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1 Innledning 
1.1 Orientering 
Statens vegvesen Region vest (heretter kalt Oppdragsgiver) inviterer til anbudskonkurranse med 
konkurransepreget dialog om drift av riksvegferjesambandet Hjelmeland - Nesvik - Skipavik.  

Mottatte tilbud regnes som søknad om løyve for drift av sambandet, og tilbyderen som blir valgt vil få 
enerett til drift av det aktuelle sambandet i løyve-/driftsperioden. 

Løyve vil bli tildelt for perioden 15. april 2021 – 28. februar 2031. Frist for innlevering av tilbud er 
10.10.2018 – kl. 12:00. Dato for driftsoppstart og tilbudsfrist er også angitt i kunngjøringen, som er 
publisert på doffin.no og TED. 

1.2 Om Oppdragsgiver 
Statens vegvesen er løyve- og tilskuddsmyndighet for riksvegferjer. 

Statens vegvesen skal arbeide for et sikkert, miljøvennlig, effektivt og universelt utformet 
transportsystem for å dekke samfunnets behov for transport og fremme regional utvikling. I samsvar 
med gjeldende rammebetingelser skal Statens vegvesen ivareta ansvar for riksveg, 
riksvegferjeforbindelser og vegtransport. 

1.3 Oppbygging av konkurransegrunnlaget 
Konkurransegrunnlaget består av følgende deler og dokumenter: 

Prosedyreregler med bilag: 
Dette dokumentet beskriver hvordan anskaffelsen gjennomføres inntil kontraktstildeling. 
Konkurransegrunnlaget har følgende bilag: 

Bilag 1 Nøkkeltall 
Bilag 2 Egenerklæring om at tilbyder ikke driver skjermet virksomhet 
Bilag 3 Tilbyders erfaring og gjennomføringsevne 
Bilag 4a Forespørselsskjema 
Bilag 4b Tilbudsskjema 
Bilag 5 Forpliktelseserklæring 
Bilag 6 Krav til skisse 
Bilag 7 Usikkerhetsvurdering 
Bilag 8 Dokumentasjonskrav fra tredjepart 
Bilag 9 Krav til endelig skisse for utviklingsferjen 

Vedlegg til Kontrakt: Beskriver Oppdragsgivers krav. 

Kapittel 1 Kontraktsvilkår 
Vedlegg 1.1 Avtaledokument 
Vedlegg 1.2 Endringsordre 

Kapittel 2 Oppdragskrav 
Vedlegg 2.1 Regnskapsskjema 
Vedlegg 2.2 Registrering av HMS-hendelser 
Vedlegg 2.3 Avviksrapport 
Vedlegg 2.5 Generell konseptbeskrivelse for AutoPASS-betalingspunkt på ferje 
Vedlegg 2.6 AutoPASS samledokument 
Vedlegg 2.7 AutoPASS Transaksjonsavtale 
Vedlegg 2.8 Kravspesifikasjon Sentral tjenesteleverandør 

Kapittel 3 Krav til fartøy 
Vedlegg 3.1 Spesifikasjon av fartøy 
Vedlegg 3.2 Miljøskjemaer 

Arkfane Miljøbudsjett 
Arkfane Rapporteringsmal 
Arkfane Sanksjonsmodell 
Arkfane Evalueringsmodell 
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Arkfane Motstand-effekt kurve 
Arkfane Driftsprofiler 
Arkfane Bunkringshastighet H2 
Arkfane Energitetthet H2 tanksystem 
Arkfane Håndtere andre driftskrav 

Vedlegg 3.3 Krav til universell utforming 
Vedlegg 3.4 Metodikk for beregning av klimaintensiteten til Nordisk elektrisitetsmiks 

Kapittel 4 Rutebeskrivelse 
Vedlegg 4.1 Ruteplan 
Vedlegg 4.2 Trafikkstatistikk 

Kapittel 5 Vederlag 
Vedlegg 5.1 Budsjettskjema 

Arkfane K Skipsbudsjett 
Arkfane L Sambandsbudsjett 
Arkfane M Totalbudsjett 
Arkfane N Opsjon om tilleggsproduksjon 

Vedlegg 5.2 AutoPASS-regulativ for ferjetakster 
Vedlegg 5.3 Kostnadsindeks for innenriks sjøfart – delindeks for fartøy – ferje uten drivstoff 

Kapittel 6 Oppstartsforberedelser 

Kapittel 7 Kaier og infrastruktur 
Vedlegg 7.1 Ferjekaidata 
Vedlegg 7.2 Planskisser 

2 Tidsplan 

Oppdragsgiver gjør oppmerksom på at tidsplanen kan bli endret. Oppdragsgiver vil varsle alle som har 
registrert interesse for konkurransen i Statens vegvesens konkurransegjennomføringsverktøy (KGV) 
om eventuelle endringer i tidsplanen. 

Aktivitet Dato 
Trinn1 – Kvalifisering av tilbydere og dialogfase 

Kunngjort i DOFFIN og TED Uke 28 
Frist for spørsmål til konkurransegrunnlaget 18.08.2017 – kl. 12:00 
Frist for svar på innkomne spørsmål til konkurransegrunnlaget 25.08.2017 
Frist for innlevering av forespørsel om å delta 01.09.2017 – kl. 12:00 
Åpning av forespørsler 01.09.2017– kl. 13:00 
Evaluering av forespørsler Uke 36/37 
Melding om resultatet av kvalifiseringen 15.09.2017 
Invitasjon til utvalgte tilbydere om å delta i dialogen 03.10.2017 
Frist for innlevering av skisse 23.10.2017 – kl. 12:00 
Dialogfase 23.10.2017 – mai 2018 

Trinn 2 – Innlevering av endelig tilbud 
Invitasjon til å gi endelig tilbud Uke 20 
Endelig konkurransegrunnlag kunngjøres i KGV Uke 20 
Frist for spørsmål til konkurransegrunnlaget 17.09.2018 – kl. 12:00 
Frist for svar på innkomne spørsmål til konkurransegrunnlaget 26.09.2018 – kl. 12:00 
Frist for innlevering av tilbud 10.10.2018 – kl. 12:00 
Tilbudsåpning 10.10.2018 – kl. 13:00 
Tilbudsevaluering Uke 42-46 
Kontraktstildeling Uke 47 
Karensperiode 15 dager 
Løyvetildeling Uke 47 
Klagefrist på løyvetildeling 21 dager 
Kontraktsignering Uke 51 



3 

 

2.1 Tilbudskonferansen 
Informasjon om evt. tilbudskonferanse blir publisert i KGV. 
 

3 Oppdraget 
3.1 Formål og omfang av anskaffelsen 
Formålet med anskaffelsen er å inngå kontrakt for drift av riksvegferjesamband Hjelmeland – Nesvik – 
Skipavik.  
 
