvarelse: 

  

  

  

Avtalens punkt 2.4 Godkjenningstest 

Plan for test av endelig prototype skal fylles ut i bilag 5. 

 

 

Risikovurdering av utvikling av løsningen og driftsfasen, og plan for risikohåndtering 

Partneren må beskrive risikovurdering av utvikling av løsningen og driftsfasen, og oppgi en plan for 

risikohåndtering. 
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Bilag 5: Test og godkjenning  

I dette bilaget (bilag 5) skal Partneren beskrive sitt testregime innenfor rammene som er angitt av 

Oppdragsgiver nedenfor. Beskriv et slikt testregime nederst i dette bilaget.  

 
 

Generelt om testing og godkjenning 
Oppdragsgiver vil stille testområde til disposisjon jf. beskrivelse i vedlegg 1 til bilag 1 for 
testing i fase 3. 

 
Partneren må beskrive sitt testregime i alle de ulike fasene: 

- Fase 1: Testing i forbindelse med delleveransene 
- Fase 2: Testing av endelig prototype før produksjon av prøveserie 
- Fase 3: Se nedenfor om presisering av avtalens punkt 2.4. 

 
Partnerens beskrivelse må inneholde informasjon om: 

- Omfang av testing 
- Innhold i testing 
- Kriterier for godkjenning sett opp mot fasemål og delmål 
- Eventuell rapportering underveis av resultater 
- Behov for medvirkning av Oppdragsgiver, herunder omfang og kompetanse 

 
 

Avtalens punkt 2.4 Godkjenningstest 

Partneren skal legge inn plan for og gjennomføring av test i partnerskapet fase 3 her. Planen 
må angi Oppdragsgiverens og Partners oppgaver og plikter under testingen. 

 

Plan for og gjennomføring av godkjenningstest bør ta utgangspunkt i følgende test- 
kategorier: 

- Funksjonstesting 
- Kompatibilitetstest 

o Integrasjoner og sikkerhet 
- Anvendbarhetstest 
- Mer/annet? 

 

Oppdragsgiver legger til grunn følgende definisjoner av feil: 
 

Nivå Kategori Beskrivelse 
A Kritisk feil - Feil som medfører at leveransen stopper å fungere, at data går 

tapt, eller at andre funksjoner som ut fra en objektiv vurdering er 
kritiske for Oppdragsgiver, ikke er levert eller ikke virker som 
avtalt. 
- Dokumentasjonen er så ufullstendig eller misvisende at 
Oppdragsgiver ikke kan benytte seg av leveransen eller 
vesentlige deler av den. 

B Alvorlig feil - Feil som fører til at deler av leveransen som, ut fra en objektiv 
vurdering, er viktige for Oppdragsgiver ikke virker som beskrevet 
i avtalen, og som det er tids- og ressurskrevende å omgå. 
- Dokumentasjonen er så ufullstendig eller misvisende at 
Oppdragsgiver ikke kan benytte funksjoner som ut fra en 
objektiv vurdering er viktige for Oppdragsgiver. 
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C Mindre 
alvorlig feil 

- Feil som fører til at deler av leveransen ikke virker som avtalt, 
men som Oppdragsgiver relativt lett kan omgå. 
- Dokumentasjonen er mangelfull eller upresis. 
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Oppdragsgiver kan ikke nekte å godkjenne løsningen dersom de påpekte feil er uvesentlige 
for Oppdragsgivers bruk. A- og B-feil anses hver for seg som vesentlige med unntak av B-feil 
som ikke er vesentlige for Oppdragsgivers mulighet til ordinær bruk mens feilretting pågår. C- 
feil anses som uvesentlige, hvis ikke flere C-feil samlet sett medfører at godkjennelse vil 
være klart urimelig. 
  
For øvrig vises det til avtalens punkt 2.4. 
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Bilag 6: Administrative bestemmelser 
Bilaget brukes til å samle administrative rutiner for avtaleforholdet og samarbeidet mellom partene. 

Partneren skal fylle ut bilaget i henhold til anvisningene i det enkelte punkt under. Bilaget er delvis fylt 

ut av Oppdragsgiver og fylles ut av Partneren der det er relevant.  

