


Vi skal se nærmere på

1. StartOff-prosjektets mål og omfang

2. Innhold i StartOffs tilbudsprosess

3. Gode tips til hvordan skrive en god ideskisse/løsningsforslag



Mål og omfang

Ambisjon En automatisert løsning som kan 
skille ulike typer trafikk (vogntog, busser, 
bobiler, campingvogner, gående og 
syklende)

StartOffs prosjektets mål Kartlegge ulike 
tilnærminger og detaljgrader, og utvikle en 
minimumsløsning/ testversjon av det mest 
lovende konseptet



Definere 

utfordringer
Invitere 

til idéskisse

Demonstrere 

resultatet

Utvikle 

løsningen

Prøvekjøp/

videreføring
Utforske 

alternativer

StartOff-prosessen

FASE

VARIGHET

Oppdragsgivers 

behovsbeskrivelse

Utfordringsfilm

Idéskisser fra 

leverandører

Vurdering av 

idéskisser

Intervju 

Vurdering fra 

6 til 3

3 leverandører 

videreutvikler  

idéskisse til 

løsningsforslag.

Honorar:

Kr 50.000

Vurdering fra 

3 til 1

Utvikling av 

prototype/ 

minimumsprodukt.

Honorar 

kr. 450 000,-

Oppdragsgiver 

deltar underveis. 

Smidig 

utviklingsløp

Demodagen –

presentere sin 

løsning for 

flere 

potensielle 

kjøpere

Møte med 

oppdragsgiver

«Hvordan går 

vi videre med 

resultatet?»

LEVERANSE/

AKTIVITETER

Ca. 3 uker 4 + 1 uker 3 + 1 uker 15 uker 2 uker x uke

Steg og innhold i

StartOff tilbudsprosess



Hvordan skrive
en god 
ideskisse?



Tildelingskriteriet
kvalitet (60%)

Hvordan ideskissen svarer ut behovet (behovsmatrisen) 

+ Hvor innovativ løsningen er



Gjennomføringsevne (20%)  

Kommersielt potensial (20%)



Tips ideskisse

Det er ikke krav til å score fullt / treffe like 

godt på alle kriteriene – Det er en 

totalvurdering

Bruk StartOffs-mal for ideskisse 

Sannsynliggjør og dokumentér påstander i 

ideen/konseptet så godt som mulig

Ikke bli for teknisk – Husk at de som leser 

skal forstå innholdet
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