For å nå de overordnede målene om nullutslipp i ferjesektoren, er det behov for utvikling av teknologi 
for nullutslipp på ferjesamband som ikke er egnet for fullelektrisk drift. Denne anskaffelsen har derfor 
som formål å legge til rette for utvikling av en ferje hvor minimum 50 % av energibehovet dekkes av 
hydrogen.  
 
Statens vegvesen ønsker å legge til rette for at teknologien som utvikles for denne kontrakten kan 
håndtere andre driftskrav enn det som er aktuelt for denne kontrakten. 
 
Statens vegvesen skal inngå en kontrakt for sambandet. Nærmere beskrivelse av omfanget går frem 
av kapittel 1 – 8. 

 
Kontrakten vil være en bruttokontrakt. Dette innebærer at alle billettinntekter tilfaller Oppdragsgiver. 
Operatør vil motta et fast kontraktfestet vederlag/godtgjørelse for tjenesten. 

 
Kontrakten vil gjelde fra tidspunkt for signering til og med 31.08.2031. 
 
Oppdragsgiver har opsjon på å forlenge drifts- og kontraktsperioden med inntil 18 måneder basert på 
de samme vilkårene som kontrakt angir. Opsjonen skal i tilbudet prises pr måned i vedlegg 5.1, 
arkfane K, L og M. Oppdragsgiver skal varsle Operatør minst 1 år før driftsperiodens utløp dersom 
opsjon skal benyttes. 
 
Oppdragsgiver har opsjon på at reservefartøy skal kunne settes inn i fast ruteproduksjon hele eller 
deler av året. Oppdragsgiver skal varsle Operatør minst 12 måneder før reservefartøyet skal settes i 
drift. Vederlag om opsjon på tilleggsproduksjon skal prises i vedlegg 5.1, arkfane N – Opsjon om 
tilleggsproduksjon. 
 
Pris på opsjon på forlengelse av drifts- og kontraktsperioden og opsjon om tilleggsproduksjon inngår i 
total tilbudssum og evalueringsgrunnlag, dette er nærmere beskrevet i pkt. 9.1.  
 
3.2 Statistikk 
3.2.1 Trafikkstatistikk 
Til orientering er det i tabellen i vedlegg 4.2 satt opp trafikkmengde og trafikksammensetning for de 
siste fem årene i sambandet.  
 
3.2.2 Trafikkinntekter 
Trafikkinntekter ekskl. mva. i sambandet i løpende kr. ekskl. bompenger er av nåværende Operatør 
oppgitt til: 
 

ÅR Passasjerinntekter1 Kjøretøyinntekter 
2012 3 538 066 10 401 342 
2013 3 819 331 10 769 449 
2014 4 220 140 12 006 374 
2015 5 175 000 12 799 000 
2016 5 480 125 16 040 473 
2017 6 059 153 17 828 628 
1) Personer med ungdomskort reiser gratis med ferjesambandet. Oppdragsgiver forutsetter at dette 
forholdet innarbeides i tilbudet. 
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4 Regler for gjennomføring av konkurransen 
4.1 Alminnelige konkurranseregler 
Denne anskaffelsen gjennomføres i samsvar med lov om offentlige anskaffelser av 17. juli 2016 nr. 73 
(anskaffelsesloven) og forskrift om offentlige anskaffelser av 12. august 2016 nr. 974 
(anskaffelsesforskriften).  
 
De viktigste øvrige bestemmelser som regulerer konkurransen er: 
• Lov om yrkestransport med motorvogn og fartøy, av 21. juni 2002 nr. 45 (yrkestransportlova) 
• Forskrift om yrkestransport innenlands med motorvogn eller fartøy, av 26. mars 2003 nr. 401 

(yrkestransportforskriften) 
 
4.2 Nærmere om anskaffelsesprosedyren 
Anskaffelsen gjennomføres som konkurransepreget dialog, jf. foa § 13-2. 

Denne prosedyren gir alle interesserte tilbydere mulighet til å levere en forespørsel om å delta i 
konkurransen jf. foa. § 23-8. Oppdragsgiver vil basert på søknadene invitere inntil 4 kvalifiserte 
tilbydere til å delta i dialogfasen jf. foa 16-2. Etter endt dialogfase vil Oppdragsgiver invitere 
gjenværende tilbydere til å gi endelig tilbud basert på den løsningen tilbyderen har fremlagt og 
presisert i dialogen, jf. foa. § 23-9.  

I denne konkurransen vil Oppdragsgiver i medhold av foa. § 16-2 invitere inntil fire kvalifiserte tilbydere 
til å delta i dialogen. Informasjon om utvelgelsesprosessen fremgår av punkt 7.4 nedenfor. 
 
I dialogfasen skal Oppdragsgiver ha dialog med hver deltager om deres foreslåtte løsning med sikte 
på å identifisere og fastslå hvordan Oppdragsgivers behov best kan oppfylles. Hver enkelt deltager i 
konkurransen kan foreslå den løsning de finner mest hensiktsmessig for utviklingsdelen. Under 
dialogen kan alle aspekter vedrørende utviklingsferjen drøftes med de utvalgte deltagerne. Dette 
innebærer at det kan føres dialog om alle sider ved løsningen, herunder tekniske, tidsmessige og 
økonomiske forhold.  Den del av konkurransen som omfatter drift av ferjesambandet, skal 
gjennomføres som ved ordinær tildeling av kontrakt og løyve for drift av riksvegferjesamband. 
 
