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Kompetanseheving

Innovasjonsarena
Statens vegvesen og VIA inviterer for første gang til Innovasjonsarena.

Dette blir en dag hvor innovasjon og klimasmarte løsninger for veg, bro og tunnel blir satt i system og hvor 
bedrifter, byggherrer, entreprenører, rådgivende ingeniører og vegforvaltere samles under samme tak.

Vi ønsker å høre om løsninger som kan bidra til å løse ett eller flere av de 5 transportpolitiske målene; 

• mer for pengene
• effektiv bruk av ny teknologi
• bidra til oppfyllelse av klima- og miljømål
• nullvisjonen for drepte og skadde
• enklere reisehverdag

Her får innovative bedrifter mulighet til å presentere idé eller produkt til et fagpanel, i tillegg blir det mulig å få 
1:1 møter med Statens vegvesen, Nye Veier og Fylkeskommuner.   



Kompetanseheving

Målgruppe
Hvem skaper vi verdi for?

1. Innovative bedrifter som utvikler sikre, smarte og bærekraftige løsninger for transportinfrastruktur

2. Entreprenører som får møte et stort utvalg potensielle og innovative underleverandører

3. Rådgivende ingeniører som ønsker å være oppdatert på state-of-the-art-teknologi og -løsninger

4. Veiforvalterne som får bedre oversikt over sikre og klimasmarte løsninger – fra tidlig fase utvikling – til 

markedsklare produkter



Partnere 



Kompetanseheving

Fagpanel 
På Innovasjonsarena får innovative bedrifter mulighet til å presentere nye produkter/løsninger for et fagpanel. 

Det er åpning for å presentere alt fra tidlig fase utviklingsprosjekter (før pilotering) til produkter/løsninger som 
er under pilotering eller som er ferdig pilotert og klare til å tas ut i markedet. 

Panelet vil være bredt sammensatt med fagpersoner fra hele verdikjeden – entreprenører, rådgiverselskap, 
veiforvaltere, innovasjonsrådgivere samt Vegdirektoratet ved Myndighet og regelverk. 

Oppgaven til paneldeltakerne er å gi bedriftene faglige tilbakemeldinger på papir, noe som vil ha stor verdi for 
bedriftene som utvikler de nye produktene/løsningene. 



Fagpanel
Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3

Entreprenør Veidekke ASA Bertelsen & Garpestad RISA AS

Entreprenør TBA Hæhre TBA

Entreprenør Kruse Smith Anlegg TBA TBA 

Elektroentreprenør Bravida Aventi Roxel Infra

Vegdirektoratet 1 Myndighet og regelverk Myndighet og regelverk Myndighet og regelverk

Veiforvalter 1 Statens vegvesen Statens vegvesen Statens vegvesen

Veiforvalter 2 Nye Veier AS Nye Veier AS Nye Veier AS 

Veiforvalter 3 TBA Troms og Finnmark fylkeskommune Rogaland fylkeskommune

Leverandørutviklings-
programmet (LUP) LUP LUP LUP

Innovasjonsrådgiver ITS Norway VIA VIA

Konsulent 1 Multiconsult Norconsult TBA

Konsulent 2 AFRY/Advansia Sweco COWI



Parameter Kommentar Evaluering Tips til selskapet

Mer for pengene Legg inn Legg inn

Effektiv bruk av ny 
teknologi

Legg inn

Bidra til oppfyllelse 
av klima og miljømål

Legg inn

Nullvisjonen for 
drepte og skadde

Legg inn

Enklere reisehverdag Legg inn

Timing Legg inn

Vurderingsskjema til selskapene



Kategorier og gjennomføring
Kategori i panel 
Bedriftene melder inn prosjekter som sorteres og 
kategoriseres. 

Fase i innovasjonsprosessen:
• før pilotering/idé
• under pilotering – pilotkunde/partner 
• markedsklart – pilotkunde/partner 

Gjennomføring:
• 25 min. per bedrift
• 15 min. til presentasjon 
• 5 min. til spørsmål
• 5 min. til skriftlig evaluering 



Program
Tidsplan Innhold

08.30 – 09.00 Kaffe og registrering 

09.00 – 09.30 Offisiell åpning

09.30 – 13.00 Panel runde 1

1:1 møter Vegdirektoratet/vegeiere

13.00 – 14.00 Lunsj

14.00 – 16.00 Panel runde 2

1:1 møter Vegdirektoratet/vegeiere

16.30 – 18.00 Mingling og snacks 

Hele dagen Stands 
Faglig påfyll annen hver time

19.00 Aperitiff og nettverksmiddag



Dette får dere som bedrift
Møt hele bransjen under ett tak, på en dag. Alle pakkene inkluderer lunsj, minglemat
og tilgang til messeområdet. Det holdes inspirerende presentasjoner hele dagen.

Dagpakke med standplass, presentasjon til panel, tilgang 2 personer
Stand 2x2m med bord og 1-2 stoler, strømuttak 1fas. Ta med rollup/PC eller lignende.
Pitch deres innovasjon/prosjekt for panel, lukket sesjon.
1:1 møter om ønskelig med Veidirektoratet, Nye Veier, Statens vegvesen eller en fylkeskommune.
Nettverksmiddag må hukes av i påmeldingsskjema (middagen er gratis for VIA sine medlemmer).

Dagpakke med standplass, tilgang 2 personer
Stands 2x2m med bord og 2 stoler, strømuttak 1fas. Ta med rollup/PC eller lignende.
1:1 møter om ønskelig med Veidirektoratet, Nye Veier, Statens vegvesen eller en fylkeskommune
Nettverksmiddag må hukes av i påmeldingsskjema (middagen er gratis for VIA sine medlemmer).

Dagpakke med presentasjon, tilgang 1 person
Tilgang til messeområdet hele dagen (ikke egen stand)
Nettverksmiddag må hukes av i påmeldingsskjema (middagen er gratis for VIA sine medlemmer).

Inngang messeområdet inkl. lunsj.
Møt alle partnerne og de innovative bedriftene som står på stand.
Nettverksmiddag må hukes av i påmeldingsskjema (middagen er gratis for VIA sine medlemmer).



Pris NOK Innhold

18.000 Dagpakke med standplass, presentasjon til panel, tilgang 2 personer (ekskl. middag)
15.000 Dagpakke med standplass, tilgang 2 personer
3.000 Dagpakke med presentasjon, tilgang 1 person
750 Inngang messeområdet inkl. lunsj
1000 Middag (gratis for VIA sine medlemmer)

VIA dekker middagen for sine medlemmer

Priser

Alle priser er eks mva.



Standområdet

Clarion Hotel & Congress
Gardermoen 

• Kapasitet: ca 50 stands 2x2m

• Møterom til 1:1 samtaler

• 3 rom til pitch med panel

Bildet er kun en veiledende 
illustrasjon av messeområdet. 



Påmelding
Det er svært begrenset kapasitet, så bestill snarest 
for å sikre deg en plass.
Ikke gå glipp av muligheten til å treffe hele bransjen 
på en og samme dag.

Påmelding Innovasjonsarena her

Frist 30. september 2022
Rett etter påmelding vil du motta et skjema som må 
fylles ut og returneres snarest.

Husk å booke hotell i god tid.

https://www.viacluster.no/event/innovasjonsarena
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