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Søknad innovasjonspartnerskap - april 2018  

Nye løsninger for vedlikehold og bygging av 

fylkeskommunale broer  

 

Bakgrunn 
Broene er en viktig del av vegnettet, ikke minst 

på Vestlandet. De binder regionen sammen og 

reduserer avstandsulempene. Vegnettet består 

av flere ulike komponenter som varierer i 

kompleksitet og kostnad, og som involverer 

bygging, drift og vedlikehold. Fylkeskommunene 

er sammen med staten en stor vegeier.  

Møre og Romsdal har i likhet med store deler av landet, en topografi som gjør at vegnettet 

består av en rekke broer. Fylkeskommunen har ansvaret for drift og vedlikehold av 1.150 

broer. Selve vedlikeholdet kan være fra små tiltak til full renovering. I 2010, etter at fylkene 

tok over øvrige riksveger, ble det beregnet at Møre og Romsdal fylkeskommune har et 

etterslep på broer og ferjekaier på om lag 1,3 mrd. kroner. I tillegg kommer behovet for å 

bygge nye broer. 
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Flere av broene våre er bygd på 1960 tallet. Konstruksjonene er slanke med et minimum av 

betongbruk og beregnet på en annen bruk 

enn i dag. Mange er nå i en så dårlig 

forfatning at de må erstattes med helt nye. 

F.eks. er det i Herøy kommune to søsterbroer 

der det er påkrevet å bygge helt nytt. Med 

samme seilingshøyde og tiltak på land, er de 

kostnadsberegnet til 860 mill. kroner.  

 

Høye ambisjoner og mange gevinster  

Det enorme vedlikeholdsetterslepet og behovet for oppgraderinger tilpasset dagens krav, 

tvinger frem nye løsninger og byggemetoder. Dersom vi ikke fornyer og reduserer 

ressursbruken, kan vi risikere at det går utover andre tjenesteområder. Behovet for 

oppgradering av broene deler vi med andre fylkeskommuner og staten. Møre og Romsdal vil 

nå gå i front på området. 

Fylkestinget i Møre og Romsdal er bevisst utfordringen. I juni 2017 ble det vedtatt å redusere 

investeringskostnadene for bruer med 200 mill. kroner i perioden 2018-2021 og nye 200 

mill. kroner i perioden 2022-2027 (Sak T25/17 - 12.juni 2017). Rimeligere løsninger for 

bygging, drift og vedlikehold, skal bidra til å opprettholde takten på oppgraderingene.  

Reduserte kostnader, bl.a. i forbindelse med fjordkryssinger, kan muliggjøre finansiering 

med bompenger og ferjesubsidier. Nye løsninger som realiseres raskere, bedre og billigere 

vil, også gi samfunnsøkonomiske gevinster i form av reduserte avstandsulemper og mindre 

miljøbelastninger i produksjon og vedlikehold. Innovasjons- og kunnskapsdeling mellom 

involverte aktører, kan på sin side ha positive effekter på dette og tilgrensende fagområder. 

 

Fag- og sektorovergripende innovasjonsprosess 
Besparelser på det nivået som vi har satt 

ambisjoner om, krever andre produksjons-

metoder enn dagens. Ved å spille sammen 

med næringsliv, andre offentlige virksomheter 

og akademia i hele utviklingsprosessen, er det 

fylkeskommunens ønske å frembringe radikalt 

nye konsepter for bygging og vedlikehold.  

Nærheten til og bruken av havrommet er 

grunnlaget for det sterke næringslivet i Møre 

og Romsdal. Den maritime næringsklyngen har 

ledende bedrifter innenfor hele verdikjeden og konkurrerer på en global konkurransearena. 

Gjennom mange år har de utviklet konsepter for å produsere store elementer til bruk i 
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havrommet. Nedturen i oljenæringen har redusert industriens markedsgrunnlag. 

Kunnskapen, innovasjonsdriven og kapasiteten som den besitter, kan kobles til utvikling av 

nye brosystem. Det kan i neste omgang representere potensielt betydelige markeder både i 

Norge og internasjonalt.  

Samspill med virksomheter som er vant til å tenke innovasjon og kontinuerlig forbedringer, 

kan gi oss et løft i retning av å fornye og forbedre. For eksempel kan det være aktuelt å: 

• Automatisere produksjonen med utstrakt bruk av roboter. 

• Ta i bruk digitale verktøy i design, modellering og testing av ulike brokonsepter. 

• Flytte produksjonen fra på stedet-bygging til modulproduksjon i produksjonshall. 

• Ta i bruk utradisjonelle materialer.  

• Installere avanserte sensorer som tidlig oppdager behov for vedlikehold og reparasjoner. 

• Se bro som en av flere mulige løsninger i forbindelse med fjordkryssing. 
 

 

Praksisnære FoU-miljø og innovasjonsfasiliteter 

Utdannings- og forskningsmiljøene i Møre og Romsdal driver praksisnær undervisning og 

forskning for nærings- og samfunnslivet. NTNU i Ålesund har utdanning og forskning 

innenfor fagområder som design, materialteknologi og automatisering. Høgskolen i Molde er 

på sin side et ledende fagmiljø innenfor logistikk. Forskningsinstitusjonene Sintef og 

Møreforsking er også sterkt representert i regionen og driver forskningsbasert innovasjon i 

private og offentlige virksomheter.  