 

Avtalens punkt 1.4 Partenes representanter  
Bemyndiget representant for partene, og prosedyrer og varslingsfrister for eventuell utskiftning av 

disse, skal spesifiseres her før kontrakt signeres.  

Følgende personer er bemyndigede representanter for Partneren for denne avtalen: 

Partner Navn E-post Telefon 

    

 

Følgende personer er bemyndigede representanter for Oppdragsgiver for denne avtalen: 

Troms og Finnmark 

fylkeskommune 

Navn E-post Telefon 

Samferdselsdivisjonen Espen Lauvlund Nilsen espen.nilsen@tffk.no  951 56 161 

 

Ved behov for utskifting av bemyndiget representant skal dette meldes den andre parten så raskt 

som mulig. 

 

Avtalens punkt 2.1 Forberedelser og organisering  
Partneren må beskrive forventninger til prosjektorganisering, definisjon av roller, ansvar og 

fullmakter, styringsdokumenter, rapportering, møter og møtefrekvens her. Partneren bes merke seg 

at dette punkt vil kunne være gjenstand for forhandling. Før avtalen signeres skal punktet 

spesifiseres. 

 

Avtalens punkt 2.1 Forberedelser og organisering 
Partneren må beskrive forventninger til prosjektorganisering, definisjon av roller, ansvar og 

fullmakter, styringsdokumenter, rapportering, møter og møtefrekvens her. Partneren bes merke seg 

at dette punkt vil kunne være gjenstand for forhandling. 

Før kontrakt signeres skal punktet spesifiseres.  

Avtalens punkt 2.1 Forberedelser og organisering 
Tabellen under gir en oversikt over oppdragsgivers styringsgruppe.  

Navn Stilling Organisasjon 

Per-Bjørn Holm-Varsi Assisterende Divisjonsdirektør, 
Troms og Finnmark 
fylkeskommune  

Troms og Finnmark 
fylkeskommune 

Dina Lefdal Fylkesdirektør – infrastruktur 
og veg 

Vestland fylkeskommune 



Bilag 6 Deteksjon og varsling av snøskred over vei Høringsutkast mars 2021 
 

  2 
 

 

Avtalens punkt 5.2 Krav til partnerens ressurser og kompetanse  
Partneren innestår for at leveransen blir gjennomført med tilstrekkelig kvalitative og kvantitative 

ressurser og kompetanse, ut fra kravene i avtalen.  

Partnerens prosjektleder og øvrig nøkkelpersonell angis her. Personell som oppgis her må være de 

samme som oppgis i forbindelse med prekvalifisering. Oppdragsgiver vil legge inn kort oversikt her før 

kontrakt signeres. 

Partnerens prosjektleder og annet nøkkelpersonell: 

Navn Stilling Telefon E-post 

    

    

    

    

    

 

Avtalens punkt 5.3 Bruk av underleverandør  
Partnerens godkjente medlemmer av konsortsiet og underleverandører skal angis her: 

Navn Org.nr Leveranseområde 

   
   

   

   

   

 

Avtalens punkt 5.4 Samarbeid med tredjepart  
Dersom det er avtalt at Partneren skal samarbeide med tredjepart, skal omfanget av bistand avtales 

nærmere her. 

 

Avtalens punkt 5.5 Lønns- og arbeidsvilkår  
Aktuell tariffavtale samt samsvarserklæring:  

(Her identifiseres allmenngjort tariffavtale eller aktuell landsomfattende tariffavtale, samt inntas 

egenerklæring evt. tredjepartserklæring om samsvar mellom aktuell tariffavtale og faktiske lønns- og 

arbeidsvilkår for oppfyllelse av Partnerens og eventuelle underleverandørers forpliktelser) 

 

Avtalens punkt 6.2 Oppdragsgivers bruk av tredjepart 
Dersom Oppdragsgiver skal la seg bistå av tredjepart i forbindelse med sine oppgaver under 

avtalen, skal Oppdragsgiver angi tredjeparten(e) her.  

Navn Org.nr (eller organsisajon?) Leveranseområde 
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Avtalens punkt 7.1 Møter  
Avtales gjennom forhandlinger før signering av innovasjonspartnerskap. 