Oppdragsgiver skal sikre at alle deltagerne behandles likt. Spesielt skal Oppdragsgiver sikre at det 
ikke utøves forskjellsbehandling ved å gi opplysninger som kan gi noen av deltagerne en bedre 
posisjon enn andre. All informasjon som kommer fra Oppdragsgiver skal presenteres samtidig og på 
samme måte ovenfor alle som deltar i dialogen.  
 
Oppdragsgiver kan ikke overfor de andre deltagerne avsløre løsninger eller andre fortrolige 
opplysninger som en deltager har gitt uten deltagerens samtykke.  
  
Hver deltager kan maksimalt levere tre skisseforslag til første dialogmøte. Skisseforslaget/ene skal 
innleveres forut for første dialogmøte og vil danne grunnlag for dialog i møtet. Oppdragsgiver vil på 
bakgrunn av presentasjon av skisseforslaget/ene og egne vurderinger av skisseforslaget/ene gi en 
skriftlig tilbakemelding etter første dialogmøte. Denne tilbakemeldingen vil kunne omfatte 
avklaringsbehov, utredningsbehov, forbedringsbehov-/ presiseringer etc. Deltagerne vil bli gitt tid til å 
bearbeide Oppdragsgivers tilbakemelding før partene møtes til neste dialogmøte. Til dialogmøte 2 skal 
deltagerne velge ett skisseforslag som de ønsker å gå videre med i dialogen. I dialogmøtene er det 
forventet at deltagerne responderer på Oppdragsgivers tilbakemelding og at det drøftes mulige tiltak 
for videre utvikling av løsningen og forutsetninger som kan legges til grunn for et eventuelt tilbud.  
 
Oppdragsgiver forbeholder seg videre retten til å redusere antall skisseforslag eller tilbud, jf. foa § 23-
11.  
 
Det er deltagernes ansvar og risiko å sørge for at dokumentasjonen gjennom dialogen er tilstrekkelig 
detaljert til at Oppdragsgiver kan vurdere den foreslåtte løsningen opp mot tildelingskriteriene. Krav til 
detaljeringsgrad vil øke utover i prosessen, slik at deltagerne må ha en kontinuerlig 
forbedringsprosess for dokumentasjon frem mot milepælene “Invitasjon til tilbudskonkurranse” og 
«Innlevering av tilbud». 
 
Når Oppdragsgiver har funnet den eller de løsninger som oppfyller Oppdragsgivers behov, avsluttes 
dialogfasen. Oppdragsgiver utarbeider et endelig konkurransegrunnlag både for driftsdelen og 
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utviklingsdelen. Oppdragsgiver oppfordrer så deltagerne til å avgi deres endelige tilbud på grunnlag av 
de løsninger som er fremlagt og presisert under dialogen.  
 
Det er tilbyders ansvar at endelig tilbud inneholder tilstrekkelig dokumentasjon til at konsept og valgte 
løsninger for utviklingsferjen kan vurderes opp mot krav og tildelingskriterier. Dokumentasjonen skal 
være ryddig og detaljert slik at de oppgitte verdiene for tildelingskriteriene lett lar seg evaluere og 
verifisere. Det presiseres for ordens skyld at tilbudet skal omfatte total drift av ferjesambandet 
Hjelmeland - Nesvik - Skipavik.  
 
Vinneren av konkurransen utpekes basert på resultatet fra en evalueringsmodell for vektet 
totalvurdering av pris og miljø jf. pkt. 9. 
 
4.2.1 Krav og dokumentasjonskrav fra tredjepart 
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB), Sjøfartsdirektoratet og tilbyders 
klassifiseringsselskap vil stille krav og krav om dokumentasjon for godkjennelse av utviklingsferjen.  
 
Godkjenningsprosessen tar utgangspunkt i dagens regelverk og norske forhold: 

 Godkjenningsprosess skip: Sjøfartsdirektoratet, Klasseselskap1 
o FOR-2016-12-27-1883 Forskrift om skip som bruker drivstoff med flammepunkt under 60°C 
o IGF Code Part A 
o MSC.1/Circ.1455 
o Eventuelle klasseregler1 

 
 Godkjenningsprosess land: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) 

o Lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets 
redningsoppgaver (Brann- og eksplosjonsvernloven) 

 
Ytterligere forskrifter og dokumentasjonskrav fra tredjepart ligger vedlagt i bilag 8 – 
Dokumentasjonskrav fra tredjepart. Dokumentasjonskrav, lover og forskrifter fra tredjepart kan bli 
endret i utviklingsløpet. 
 
Merk: I forhold til del 4.6.4 i MSC.1/Circ.1455 (tabell 1) er det kategori 4 som blir gjort gjeldende. 
Tilbyder må ta utgangspunkt i dette i forhold til dokumentasjonskrav.  
 
Dokumentasjonskrav fra tredjepart er i stor grad bestemt ut fra hva de respektive myndigheter legger 
til grunn for godkjenning og tilbyders valgte løsninger for hydrogenteknologi.  
 
I tabellen under er det indikert når i prosessen dokumentasjonskravet antas å gjelde, valgt løsning vil 
kunne påvirke dette. Et eksempel kan være at tankløsning for H2 er plassert på en slik måte at det er 
behov for å utføre eksplosjonsanalyser tidligere (komplett eller forenklet). 
 
Sentrale dokumentasjonskrav i denne sammenheng er: 

Dokumentasjonskrav Kravreferanse Dialog Tilbud Nybygg 

HAZID Workshop og rapport MSC.1/Circ.1455, 4.8 x   

Risikoanalyse og risikoplan2 MSC.1/Circ.1455, 4.8 / IGF, 
A, 4.2 

x   

                                                
1 Tilbyders klasseselskap må kontaktes for å avklare dokumentasjonskrav. 

2 Bør harmoniseres med Oppdragsgivers krav om usikkerhetsvurdering. 
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«Approval of preliminary design»3 MSC.1/Circ.1455  x  

Eksplosjonsanalyse/analyser IGF, A, 4.3   x 

FMEA IGF, A   x 

Dokumentasjonskrav fra 
myndigheter/klasse 

SDIR, DSB, Klasseselskap   x 

Dokumentasjonen skal ikke fremlegges med mindre den etterspørres av Oppdragsgiver. 

