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Orientering om nye løysingar for vedlikehald og bygging av
bruer
Bakgrunn
Sak T-25/17 peiker på eit «omfattande behov for investeringar og vedlikehald på
fylkesvegnettet». Tabell 5 i T-25/17 viser kostnadene for utbetring av
fylkesvegbruer, samla sum for bru-vedlikehald er på ca. 1200 mill. kroner for
perioden 2018-2027. Dette saksframlegget omtalar eit innovasjonspartnarskap
som skal bringe fram nye løysingar for vedlikehald og bygging av bruer.
Frå sak T-25/17 (sitat i kursiv):
«Nerlandsøybrua og Remøybrua (Herøy)
Nerlandsøybrua sin tilstand tilseier at det bør byggjast ny bru, brua ligg inne i
investeringsprogrammet med ein venta totalkostnad på 429 mill. kroner (20 meters
seglingshøgde). I same kommune ligg også Remøybrua som er ei søsterbru, det vil
også her ville vere behov for ny bru til om lag same kostnad dersom ein vel same
seglingshøgde. På utsida av Remøya har ein Rundebrua der det er kostnadsberekna
behov for tiltak til 61 mill. kroner. Dersom ein vel å bygge lågbruer til Remøya og
Nerlandsøya vil kostnaden for kvar bru vere om lag 200 mill. kroner, dvs
innsparingspotensiale på desse to bruene på over 400 mill. kroner.
Fylkeskommunen bør få undersøkt Nerlandsøybrua og Remøybrua på nytt med
ekstern kompetanse frå andre fagmiljø enn tidlegare nytta for å undersøkje om det
er tiltak som kan gjennomførast for ytterlegare å forlenge levetida på bruene. Om
Fylkestinget vel å gjere dette vil planlegginga i forhold til tidlegare fatta vedtak gå
parallelt.»
Vedtak i sak T-25/17 (sitat i kursiv):
«Bruer:
Perioden 2018-2021: Investeringane vert redusert med 200 mill. kroner
Perioden 2022-2027: Investeringane vert redusert med 200 mill. kroner»
Frå protokoll i sak T-25/17: «Fylkestinget ber administrasjonen arbeide vidare med
å søke etter rimelegare løysingar for bygging og utvikling av vegsystemet.»
Møre og Romsdal fylkeskommune har ansvaret for drift og vedlikehald av om lag
1150 bruer.
Gjennom dialog med eit bredt spekter av aktørar, er målet å komme viktige skritt
vidare når det gjeld korleis bruer kan konstruerast, byggast, haldast vedlike og

rehabiliterast på ein rimelegare måte i framtida, men også bidra til nye
forretningsmoglegheiter for næringslivet.
Om prosessen fram til innovasjonspartnarskap
Møre og Romsdal fylkeskommune søkte Innovasjon Norge om middel for å utvikle
nye bruløysingar i 2017, og kom til finalen i Oslo i september 2017, men vann ikkje
fram den gongen.
Dagspressa har hatt fleire oppslag i 2017 og 2018 om manglande vedlikehald av
norske bruer.
Fylkeskommunen etablerte kontakt med blant anna Nasjonalt program for
leverandørutvikling, søkte om middel knytt til innovasjonspartnarskap for bruprosjektet, og fekk tilslag på søknaden i 2018.
Møre og Romsdal fylkeskommune har fått tilsegn om inntil 8 mill. kroner i støtte frå
Innovasjon Norge for å utvikle nye og banebrytande løysingar for bygging og
vedlikehald av bruer. I utlysningsrunden i 2018 var det 35 millionar kroner
tilgjengeleg for nye prosjekt. Midla kjem frå Nærings- og fiskeridepartementet og
Samferdselsdepartementet.
Støtta skal brukast i eit innovasjonspartnarskap der offentlege verksemder går
saman med næringslivet for å utvikle heilt nye løysingar for dagens og framtidas
utfordringar.
Hensikta er å stimulere til løysingar som i dag ikkje eksisterer i marknaden. Eit
innovasjonspartnarskap tar utgangspunkt i eit offentleg behov, krev toppleiarforankring og eit tett offentleg-privat samarbeid om å utvikle nye løysingar til bruk i
offentleg sektor. Modellen legg til rette for at fleire offentlige aktørar kan gå saman
om å utvikle løysingar for felles behov.
Innovasjon Norge finansierar utviklingsløpet som skal finne stad i
innovasjonspartnarskapet som delvis dekker utviklingskostnadene for bedriftene
som blir med.
Innovasjonspartnarskap kan berre brukast der det er tale om reell innovasjon. Det
må vere eit behov for heilt ny eller betydeleg forbetra løysing samanlikna med det
som finst i marknaden.
Om anskaffelsesprosessen: Innovasjonspartnarskap
Møre og Romsdal fylkeskommune, Innovasjon Norge og Nasjonalt program for
leverandørutvikling har til hensikt å inngå ein samarbeidsavtale (vedlagt) der målet
er å få fram nye, innovative løysingar for bruer og fjordkryssingar. Målet er
innovasjon som er samfunnsgjennomgripande, og som kan eskalerast nasjonalt og
gjerne internasjonalt. Løysingane må som nemnt ikkje vere i marknaden frå før.
Etter marknadsdialogen vil det bli gjennomført konkurranse om å inngå eitt eller
fleire innovasjonspartnarskap. Deltakerane i konkurransen og eventuelle
underleverandører må vere registrerte selskap. Dei må også ha kvalifikasjonar
innan forsking og utvikling, inkludert utvikling og gjennomføring av innovasjon.
Ofte blir det danna konsortium som saman utviklar nye løysingar. Derfor blir det
lagt opp til ei brei deltaking i marknadsdialogen slik at ulike type bedrifter kan finne
saman, og legge opp til eit samarbeid.