Frist for innkallelse til møter:  

(Fylles ut dersom partene avtaler annen frist enn det som følger av avtalen)  

 

Rutiner for gjennomføring av møter:  

(Her kan det f.eks. spesifiseres hvem som skal møte, hvor møtene holdes, krav til referat, hyppighet, 

osv.) 

Avtalens punkt 7.4 Skriftlighet 
Alle varsler, krav eller andre meddelelser knyttet til denne avtalen skal gis til Oppdragsgivers 

representant i henhold til avtalens punkt 1.4. 

 

Avtalens punkt 9.3 Personopplysninger  
Underleverandører som er godkjent av Oppdragsgiver skal fremgå her. 

Navn Org.nr (eller organisasjon?) Leveranseområde 

   
   

   

 

Avtalens punkt 16.3 Uavhengig ekspert  
Dersom partene i forbindelse med inngåelsen av avtalen oppnevner en uavhengig ekspert, skal 

denne angis her. 

Navn Stilling og 
organisasjon 

Telefon E-post 
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Bilag 7: Samlet pris og prisbestemmelser  
Alle priser og nærmere betingelser for det vederlaget Oppdragsgiver skal betale for Partnerens ytelser 

skal fremgå her i bilag 7. Oppdragsgiver må tenke gjennom hvilke prisformat (timepris, enhetspris, 

fastpris, målpris mv.) Partneren skal basere sitt tilbud på, og lage maler for dette i bilag 7. 

Eventuelle spesielle betalingsordninger som rabatter, forskudd, delbetalinger samt avvikende 

betalingstidspunkter skal også fremgå. Partneren skal fylle ut tabell for delbetalinger i bilag 7, merk at 

denne vil være gjenstand for forhandlinger. 

 

Avtalens punkt 5.1 Partnerens ansvar for sine ytelser  
Partneren skal sikre at eventuell standardprogramvare tilbys under lisensbetingelser med 
disposisjonsrett som er dekkende for de krav Oppdragsgiver i bilag 1 har stilt til leveransen og 
dennes bruksområde, og denne avtalens bestemmelser om disposisjonsrett. Dersom det er 
avvik mellom lisensbetingelsenes bestemmelser om disposisjonsrett og denne avtalens 
bestemmelser om disposisjonsrett, skal Partneren tydelig beskrive disse avvikene her.  
 

Avtalens punkt 5.4 Samarbeid med tredjepart  
Eventuelt vederlag for bistand i henhold til avtalens punkt 5.4 skal være inkludert i 
vederlaget i henhold til avtalens punkt 8.1 og spesifiseringen nedenfor. 
 

Avtalens punkt 8.1 Vederlag  
Pris på utvikling av løsning 

Oppdragsgiver har inntil 9.200.000 NOK inklusiv mva. til utvikling, samlet utviklingskostnad (fase 1-
3) kan ikke overstige dette beløpet.  

 
Alle priser og nærmere betingelser for det vederlaget Oppdragsgiver skal betale for Partnerens 
ytelser skal fremkomme her. Partneren skal oppgi en totalpris for oppdraget, basert på pris for hver 
av fasene. Med oppdraget menes fase 1 til og med fase 3 i partnerskapet.  
 
Partneren må synliggjøre hvordan totalprisen er bygget opp ved å spesifisere de ulike elementene 
prisen består av. Totalprisen skal inkludere alle kostnader knyttet til gjennomføringen av partner-
skapet (hvis nødvendig, legg til flere rader i tabellen under).  
 
Totalprisen vil blir evaluert under tildelingskriteriet “utviklingskostnad”. 

 

Betalingsplan for utviklingsfasene (fase 1-3) 

Partneren skal fylle ut tabell for priselementer/enhetspriser og totalpris i tabell under. Denne vil 
være gjenstand for forhandlinger.  
 

Priselement Pris i NOK eks. mva. 

Fase 1  

element 1 
 

element 2 
 

  

Fase 2  
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element 1  

element 2  

  

Fase 3  

element 1  

element 2  

  

Totalpris utvikling av løsning:  

(hvis nødvendig, legg til flere rader i tabell) 
 
Kostnader knyttet til reise dekkes som en del av leverandørens utviklingskostnader. 
 