Ved Campus Ålesund er det utviklet et sterkt 

miljø for digital simulering og modellering. 

Dette brukes i forbindelse med design, testing 

og opplæring av nye produkter, tjenester og 

systemer. Her kan løsninger modelleres og 

testes før en bygger fysisk. Blue Innovation 

Arena ved Campus har tatt simulerings-

teknologien videre i en unik innovasjons-

plattform. Miljøet er nå et vesentlig bidrag for 

å øke innovasjonshastigheten i både næringslivet og offentlig sektor. 

 

Prosjektmål  

Initiativet med å finne nye broløsninger organiseres som et prosjekt, i første omgang i to år. 

Hovedmål 

Gjennom et regionalt innovasjonspartnerskap frembringe nye, innovative løsninger for 

bygging og vedlikehold av broer med vesentlige økonomiske og samfunnsmessige gevinster 

som resultat.  



 
 

4 
 

Aktiviteter 

Prosjektet inneholder 6 hovedaktiviteter/-faser med delmål: 

 

 

Aktivitetene fra behovsavklaring og utover kan gjentas flere ganger i løpet av 

prosjektperioden avhengig av antallet og type broprosjekter som kobles til prosjektet. 

 

 Prosjektplanlegging: Juni 2018 

 Delmål: Roller og ansvar i prosjektet er fordelt og avklart. 

• Lage og godkjenne prosjektplan som viser fremdrift, organisering, budsjett og finansiering 
 

 Behovsavklaring: August 2018 – desember 2018 

 Delmål: Behovet for renovering og nybygg av broer i Møre og Romsdal er avklart og avgrenset 

• Lage prognoser for vedlikehold og nybygg av broer i fylket, kort og lang sikt, med prioritering 

• Arbeidsseminar med deltakere fra offentlig, privat og akademia for å avgrenses og 
tydeliggjøre behov. 

• Utvikle en simuleringsmodell for å visualisere alternative konsept 
 

 Aktør- og markedsdialog: Januar - April 2019 

 Delmål: Relevante interessenter og fagmiljø blir involvert og deler kunnskap. 

• Identifisere aktuelle aktører og lyse ut/invitere til dialogseminar og innovasjonspartnerskap  

• Arbeidsseminar for ideutvikling, mulighetsorientering og konkretisering av aktuelle løsninger 

• Gjennomføre aktuelle delprosjekter med og uten ekstern finansiering 
 

 Konkurranse: Mai - september 2019 

 Delmål: Leverandører som skal utvikle løsninger blir valgt. 

• Vurdere ulike anskaffelses- og utviklingsprosedyrer for prioriterte broer/system 

• Utforme og lyse ut et konkurransegrunnlag. 

• Formidle behovet og oppfordre leverandører til å finne innovative løsninger 

• Vurdere konseptvalg og velge leverandører 
 

 Utvikling av nye løsninger: September 2019 – april 2020 

 Delmål: Nye løsning(er) som tilfredsstiller målsetningene er utformet. 

• Samspille om utviklingen og valg av hensiktsmessige løsninger 

• Etablere samarbeide om delprosjekter med og uten ekstern finansering 
 

 Valg av løsninger: Mai – juni 2020 

 Delmål: Nye løsninger kjøpes og realiseres 

• Dialog og tilpasning av kjøp og planer for realisering. 
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Risiko knyttet til gjennomføringen 

I hvilken grad vi lykkes avhenger av at vi greier å løse de teknologiske utfordringene. I løpet 

av prosjektforløpet og i innovasjonspartnerskapet, må vi knytte oss til ulike aktører fra 

næringsliv, akademia og offentlig sektor. At disse gir arbeidet prioritet og leverer som 

ønsket, er en forutsetning. Aktuelle innovasjonspartnere vil bli grundig vurdert før det inngås 

gjensidig forpliktende avtaler. Bidraget til finansieringen fra fylkeskommunen vil også 

avhenge av et endelig politisk vedtak. Fylkespolitikerne og lederne ved de aktuelle 

avdelingene har vært involvert i søknadsprosessen og vil være det også i fortsettelsen. 

 

Prosjektorganisering  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

Budsjett 2018-2020 

Aktivitet  NOK 
Prosjektleder (2 års engasjement) 2 500.000 

Direkte kostnader i forbindelse med seminar og møter    500.000 

Prosjekt- og utviklingskostnader (i tillegg til ekstern finansiering) 6 000 000 

SUM 9 000 000 
 

Finansiering NOK 
M&R fylkeskommune 4 500 000 

Innovasjon Norge 4 500 000 

SUM 9 000 000 

 

I tillegg vil fylkeskommunen og andre involverte aktører legge inn betydelig egeninnsats i 

form av arbeidstimer i prosjektets ulike faser. I løpet av prosjektperioden kan det være 

behov for å iverksette FoUoI-prosjekter med ekstra finansiering fra virkemiddelapparatet.  