Ei grundig kartlegging av fylkeskommunen sine behov i forhold til bygging, drift,
vedlikehald og rehabilitering av bruer er sentralt for å få ei djupare forståing av
problemområdet. Innovasjonspartnarskapet skal sørge for ein tett dialog mellom
Møre og Romsdal fylkeskommune og næringslivet, FoU-miljø og andre
interessentar, slik at aktørane kjem tett på fylkeskommunen sitt behov og dermed
blir sett i stand til å utvikle dei beste løysingane.
Dei aktørane som gjennom pre-kvalifisering og forhandlingar blir valt som
utviklingspartnarar, konkurrerer i kvar fase. Når utviklinga er ferdig, står
oppdragsgivar forhåpentlegvis igjen med ei eller fleire løysingar som ein kan kjøpe
(opsjon), eller som kan bli ein del av eit større kjøp (avhengig av kva som blir
utvikla i utviklingsfasane).
Om Nasjonalt Program for leverandørutvikling
Nasjonalt program for leverandørutvikling vil hjelpe fylkeskommunen i
dialogprosessen og vegvalg for utviklingsfasen og anskaffingsprosessen.
Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO), Kommunenes organisasjon (KS) og
Direktoratet for Forvaltning og IKT (Difi) er eigarar av Leverandørutviklingsprogrammet og har eit partnarskap av departement, nasjonale innovasjonsaktørar,
statlege verksemder, kommunar og næringsliv. Møre og Romsdal fylkeskommune
er prosjekteigar i dette prosjektet.
Innovasjon Norge, Nasjonalt program for leverandørutvikling og Difi vil bistå med
tilrettelegging og gjennomføring av prosjektet.
Programmet si misjon er å fremme innovative, offentlege anskaffingar som
stimulerer til auka konkurranse og næringsutvikling. Slik skal det leggast til rette
for meir behovsretta produkt og tenester til betre vilkår for offentlege kundar.
Sentrale mål er å auke kunnskapen om innovative offentlege anskaffingar, samt
auke gjennomføringa av slike anskaffingar. For meir informasjon, sjå
www.innovativeanskaffelser.no
Andre moment
Møre og Romsdal fylkeskommune inviterer til det første dialogmøtet med
marknaden for å få eit bilete av moglegheitene for nye bruløysingar den
15.08.2018 i Molde (programmet er lagt ved). Interesserte bedrifter, FoU-miljø og
andre fylkeskommunar kan delta. Invitasjonen er lagt ut på Doffin som ein
veiledande konkurranse. Invitasjonen er også lagt ut på heimesida til
fylkeskommunen.
Det er lagt opp til signering av samarbeidsavtalen i slutten av august 2018.
Møre og Romsdal fylkeskommune skal bidra med ein prosjektleder på full tid i to år
for å gjennomføre dette prosjektet. Det er forventa at fylkeskommunen bidrar med
4,5 mill. kroner gjennom friske middel og eigeninnsats til prosjektet, for eksterne
og interne kostnader.
Fylkesrådmannen har starta arbeidet med å rekruttere ein prosjektleiar.
Vurdering
Eit innovasjonspartnarskap som fylkeskommunen har fått tilsegn om støtte til, er
eit godt fundament for å nå målet om betydelege innsparingar innan
bruvedlikehald.

Det er behov for å effektivisere fornyinga av bruene og få ned
vedlikehaldskostnadene til bruene i fylket. Automatisert produksjon av bruelement
kan bidra til rimelegare bruer. Produksjon av bruelement kan også bli eit velsett
tillegg til verftsindustrien i Møre og Romsdal og Vestlandet.
Næringslivet treng å utvikle nye produkt for framtida, og det er normalt svært
kostbart å bringe fram nye produkt til marknaden. Gjennom eit innovasjonspartnarskap kan næringslivet kome mykje nærare ei realisering av eit produkt som
det offentlege treng.
Fylkesrådmannen vurderer dette innovasjonspartnarskapet som eit tenleg reiskap
for å nå målet om å redusere kostnadene knytt til bruene i fylket og oppfølging av
vedtak i sak T-25/17.
Fylkeskommunen sitt bidrag på 4,5 mill. kroner (jamfør «Samarbeidsavtale for
gjennomføring av innovasjonspartnerskap») er foreslått gjennomført som følgjer:




Prosjektleiar i to år (ny stilling): 2,0 mill. kroner
Innkjøpstenester (eigeninnsats): 0,5 mill. kroner
Prosjektmedarbeidarar (eigeninnsats): 2,0 mill. kroner

Forslag til vedtak:
Fylkesutvalet godkjenner at det nyttast tilsvarande 4,5 mill. kroner til prosjektet
«Nye løsninger for vedlikehold og bygging av fylkeskommunale broer» som
beskrive ovanfor. Det betyr at fylkeskommunen må finansiere ei prosjektstilling
over to år, kostnad 2 mill. kroner totalt.
Restfinansieringa på 2 mill. kroner vert å kome attende til ved
budsjetthandsaminga for 2019.
Fylkesutvalet delegerer til fylkesrådmannen å signere samarbeidsavtalen for
gjennomføring av innovasjonspartnarskap for prosjektet «Nye løsninger for
vedlikehold og bygging av fylkeskommunale broer» slik den ligg føre.
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