Pris på opsjon for kjøp av løsning 
Oppdragsgiver har opsjon på kjøp av utviklet løsning, jf. avtalens punkt 2.5. Partneren skal 
særskilt prise opsjon for kjøp av løsningen. Denne prisen skal ikke være inkludert i pris på 
utvikling av løsningen, ettersom Oppdragsgiver har en ensidig rett til å kjøpe løsningen etter 
endt partnerskap.  
 
Pris på kjøp av løsningen vil ikke vurderes som en del av tildelingskriteriet utviklingskostnad.  
 

Oppdragsgiver vil gjennomføre avklaring av pris på kjøp av løsningen i to omganger:  

  

1. Før signering av avtale om innovasjonspartnerskap skal det avtales maksimumskostnad for 

kjøp av løsningen, inkludert drift og vedlikehold.  

2. Før eventuell utløsning av opsjon, skal Oppdragsgiver i samråd med Partneren ha mulighet til 

å fastsette endelig prismodell, og justere endelig pris på løsningen. 

  

Ved prising av løsningen skal Partneren legge følgende til grunn: 

Pris på kjøp av løsningen skal oppgis som maksimumskostnad per år basert på de 

beskrevne skredområder i Bilag 1 Vedlegg 1. 

 
Fyll inn priselementer og maksimumskostnad (pris) i tabellen: 

Priselement Maksimumskostnad i NOK eks. mva. per år for 
Oppdragsgiver 

Kjøp av ferdig løsning  

Vedlikehold per år  

Drift per år  
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Installasjon per punkt  

Annet  

Maksimumspris på kjøp av løsning:  

 

 

Reisetid og utlegg, herunder reise- og diettkostnader dekkes ikke. 

Alle oppgitte priser skal være eksklusive merverdiavgift og i norske kroner, men inklusive alle 

andre kostnader som for eksempel miljøgebyr, returkostnader, emballasje, anbrekk 

(ompakking), bompenger, skatter, avgifter, transport egne servicebiler, service, leverings- og 

faktureringsomkostninger m.v. 

Kostnader knyttet til eventuelle forbehold skal oppgis. 

 

Avtalens punkt 8.2 Fakturering  
Betalingsbetingelser: 
Betalingsfristen skal være 30 dager regnet fra dato for mottak av korrekt faktura. Betaling 
innebærer ingen godkjennelse av Leveransen. 
 
Fakturabetingelser: 
Partneren er forpliktet til å utstede faktura til Troms og Finnmark fylkeskommune 
elektronisk i EHF-format fra dato for kontraktsinngåelse. Det samme gjelder hvis 
Partneren overdrar faktura til tredjepart for innkreving. Partner må inngå egen avtale 
om aksesspunkt.  
 
Dersom Partneren overdrar faktura til tredjemann for innkreving (eksempelvis ved factoringavtaler), 

plikter Partneren å varsle Troms og Finnmark fylkeskommune før overdragelse skjer.  

 

Troms og Finnmark fylkeskommune følger DIFI-standard for elektronisk faktura. Faktura som bryter 
med retningslinjene våre, regnes ikke som mottatt. 
 
Fakturer oss med e-faktura i standarden elektronisk handelsformat (EHF) til: 
Elektronisk fakturaadresse: 9908:922420866 
Aksesspunkt: Visma 
Fra utenlandske leverandører stiller vi krav om at faktura skal mottas i samsvar med standarden 
PEPPOL BIS. 

 
Fakturaadresse: 
Troms og Finnmark fylkeskommune 
Samferdselsdivisjonen  
Postboks 701 
9815 VADSØ 
 

Krav til merking av faktura 

(Elektronisk) faktura skal merkes med: 

Ordre/Bestillingsnummer:    xxxxxxxxx       (9-siffer) 
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•     Deres ref. (Ansvarsnummer): xxxxxx           (6-siffer) 

• Bestillers navn: xxxxxxx 

•     Avtalenummer: xxxxxxx 

 
 
Mangelfull faktura vil uten forvarsel bli returnert til Partneren for retting. Partneren skal sende 
kreditnota på faktura som er sendt i retur, og ny korrekt faktura sendes med ny betalingsfrist på 
30 dager.  
 