4.3 Retting, supplering og/eller endringer av konkurransegrunnlaget 
Innen tilbudsfristen jfr. punkt 2 går ut har Oppdragsgiver rett til å foreta rettinger, suppleringer og/eller 
endring av konkurransegrunnlaget som ikke er vesentlige. 

Rettinger, suppleringer og/eller endringer i konkurransegrunnlaget vil bli publisert i KGV. 

4.4 Oppdragsgivers kontaktperson 
Spørsmål til konkurransegrunnlaget skal skje etter pkt. 4.5. All annen kommunikasjon vedrørende 
konkurransen skal skje skriftlig, på norsk, pr. e-post til følgende kontaktperson: 

Kontaktperson: Trygve Haram 
 

E-post: ferjeanbud@vegvesen.no 
 

4.5 Spørsmål til konkurransegrunnlaget 
Eventuelle spørsmål tilbyderne måtte ha til konkurransegrunnlaget må fremmes innen fristene oppgitt i 
pkt. 2 Tidsplan. 

Spørsmål skal stilles i KGV. Samtlige spørsmål og svar bli nummerert og distribuert til alle via KGV 
som har meldt sin interesse for konkurransen. Oppdragsgiver vil i sitt svar ikke opplyse om hvem som 
har stilt spørsmålet. Det vises til oversikt i pkt. 2 for frister knyttet til spørsmål og svar. 

4.6 Offentlighet 
For allmennhetens innsyn i tilbud og anskaffelsesprotokoll gjelder lov om rett til innsyn i dokument i 
offentlig verksemd av 19.mai 2006 nr. 16 (offentleglova).  

4.7 Taushetsplikt 
Oppdragsgiver og dennes ansatte plikter å hindre at andre får adgang eller kjennskap til opplysninger 
om tekniske innretninger og fremgangsmåter eller drifts- og forretningsforhold det vil være av 
konkurransemessig betydning å hemmeligholde, jf. anskaffelsesforskriften § 7-4, og forvaltningsloven 
§ 13. 

4.8 Bestemmelser om virksomhetsoverdragelse 
I henhold til yrkestransportlova § 8 er konkurransen underlagt reglene i arbeidsmiljøloven §§ 16-2 til 
16-7, om arbeidstakernes rettigheter ved virksomhetsoverdragelse. 
 
Oppdragsgiver skal informere de som vil delta i konkurransen om hvor mange tilsatte dagens 
Operatør har som er knyttet til den ruteproduksjonen som omfattes av konkurransen, deres alder, 
ansiennitet og lønns- og arbeidsvilkår. 
 
Informasjon om ovennevnte kan innhentes ved å kontakte Oppdragsgiver innen konkurransens frist for 
spørsmål (trinn 2 av konkurransen), jfr. tidsplan i pkt. 2. 
 
                                                
3 Tilbud som ikke kan dokumentere dette vil bli avvist. 
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Oppdragsgiver er for øvrig ikke part i forholdet mellom eksisterende Operatør, ny Operatør eller deres 
ansatte. Oppdragsgiver har således ikke ansvaret for at den videreformidlede informasjonen knyttet til 
ovennevnte forhold er korrekt opplyst fra dagens Operatør. 
 
4.9 Lærlingeordning 
Oppdragsgiver kan stille krav om at tilbydere er tilknyttet en lærlingordning, og at en eller flere 
lærlinger deltar i arbeidet med gjennomføring av kontrakten. Dersom dette er aktuelt for denne 
anskaffelsen, vil dette være regulert i kontrakten pkt. 2.8.4.  
 
4.10 Avvisning 
Avvisningsreglene i anskaffelsesforskriften kapittel 24 kommer til anvendelse. Oppdragsgiver anmoder 
tilbyderne om å gjøre seg kjent med disse. 
 
5 Utforming og levering av forespørsel om å delta i konkurransen 
5.1 Generelt 
Interesserte tilbydere skal i første trinn av konkurransen kun levere en forespørsel om å få delta 
(kvalifikasjonssøknad), ikke et komplett tilbud, se pkt. 4.2 og 7.4. 

5.2 Levering av forespørsel 
Elektronisk levering: 

1. Forespørselen skal leveres elektronisk i KGV. Innlogging skjer på nettsiden eu.eu-supply.com. 
2. Alle deler av forespørselen skal leveres som søkbare PDF-filer. 
3. Forespørselen skal foreligge på norsk. 
4. Filene skal navngis slik at navnet viser til filens innhold. 
5. Tilbyder skal sammen med forespørselen levere en kopi av forespørselen på redigerbart format 

(elektronisk) der opplysninger som av tilbyder ansees som forretningshemmeligheter er sladdet. 
 

5.3 Forespørselens utforming og innhold  
Forespørselen skal bestå av følgende: 

 Dokument Innhold Merknad Henvisning 

1 Forespørselsskjema Utfylt bilag 4a   

2 ESPD Utfylt egenerklæringsskjema   

3 Erfaringsoversikt Utfylt bilag 3  Pkt. 7.8, krav 8 
og 9 

Pkt. 8.4 

4 Forpliktelseserklæring Utfylt bilag 5 Legges kun ved dersom man 
benytter «Støtte fra annet 
foretak» 

Pkt. 7.3 

 

5.4 Dokumenter til dialogen 
Følgende dokumenter skal leveres før første dialogmøte og utvikles utover i dialogen: 

 Dokument Innhold Merknad Henvisning 

1 Skisse Skisser som beskriver hvordan 
utviklingsdelen er planlagt utført 

Dokumentasjonskrav er 
nærmere beskrevet i bilag 6 

Bilag 6 

2 Metodebeskrivelser Ved hjelp av beskrivelser av 
produkter, metoder, prosedyrer og 
organisering skal det skisseres 
hvordan Oppdragsgivers krav om 
en andel på minimum 50 % 
hydrogendrift skal oppnås. 

