
 

 

 

Bærum kommune inviterer til å løse 
fremtidens overvannutfordringer 
Hans Holtbakk Thoresen og Therese Holm Thorvaldsen 



På agendaen 

Innovative offentlig anskaffelser som verktøy for morgendagens 

løsninger 

Hva er det, hvordan gjøres det? 

 

Fremtidsrettet overvannshåndtering i fortettede byforsteder 

Prosessen fra forprosjekt til innovasjonspartnerskap 

 

Testcase Ramstadfeltet i Bærum kommune 
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Nei takk! 
Vi har  

ikke tid 

Innovative anskaffelser  
- mer enn regelverk og metode 
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Hvorfor innovasjon gjennom anskaffelser? 

Få mer ut av mindre ressurser 

Fordi det kan finnes bedre løsninger på behovet enn man er kjent med 

 

Bedre og mer effektive tjenester 

Næringsutvikling 

Reduksjon i Co2-utslipp 

 

22% av virksomhetene som i 2017 søkte innovative løsninger i sine anskaffelser. 

Tallet stiger, men det er noen barrierer for å ta metoden i bruk 

 

 

 



Hva skiller en innovativ anskaffelse fra en 
tradisjonell anskaffelse 

Kilde: Leverandørutviklingsprogrammet 

Konkurransegjennomføring Behov 

Funksjonell kravspesifikasjon Kartlegging Dialog 

Kontraktoppfølging Evaluering og læring 
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Behov vs løsning 
En stige er en løsning på et behov 

 

Behovet er den oppgaven som stigen skal løse for deg.  

 

Her er behovet «en løsning som gir meg tilgang til steder 

jeg ikke rekker opp til/når» 

 

Funksjonelle krav til løsning: Den må være mobil, og den 

må gi meg en rekkevidde på 4 meter. 
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Formålet med leverandørdialog 

Presentere utfordringer og behov for markedet 

Få innspill og idéer til mulige løsninger 

Avdekke hva som kan gjennomføres på kort sikt, 
og hva som evt må gjennom et større 
utviklingsløp. 

 

Bruke informasjonen til å utforme 
konkurransegrunnlag som åpner for mulighetene 



 

Forprosjekt 2018 – separering av ledningsnett 

$ fra RFF Hovedstadsregionen 2018 - 

Bærum i spissen, med SINTEF, Multiconsult og Nasjonalt program 
for leverandørutvikling. Forankret i Norsk Vanns teknologinettverk 

 

Grunnlag for å kjøre en innovativ offentlig anskaffelsesprosess? 

Tema: separering av ledningsnettet på Ramstadsletta 



Så hva er egentlig behovet? 



Fremtidsrettet overvannshåndtering i 

fortettede byforsteder 

Behov for en verktøykasse med verktøy som håndterer 
overvannsutfordringen på best mulig måte. Verktøykassen består 
sannsynligvis av kjente verktøy og morgendagens verktøy og 
løsninger.  

 

Innovasjonsbehovet for løsningene i «verktøykassen» vil være 
forskjellig, med behov for ulik oppfølging/tilpassing. 

 



«Bærum kommune ønsker seg et sett av 
nye fremtidsrettete løsninger som i 

tillegg til å løse 
overvannsutfordringene bidrar til mer 

effektiv ressursbruk og tverrfaglig 
samarbeid i kommunen» 



  

Dialogkonferanse  



  

Oppgave til leverandører 
 
Bærum kommune ønsker innspill på hva vi bør etterspørre for å få 
fremtidsrettete løsninger, som i tillegg til å løse overvannsutfordringen 
bidrar til effektiv ressursbruk og tverrfaglighet. 
 
Pr i dag har vi delt dette inn i tre områder; planverktøy og metode, 
løsninger på terreng og løsninger under bakken  
• Dere står fritt til å spille inn på ett eller flere av områdene. 
 
Vi ønsker innspill på følgende tre løp; hva din bedrift kan løse i dag, hva 
kan løses på kort sikt, og hva er de 
store utviklingsløpene. 
 
• Dere står fritt til å spille inn på ett eller flere av disse tidsløpene. 



Innovasjonspartnerskap 

14 millioner i støtte 
fra Innovasjon Norge - 

Gjennomføring 

av Innovasjonspartnerskap – 

utviklingsområde med særskilt 

potensial for innovasjon 

  

«Innovasjonspartnerskap legger til rette for 
produkt- og tjenesteutvikling i en 
samarbeidsprosess mellom kjøper og 
utvikler/leverandør. Prosedyren brukes ved 
anskaffelser av løsninger som ikke finnes i 
markedet fra før» 



Klassisk tilnærming 
Separering av ledningsnett ved graving 

Hva som fungerer med dette:  

Kjent, alltid gjort det, forutsigbart, kjenner løsninger, 
har erfaringstall, viser handlekraft 

• Silotankegang (sektorbegrenset) 

 

Hva som fungerer mindre bra: 

For lav måloppnåelse, belastende for 3. part, ikke 
fremtidsrettet gitt utfordringsbildet, løser bare deler 
av utfordringsbildet 

Regnhendelsene i 2016 og 2017 viser at 

utfordringen ikke lar seg løse med rør alene. 

 

Case - Ramstadfeltet 



Overvannsutfordring i Bærum kommune 









Innbyggerne har tydelige forventninger 



Innbyggerne har tydelige forventninger 





Status og hva nå? 

Kartlegging av markedet ga 30 innspill fra dialogkonferanse (!) 

Plukke lavthengende frukter; tiltak kort og mellomlang sikt 
#fremtidsrettetovervannshåndtering 

Avgrense til utviklingsområde med stort innovasjonspotensial 

Ny markedsdialog, innen utviklingsområdet 

Inngå innovasjonspartnerskap med næringslivet 

I startgropa -prosjektperiode 2019 – 2022 

 

 