Eksempel på betalingsplan: 
Betalingsplan med fordeling av betaling i henhold til oppfyllelse av viktige milepæler. Partneren 
skal her fylle inn forslag til prosent av totalt vederlag til de forskjellige milepælene og vil motta 
vederlag underveis i Partnerskapet basert på plan. 
 
 

Fase Beskrivelse av oppnåelse (milepæl) Prosent av totalt 
vederlag 

- Kontraktsinngåelse X % 
1 Ferdigstilt utviklingsfase og godkjennelse av den enkelte 

delleveranse i henhold til avtalte mål 
X % 

2 Ferdig utarbeidet, testet og godkjent endelig prototype X % 
3   Godkjent testing X % 

Totalt  100 % 
 

Ved delvis oppnåelse av den enkelte fase vil utbetalt vederlag bli redusert forholdsmessig. 
 

Avtalens punkt 8.3 Forsinkelsesrenter  
Ved forsinket betaling betales forsinkelsesrente i henhold til gjeldende rentesats etter lov av 17. 
desember 1976 nr. 100 om renter ved forsinket betaling m.m. Purregebyr, behandlingsgebyr eller 
andre kostnader i forbindelse med forsinket betaling, er dekket av forsinkelsesrenten. 
 
 

Avtalens punkt 12.6 Partners merarbeid og andre merutgifter som følge 
av uforutsette hendelser som ikke skyldes Partner  
Partners merarbeid og merutgifter som følge av forsinkelser som skyldes Oppdragsgiver, 
eller uforutsette hendelser som ikke skyldes Partner, vil dekkes etter nærmere avtale med 
Oppdragsgiver. 
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Bilag 8 – Endringer i avtalen før avtaleinngåelse 
Endringer til den generelle avtaleteksten skal samles i bilag 8, med mindre den generelle 
avtaleteksten henviser slike endringer til et annet bilag. 
 
Det er mulig å gjøre endringer til alle punkter i avtalen, også der hvor det ikke klart henvises til at 
endringer kan avtales. Endringene til avtaleteksten skal fremkomme her, slik at teksten i den generelle 
avtaleteksten forblir uendret. Det må fremkomme klart og utvetydig hvilke bestemmelser i avtalen det 
er gjort endringer til. 
 
Partneren bør imidlertid være oppmerksom på at forbehold og endringer i avtalen ved 
tilbudsinnlevering kan medføre at tilbudet blir avvist av Oppdragsgiver. 
 

Endringslogg:  

AVTALENS  
PUNKT 

OPPRINNELIG  
TEKST 

NY TEKST 
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Avtalens punkt 5.1 Partnerens ansvar for sine ytelser 
Lisensbetingelsenes bestemmelser om disposisjonsrett, jf. bilag 10, går foran denne avtalens 
betingelser om disposisjonsrett, med mindre annet er spesifisert her.  
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Bilag 9: Endringer til avtalen etter avtaleinngåelse 

Dette bilaget skal ikke fylles ut før avtaleinngåelse, men må ligge ved selv om det foreløpig er 
tomt. 
 
Dersom Oppdragsgiver og Partneren har kommet til enighet om en endringsavtale (både i forhold til 
innhold, eventuelt endring i vederlag og endring i tidsplan), skal endringen (innhold, justert vederlag 
og justert tidsplan) fremkomme her. 
 
Hver endring skal være underskrevet av bemyndiget representant for partene. 
 

Avtalens punkt 3.1 Rett til endringer av avtalens innhold (leveranseendring) 
Det er Partneren som er ansvarlig for at det føres en fortløpende logg over endringene som utgjør 
bilag 9. Partneren er også ansvarlig for at Oppdragsgiver uten ugrunnet opphold gis en oppdatert 
kopi. Oppdragsgiver må selv holde oversikt over hvilke endringsanmodninger de har sendt og hvilke 
endringsoverslag de har mottatt. 
 
Oppdragsgiver er ansvarlig for at endringene det er anmodet om ikke er i strid med regelverket 
for offentlige anskaffelser. Endringer som anses som vesentlige vil kunne bli betraktet som en 
ulovlig direkte anskaffelse. Ulovlige direkteanskaffelser er sanksjonsbelagt med et 
overtredelsesgebyr på inntil 15 % av den ulovlige anskaffelsens verdi. Avtalen kan også kjennes 
«uten virkning». 
 