Dokumentasjonskrav er 
nærmere beskrevet i bilag 6 

Bilag 6 

 

https://eu.eu-supply.com/


8 

 

5.5 Dokumenter som skal utvikles i dialogen 
Utkast til følgende dokumenter skal forberedes til andre dialogmøte og utvikles utover i dialogen: 

 Dokument Innhold Merknad Henvisning 

1 Usikkerhetsvurdering Oversikt over usikkerhets-
momenter ved utviklingen av 
ferjen og en beskrivelse av 
hvordan disse kan motvirkes 

Dokumentasjonskrav er nærmere 
beskrevet i bilag 6 

Bilag 6 og 7 

2 Estimat over mulig utfall Overordnede estimat av måltall 
for forventet oppnåelig resultater 
for tekniske ytelser og 
energieffektivitet basert på de 
faktorer som tildelingskriteriene 
beskriver. 

Dokumentasjonskrav er nærmere 
beskrevet i bilag 6 

Bilag 6 

3 Grunnlag for hensyns-
og sikkerhetssoner ved 
kai  

Fareidentifisering (HAZID) 
basert på gjennomgang av 
relevante uhellsscenarier som 
grunnlag for å vurdere 
arealmessige begrensninger 
(hensynssoner, indre- og ytre 
sikkerhetsområde, ref DSB 
temaveiledning om omtapping 
av farlig stoff, kap.3). I tillegg må 
det defineres soner iht forskrift 
om helse og sikkerhet i 
eksplosjonsfarlige atmosfærer 
(ATEX). Scenarier må være 
knyttet til eventuell fylling, 
lagring og produksjon av H2 på 
land samt bunkring fra land mv 

 Bilag 8 

 
6 Utforming og levering av tilbudet 
6.1 Levering av tilbudet 
1) Tilbudet skal leveres elektronisk i KGV. Innlogging skjer på nettsiden eu.eu-supply.com. 
2) Alle deler av tilbudet skal leveres som søkbare PDF-filer. Vedlegg 5.1, arkfane K, L, M, N og 

vedlegg 3.2, arkfane Miljøbudsjett skal i tillegg leveres på regneark. Ved eventuelle 
uoverensstemmelser gjelder PDF-versjonen. 

3) Filene skal navngis slik at navnet viser til filens innhold. 
4) Tilbyder skal sammen med tilbudet levere en kopi av tilbudssettet på redigerbart format 

(elektronisk) der opplysninger som av tilbyder ansees som forretningshemmelig er sladdet. 
 

6.2 Tilbudets utforming og innhold  
1) Tilbudet skal gis på bilag 4b Tilbudsskjema, kombinert med et forpliktende tilbudsbrev. Tilbudet 

skal være datert og underskrevet. 
2) Tilbudssum i bilag 4b skal samsvare med beregning av tilbudssum i pkt. 9.1. Tilbudte verdier for 

miljødelen i bilag 4b skal samsvare med oppgitte verdier i vedlegg 3.2, arkfane Miljøbudsjett  
3) Vedlegg 5.1, arkfane K, L og M skal samsvare innbyrdes med hverandre. Tallene i vedlegg 5.1, 

arkfane K skal kunne summeres opp med likelydende linjer i vedlegg 5.1, arkfane L, og tallene i 
vedlegg 5.1, arkfane L skal kunne summeres opp med likelydende linjer i vedlegg 5.1, arkfane M. 

4) Tilbudet skal foreligge på norsk.  
5) Dokument som skal følge tilbudet fremgår av tabellen nedenfor. Dersom tilbyder leverer flere 

tilbud, skal det leveres et tilbudsskjema for hvert tilbud. 
 

Tilbudet skal bestå av følgende: 

https://eu.eu-supply.com/
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 Dokument Innhold Merknad Henvisning 

1 Forpliktende tilbudsbrev   Pkt. 6.2 (1) 

2 Tilbudsskjema Utfylt Bilag 4b  Pkt. 6.2 (1),     
Pkt. 9 

3 Miljøbudsjett Utfylt Vedlegg 3.2  Pkt. 9 

4 Spesifikasjon av fartøy Utfylt Vedlegg 3.1   

5 Budsjettskjema Utfylt Vedlegg 5.1   Pkt. 6.2 (3) 

6 Endelig skisse av valgt 
løsning  

  Bilag 9, pkt. 
9.2.1 

7 Dokumentasjon fra 
Sjøfartsdirektoratet på 
«Approval of preliminary 
design» ihht. 
MSC.1/Circ.1455 

   

 

6.3 Kompensasjon og utgifter til utarbeidelse, deltagelse i dialogen og 
levering av tilbud 

 
Tilbyderne vil motta følgende kompensasjon for deltagelse i dialogen og innlevering av tilbud: 

 0,5 MNOK for innlevert skisse til oppstart av dialog 
 Ytterligere 1 MNOK for invitasjon til å inngi tilbud 
 Ytterligere 1,5 MNOK for innlevering av endelig tilbud.  

 
Vinner av konkurransen får ingen kompensasjon. Kompensasjonen vil ikke bli utbetalt før 
konkurransen er ferdig. 
 
Utgifter utover dette som tilbyder pådrar seg i forbindelse med utarbeidelse, innlevering og oppfølging 
av tilbud, og anskaffelsesprosessen forøvrig vil ikke bli refundert av Oppdragsgiver. 
 
6.4 Avvik fra konkurransegrunnlaget 
Dersom tilbudet er ment å avvike fra konkurransegrunnlaget, herunder om det er tatt forbehold, skal 
dette angis i bilag 4b Tilbudsskjema. Avvikene skal spesifiseres i eget vedlegg, alternativt skal det 
henvises til hvor i tilbudet avvikene er beskrevet. De skal være presise og entydige, og skal være 
beskrevet slik at Oppdragsgiver kan vurdere avvikene uten kontakt med tilbyder. 

 
Avvik skal så vidt mulig prissettes. Avvik som ikke er prissatt vil bli kostnadsmessig (eventuelt 
skjønnsmessig) vurdert av Oppdragsgiver.  

