
Utvikle nye løsninger 

innen sikring med innovative 

anskaffelser

Harald Aas, Innovasjonspådriver

4. november 2022



I 2021 fokuserte sikringskonferansen på hvordan de siste 10 

årene har formet beskyttelse og sikring av bygg, anlegg og 

eiendom. I år ser vi framover! Hvilke utfordringer og 

muligheter kan vi vente oss de kommende årene?



Muligheter?

• Muligheten for å utvikle

bedre sikringsløsninger 

gjennom offentlig/privat 

samarbeid

• Muligheten for å hente 

utviklingsmidler

• Muligheten for bistand i 

gjennomføringen. 

• 3 eksempler på noen som 

har utnyttet mulighetene 

Dronetjenester

BaneNOR
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Nei takk!
Vi har 

ikke tid

Det må da finnes bedre måter å gjøre ting på?



Innovative anskaffelser fordi innbyggerne 

forventer det, myndighetene forlanger det

og fordi verden trenger det!



Relasjon til innbyggere/kunder

Innovasjon på flere områder

InntektsmodellKostnadsmodell

Distribusjon av tjenesterBruk av egne ressurser

Samarbeidspartnere

Produkt / tjenestetilbudet
Interne prosesser

Kunden som 

medprodusent av egne 

tjenester



Ulike grader av innovasjon

Nytt for virksomheten

Nytt for verden

Samme som før

Anskaffelse 

av innovasjon

Nytt på området

Innovasjonsvennlige

anskaffelser



Regjeringen ønsker at offentlige anskaffelser 

skal

være en drivkraft for innovasjon og omstilling 

i

norsk økonomi.

Samtidig vil regjeringen oppmuntre oppdragsgiverne til å 

våge å ta i bruk mulighetene som ligger i regelverket for å 

oppnå gode, innovative anskaffelser. Det forutsetter også 

at offentlige virksomheter klarer å innarbeide en kultur for 

innovasjon. Å legge til rette for en slik kulturendring er et 

lederansvar.



PUSH

Etterspørselsdrevet 

innovasjon

• Behovseier motiverer (pull)

markedet til å utvikle nye løsninger

Teknologidrevet innovasjon

• Leverandører selger inn (push)

sine nye løsninger til behovseiere

PULL

FoU-drevet innovasjon

• Behovseier utvikler nye løsninger 

med egne ressurser 

Forskningsdrevet innovasjon

• Universiteter og fagmiljøer utvikler 

grunnlag for innovasjon

PUSH

P
U
S
H



PUSH
Offentlige virksomheter beskriver sitt sikringsbehov 

med krav til ytelse og funksjon PULL



PUSHPULL
Leverandører svarer med videreutvikling eller 

nye løsninger i konkurranse med hverandre. 



Hva er en innovativ 

anskaffelse?



I en innovativ anskaffelse beskriver du 
behovet, og overlater løsningen til 

markedet.



Formuler behovet

• FRA å be om en bestemt løsning 
TIL å be om løsninger for et 
beskrevet behov

• FRA å be om en vekter
TIL å be om løsninger 
for sikring

• I tillegg til behovsbeskrivelsen er 
det funksjonelle krav som sier noe 
om hvilke effekt man ønsker at 
anskaffelsen skal gi.

Vekter =

Sikring =



Nytt

NyttiggjortNyttig

Innovasjon



Anskaffelsesprosessen



Innovasjonsprosessen



Den innovative 
anskaffelsesprosessen



Skillet mellom innovasjonsvennlige anskaffelser og anskaffelse 

av innovasjon

Beskriv

behovet 

som skal 

dekkes

Inviter 

leverandører 

og utviklere 

til dialog

Anskaffelse av innovasjon

• Plan og designkonkurranse

• Førkommersiell anskaffelse

• Innovasjonspartnerskap

• Konkurransepreget dialog

Innovasjonsvennlig anskaffelse

• Kjøp med forhandling

• Anbudskonkurranse Definer 

oppgaven

som skal

løses

1

2 3 4
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Plan- og 

designkonkurranse

Før-kommersiell anskaffelse

Innovasjonspartnerskap

Konkurranse-

preget dialog

Idé/Konsept           Prototype Test

Kommersialisering/anskaffelse  

av endelig løsning 

Prosedyrer og metoder for gjennomføring 

av anskaffelse av innovasjon



Hvordan finner jeg et problem eller 
utfordring som passer for 
anskaffelse av innovasjon?

 Det må være noe som man helt eller 
delvis tenker å kjøpe i markedet.

 Det må være noe som det ikke finnes en 
fullgod løsning i markedet for fra før (unntatt 
konkurransepreget dialog)

 Du må enten ha utviklingsmidler selv eller 
kunne søke om det fra f. eks Forskningsrådet

 Sørg for god forankring av prosjektet. 



innovativeanskaffelser.no

Statlige partnere har 

forsynt seg med over 

80 millioner i 

innovasjonsmidler







Simuleringsdrevet evaluering

• Løpende evalueringer underveis i 
utviklingsprosess med hjelp av 
datasimuleringer

• Kollisjon fra kjøretøy:
Komplekst konstruksjonsrespons 
fra hurtig og dynamisk last

• Utvikling og anvendelse av avanserte 
simuleringsmetoder sammen med 
SIMLab/NTNU







Innovasjonspartnerskap - kunnskapsgrunnlag

..the equipment was subjected to jamming 

and spoofing and one finding concluded 

that the sensors containing only GPS L1 

were much more vulnerable than the 

device containing multiple GNSS bands 

(XR2). The XR2 operated on a wider 

frequency spectrum and thus has more 

resilience and will be able to sustain 

positions longer in an environment of 

interference.



Bilder prototying



Innovasjonspartnerskap - status

• På fremdriftsplan

• Jammetest 2022 i uke 38 på Andøya

• Prototype klar tidlig 2023

• Mulig spinnoff; informasjonsdeling 





Kort om LUP
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Fem eiere

30 partnere*

* Oslo kommune og Oslobygg KF er 

begge representert i partnerskapet 

med felles logo 



Hva bistår LUP med?

1

2 3 4
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Veiledning

Mobiliserer 

markedet

Rådgivning

Bistand til IOA

Kobler med 

virkemidler

Gir trygghet i 

gjennomføringen

Verktøy og 

malverk
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