Endringsnr. Ikrafttredelsesdato Endringen gjelder: 
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Bilag 10: Lisensbetingelser for standardprogramvare og fri 
programvare 
Her i bilag 10 tas inn kopi av lisensbetingelser for standardprogramvare og fri programvare. Bilaget 
fylles inn av Partneren ved behov. 
 

Avtalens punkt 5.1 Partnerens ansvar for sine ytelser  
I den utstrekning standardprogramvare som er omfattet av leveransen må leveres under standard 
lisensbetingelser og avtalevilkår (lisensbetingelser skal dette være uttrykkelig angitt i et eget kapittel i 
bilag 2 og kopier av lisensbetingelsene skal være vedlagt som bilag 10).  
 

Avtalens punkt 10.3.1 Generelt om fri programvare  
Dersom fri programvare skal benyttes i forbindelse med leveransen, skal Partneren utarbeide en 
oversikt over den aktuelle frie programvare. Oversikten inntas i et eget kapittel i bilag 2. Kopi av de 
lisensbetingelsene som gjelder for den aktuelle frie programvare inntas i bilag 10. 
 
Svar her (eller last opp besvarelse som eget vedlegg): 
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Bilag 11: Avtalevilkår for kjøp – opsjon  
Her i bilag 11 fremkommer eventuell kjøpsopsjon og avtalevilkår for kjøp av tilbudt løsning. Bilaget er 

fylt ut av Oppdragsgiver og skal ikke fylles ut eller endres av Partneren. 

 

Avtalens punkt 2.5 Anskaffelse av løsningen  
Oppdragsgiver skal ha opsjon på kjøp av løsningen på inntil 100 skredpunkt over 4 år med en 

maksimumskostnad for anskaffelsen estimert til inntil 100 MNOK. Oppdragsgiver vil begrunne valg 

om eventuell bruk av kjøpsopsjon.  

Endelig pris og prismodell på kjøpsopsjonen defineres etter utviklingsløpet, og skal angis i 

kjøpsavtalen.  

Dersom Oppdragsgiver ikke godkjenner løsningen jf. Punkt 2.4 har Oppdragsgiver ingen 
anskaffelsesforpliktelse. Oppdragsgiver kan heller ikke utløse opsjon.  
 
Dersom Oppdragsgiver ønsker å utløse opsjon på anskaffelse av løsningen, skal Oppdragsgiver gi 
skriftlig beskjed til Partneren innen 365 dager etter at løsningen er godkjent, j. punkt 2.4 ovenfor. 
Dersom den første opsjonen varsles utløst i løpet av 365 dager kan Oppdragsgiver velge å løse ut 
flere opsjoner med oppstart i løpet av de påfølgende 4 år. Dersom det inngås partnerskap med flere 
Partnere skal fristen løpe parallelt fra den siste løsningen er godkjent.  
 

Oppdragsgiver vil benytte Statens standardavtaler for regulering av avtaleforholdet, se: 

https://www.anskaffelser.no/it/statens-standardavtaler/statens-standardavtaler-ssa  

Aktuelle avtaler for regulering av avtaleforholdet er:  

• SSA-K (kjøpsavtalen)  

• SSA-V (vedlikeholdsavtalen)  

• SSA-L (avtale om løpende tjenestekjøp)  

• SSA-D (driftsavtalen)  

• En kombinasjon av de ovennevnte  

Dersom avtaleforholdet ikke kan reguleres av en av standardavtalene, skal Oppdragsgivers spesielle 

og alminnelige kontraktsbestemmelser gjelde, se vedlagte dokument, Vedlegg 1 til bilag 11 – 

Standard kontraktsbestemmelser for Statens vegvesen. 

Dersom Oppdragsgiver utløser opsjon på kjøp av løsningen, vil Oppdragsgiver fylle ut aktuelle 

kontraktsmaler som vist til ovenfor, før kontrakten fremlegges for Partneren. Eksempelvis må det i 

kontrakten fremgå endelig pris på løsningen, eventuelle bestemmelser knyttet til prisregulering, 

immaterielle rettigheter osv. 

  

 

 

https://www.anskaffelser.no/it/statens-standardavtaler/statens-standardavtaler-ssa