 
6.5 Rettidig levering av tilbudet  
Tilbudet er rettidig levert dersom det er kommet til innleveringsadresse før tilbudsfristens utløp. Etter 
fristens utløp vil det ikke være mulig å levere tilbud. 
 
6.6 Alternative tilbud 
Det er ikke anledning til å levere alternative tilbud. 
 
6.7 Tilbudsåpning 
Tilbudsåpning skal være lukket. 

 
7 Kvalifikasjonskrav 
7.1 Generelt 
Tilbyder må oppfylle kravene i punkt 7.5 – 7.8 for å være kvalifisert for å delta i konkurransen.  
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Tilbydere må ha oppdatert politiattest for daglig leder og attest fra konkursregisteret, pkt. 7.8, krav 7, 
som ikke er eldre enn 3 måneder fra tilbudsfrist den 10.10.2018. Det er ikke nødvendig med ny 
løyvegaranti. 
 
Tilbyder skal fylle ut og levere egenerklæringsskjemaet ESPD som dokumentasjon på at 
kvalifikasjonskravene er oppfylt. Dokumentasjon på oppfyllelse av kvalifikasjonskravene behøver ikke 
å legges ved tilbudet, med unntak av dokumentasjon som er etterspurt i pkt. 7.4. Tilbyderne må likevel 
sørge for å ha dokumentasjonen som fremgår nedenfor tilgjengelig. Ved forespørsel fra 
Oppdragsgiver skal tilbydere kunne levere dokumentasjonen innen 2 virkedager. 
 
7.2 Utfylling av Europeisk egenerklæringsskjema 

1. Gå inn på: https://ec.europa.eu/tools/espd  
2. Velg «Jeg er Tilbyder»  
3. Velg «Importere ESPD-forespørsel for denne konkurransen»  
4. Last opp filen «espd-request.xml» som er en del av anskaffelsesdokumentene  
5. Velg det land din virksomhet er registrert i  
6. Fyll ut samtlige opplysninger under del II, III, IV, V, VI  
7. Etter utfylling av del VI velger du «eksporter til fil»  
8. Lagre filen «espd-response.xml»  
9. Husk å legge ved filen som en del av tilbudet!  

 
Mer veiledning finnes på anskaffelser.no. 
 
7.3 Støtte fra andre foretak 
Tilbyder kan velge å støtte seg på andre foretaks kapasitet for å oppfylle kvalifikasjonskravene fastsatt 
i konkurransegrunnlaget. Med «andre foretak» menes for eksempel morselskap, samarbeidspartner, 
underleverandør og lignende. Tilbyder må i så fall levere egenerklæringsskjema (ESPD) utfylt av de 
foretakene han vil støtte seg på. 
 
Det skal fremkomme klart hvilket/hvilke kvalifikasjonskrav det støttende foretaket vil støtte tilbyder på. 
Dette gjelder selv om det støttende foretaket er i samme konsern som tilbyder, og ellers uavhengig av 
den rettslige karakteren av forbindelsen mellom tilbyder og det støttende foretak. 
I tillegg må tilbyder bevise at han vil ha rådighet over de nødvendige ressursene fra de støttende 
foretak i kontraktsperioden, ved å legge frem en forpliktelseserklæring, garanti, samarbeidsavtale eller 
lignende. Bruk gjerne vedlagt mal for forpliktelseserklæring, bilag 5. 
 
Dette gjelder uavhengig av den juridiske karakteren av forbindelsen mellom foretakene, dvs. at de 
støttende foretakene enten kan være tilbyders morselskap, et annet foretak i samme konsern, en 
samarbeidspartner eller lignende. 
 
Forpliktelseserklæringen skal klargjøre partenes indre ansvarsforhold og oppgavefordelingen mellom 
dem. Det skal gå frem av avtalen at partene er solidarisk ansvarlige overfor kontraktsoppfyllelsen med 
Oppdragsgiver. Avtalen skal peke ut det selskap eller foretak som skal representere partene overfor 
Oppdragsgiver. Den tilbyder som skal representerer partene skal underskrive kontrakten. 
 
De krav som stilles i dette punktet gjelder imidlertid ikke for oppfyllelse av kvalifikasjonskrav 9 (2), jf. 
pkt. 7.8.  
 
7.4 Utvelgelsesprosess og utvelgelseskriterier 
Av de tilbydere som oppfyller kvalifikasjonskravene vil Oppdragsgiver velge ut inntil 4 tilbydere til å 
delta i dialogfasen, jf. forskrift om offentlige anskaffelser § 17-6. 
 
Utvelgelsen vil skje ut fra hvilke tilbydere som best oppfyller følgende kriterier etter følgende 
prioritering: 

 KRITERIUM DOKUMENTASJONSKRAV 
1. Tilbyder skal ha relevant kompetanse og 

erfaring av samme art og vanskelighetsgrad jf. 
pkt. 7.8, krav 8 

Jf. pkt. 7.8, krav 8 
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2. Tilbyder skal ha tilstrekkelig 
gjennomføringsevne jf. pkt. 7.8, krav 9 (2) 

Jf. pkt. 7.8, krav 9 (2) 

  
Dokumentasjonen for utvelgelseskriteriene skal sendes inn sammen med forespørselen i tillegg til 
egenerklæringsskjemaet. 
 
Oppdragsgiver vil informere tilbyder skriftlig dersom denne ikke anses kvalifisert eller ikke når opp i 
kvalifikasjonsvurdering og av den grunn ikke blir invitert med i dialogen. Meddelelsen vil inneholde en 
begrunnelse for den beslutning som er tatt. 
 
Begjæring om midlertidig forføyning mot Oppdragsgivers beslutning om å avvise tilbyder eller forkaste 
en forespørsel om å delta i konkurransen må settes frem for tingretten innen 15 dager regnet fra 
dagen etter Oppdragsgivers melding er sendt, jf. anskaffelsesforskriften § 20-7. 
 
Dersom Oppdragsgiver finner at vurderingen ikke er i samsvar med kravene kan Oppdragsgiver 
revurdere kvalifikasjonsvurderingen og likevel la tilbyder delta i tilbudsfasen. 

 
7.5 Skatteattest 

KRAV 1 DOKUMENTASJONSKRAV 
Tilbyder må være á jour med innbetaling av 
skatter og avgifter.  
 

 Skatte- og merverdiattest, ikke eldre enn 3 
måneder regnet fra tilbudsfristens utløp. 

 
Norske tilbydere  
Attesten bestilles og hentes ut i Altinn eller hos 
skatteoppkrever/Skatteetaten. 
 
Utenlandske tilbydere  
Attester utstedt av kompetent myndighet som 
bekrefter at tilbyderen har oppfylt sine 
forpliktelser med hensyn til betaling av skatter 
og avgifter i henhold til lovbestemmelsene i 
landet hvor tilbyderen er etablert.  
 
Dersom myndighetene i det aktuelle landet ikke 
utsteder slike attester, skal tilbyderen fremlegge 
en erklæring som stadfester at alle skatter og 
avgifter er blitt betalt. Erklæringen skal være 
utstedt av retts- eller forvaltningsmyndighet i 
hjemstaten eller nåværende oppholdsstat eller 
være godkjent og signert av en uavhengig 3. 
part. Erklæringen skal være utformet på norsk 
eller engelsk.  
 
Attesten(e) skal ikke være eldre enn 3 måneder 
regnet fra tilbudsfristens utløp. Dokumentasjon 
skal være utformet på norsk eller engelsk. 

 
7.6 Krav til tilbyders registrering, autorisasjoner mv. 

KRAV 2 DOKUMENTASJONSKRAV 
Tilbyder skal være et lovlig etablert foretak. 
 
For tilbydere som søker på vegne av selskap 
under etablering skal det vedlegges et 
stiftelsesdokument. 

Norske selskaper:  
 Firmaattest utstedt av Foretaksregisteret 

(ikke eldre enn 3 måneder regnet fra 
tilbudsfristens utløp). Firmaattest hentes ut i 
Altinn. 
 

Utenlandske selskaper:  
 Attester for registrering i faglig register som 

bestemt ved lovgivning i det land hvor 

http://www.altinn.no/
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tilbyder er etablert. (ikke eldre enn 3 
måneder regnet fra tilbudsfristens utløp).  

 Tilbyder skal oppgi selskapets eierforhold.  
 
Tilbydere under etablering skal vedlegge 
stiftelsesdokument. 

KRAV 3 DOKUMENTASJONSKRAV 
Tilbyder skal ha god vandel.   Utfylt dokumentasjon i ESPD-skjemaet, jf. 

pkt. 6.1 
KRAV 4 DOKUMENTASJONSKRAV 
Tilbyder skal ha gyldig godkjennelsesbevis for 
sikkerhetsstyring (Document of Compliance, 
DOC) for drift av ro-ro passasjerskip (ro-ro ferje) 

 Kopi av utstedt Document of Compliance, 
DOC 

 
Dersom tilbyder selv ikke har DOC sertifikat, 
men har delegert dette til et 
managementselskap som har DOC sertifikat på 
vegne av selskapet skal, tilbyder legge ved bilag 
5 Forpliktelseserklæring og kopi av 
managementselskapets DOC sertifikat. 

 
7.7 Tilbyders økonomiske og finansielle kapasitet 

KRAV 5 (1) DOKUMENTASJONSKRAV 
Tilbyder må ha tilstrekkelig finansiell styrke til å 
oppfylle kontrakten i hele kontraktsperioden.  
 
Oppdragsgiver vil legge følgende til grunn ved 
vurdering av tilbyders økonomiske evne: 
 Tilbyders gjennomsnittlige årlige omsetning 

bør være minst like stor som den 
årsomsetning kontrakten genererer 

 Egenkapitalandelen (soliditet) må være 
minst 5 %. 

 Egenkapitalen må være minst 100 MNOK 
 

 Årsregnskap med noter inkl. styrets 
årsberetning og revisjonsberetning for de 
siste tre avsluttede regnskapsår.  

 
 Utfylt bilag 1 Nøkkeltall, Oversikt over 

nøkkeltall basert på tre siste regnskapsårs 
regnskapstall. 

 
Oppdragsgiver vil selv hente ut 
kredittvurdering/ratingrapport av potensielle 
tilbydere fra et uavhengig 
kredittvurderingsselskap og om nødvendig også 
av eventuelle underleverandør eller 
samarbeidende selskap.  
 
 

KRAV 5 (2) DOKUMENTASJONSKRAV 
Tilbyder må kunne få selvskyldnergaranti fra 
bank- eller finansinstitusjon i Norge, eller 
tilsvarende konsesjon gitt innenfor EØS-området 
 
Garantien skal dekke ethvert økonomisk ansvar 
som tilbyder kan komme i overfor 
Oppdragsgiver. Garantien skal gjelde fra 
kontraktsinngåelse til 6 måneder etter at 
kontrakten er avsluttet. 
 
Denne garantien må ikke forveksles med garanti 
i tilknytning til løyve som skal stilles til 
løyvemyndighet i forbindelse med tildeling av 
løyve – jf. § 7 i yrkestransportforskriften.  

Bekreftelse fra en bank, forsikringsselskap eller 
annen kredittinstitusjon med godkjenninger for 
bank og finansieringsvirksomhet av 
Finanstilsynet i Norge, eller tilsvarende 
konsesjon gitt innenfor EØS-området på at de vil 
stille selvskyldnergaranti iht. kravet 

KRAV 6 DOKUMENTASJONSKRAV 
Tilbyder skal ha regnskapsmessig skille mellom 
konkurranseutsatt og skjermet virksomhet. 

 Utfylt egenerklæring, bilag 2, signert av 
tilbyder og selskapets revisor. 

 
7.8 Tilbyders tekniske og faglige kvalifikasjoner 

KRAV 7 DOKUMENTASJONSKRAV 
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Tilbyder skal oppfylle alle vilkår som skal til for å 
få løyve for persontransport med fartøy i rute, jf. 
yrkestransportforskriften § 4 og §§ 6-10. 

 Politiattest for daglig leder 
 
 Bekreftelse på løyvegaranti fra bank eller 

forsikringsselskap på 9000 Euro for løyve på 
første fartøy og 5000 Euro for hvert enkelt 
fartøy utover dette jf. yrkestransportforskrifta 
§ 7. (euroens verdi fastsettes for en periode 
på ett år. I perioden 1.januar – 31. desember 
2017 er garantisummen satt til 81 000 NOK 
for det første fartøyet og 45 000 NOK for de 
påfølgende fartøyer i hver løyvekategori).  

 
 Attest fra konkursregisteret, ikke eldre enn 3 

mnd. regnet fra tilbudsfrist. 
KRAV 8 DOKUMENTASJONSKRAV 
Tilbyder skal ha relevant kompetanse og 
erfaring fra kontraktsarbeider av samme art og 
vanskelighetsgrad. 
 
Med «relevant kompetanse og erfaring av 
samme art og vanskelighetsgrad» mener 
Oppdragsgiver i denne konkurransen at tilbyder 
skal ha erfaring fra planlegging og 
gjennomføring av oppdrag med tilsvarende 
utfordringer, herunder både: 
 
 Drift av ferjesamband 
 Utvikling og bygging av fartøy 

 Utfylt skjema som viser tilbyderens 2-3 
relevante oppdrag de siste 3 årene, se bilag 
3 pkt.1.  

 
Skjemaet (bilag 3) skal fylles ut med 
opplysninger om:  
Oppdragets navn, sted for utførelse, 
Oppdragsgiver med navn på referanseperson, 
tidsrom, oppdragets årlig verdi, antall årsverk, 
årsverk egne arbeidstakere, årsverk 
underleverandør, navn på underleverandør, kort 
beskrivelse av oppdraget.  
 
Oppdragsgiver forbeholder seg retten til å 
innhente opplysninger fra 
Brønnøysundregistrene og kontakte oppgitte 
referanser. Erfaring det kan legges vekt på ved 
innhenting av opplysninger fra referanser kan 
være: 

 Overskridelse av tidsfrister 
 Mangelfull oppfyllelse av kontrakter 
 Mangelfull oppfølging av feil og mangler 
 Alvorlige og hyppige konflikter 
 HMS – manglende rutiner eller 

manglende etterlevelse av disse 
 
Dersom tilbyder mener det er nødvendig med 
tilleggsinformasjon for å godtgjøre sin 
kompetanse og erfaring, skal denne vedlegges 
uten at Oppdragsgiver ber om det.  

KRAV 9 (1) DOKUMENTASJONSKRAV 
Tilbyder skal ha tilstrekkelig gjennomføringsevne 
til: 

 Drift av ferjesamband 
 Utvikling og bygging av fartøy 
 Utvikling og godkjenning av ny teknologi  

 

 Utfylt skjema med kort beskrivelse og 
organisasjonsplaner som viser hvordan 
tilbyder vil organisere gjennomføringen, 
se bilag 3, pkt. 2.1 og ved evt. eget skriv 

 
Det skal tydelig fremgå hvordan de ressurser 
som legges til grunn for denne forespørselen 
skal delta i prosjektet, at den kompetansen som 
tilbys finnes igjen i relevante posisjoner i 
organisasjonen, og at organisasjonen er 
tilstrekkelig bemannet. 
 
For konsortier skal det også redegjøres for 
hvordan en organiserer samarbeidet mellom de 
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deltagende bedrifter og forretningsenheter i alle 
faser av oppdraget. 
 
Verft, ingeniørmiljøer, leverandører eller andre 
aktører som skal bidra til å sikre tilbyder 
tilstrekkelig gjennomføringsevne bør angis i den 
grad slike er identifisert.  
 
Det kreves teknisk og faglig kompetanse og 
relevant erfaring hos nøkkelpersonell som 
disponeres for utviklingsdelen av kontrakten. 
Kompetanse og erfaring skal beskrives. 

KRAV 9 (2) DOKUMENTASJONSKRAV 
Tilbyder skal ha tilstrekkelig gjennomføringsevne 
for å kunne håndtere utviklingsdelen av 
kontrakten: 
 
Med «tilstrekkelig gjennomføringsevne til å 
kunne håndtere utviklingsdelen av kontrakten» 
mener Oppdragsgiver at tilbyder må ha 
nødvendig kompetanse innenfor følgende 
områder: 

 Hydrogenteknologi 
 Systemintegrasjon 
 Risikoanalyse 

 Plan for hvordan denne kompetanse 
skal innhentes og involveres i prosjektet 
må beskrives, se bilag 3 pkt. 2.2 og evt. 
med eget skriv. 
 

Denne kompetansen må være involvert i 
utarbeidelse av skissene som innleveres i 
forkant av første dialogmøte.  
 
Når kompetansen er innhentet må kompetanse 
og erfaring til disse ressursene kunne fremvises 
om Oppdragsgiver ber om det.  
 
For å kunne tilfredsstille kravene til 
Sjøfartsdirektoratet kreves ekspertkompetanse 
på risiko- vurderinger og analyse. 
 

 
 
8 Kravspesifikasjon 
Oppdragsgivers krav til oppdraget er beskrevet i kontraktsdokumentet kapittel 1-7. 
 
9 Oppdragsgivers kriterier for valg av tilbud 
Oppdragsgiver vil velge det tilbudet som har det beste forholdet mellom pris og kvalitet basert på 
følgende tildelingskriterier: 
 

Tildelingskriterier Vekt % 

Pris: 

- Tilbudssum utregnet jfr. pkt. 9.1 
 

 

70% 

Miljø: 

- Energiforbruk [GJ/år] Total energi bunkret per år (målt 
i gigajoule) for alle ferjene i sambandet 
 
 

- Skalerbarhet 

 

5 % 

 

25 % 

 

 
Alle tildelingskriteriene karaktersettes på en skala fra 0 til 100, der 100 er beste. Karakteren som 
oppnås blir multiplisert med kriteriets vekt i prosent. Tildelingskriteriet «Pris» oppnår maksimalt 70 
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poeng, tildelingskriteriet «Energiforbruk» [GJ/år] oppnår maksimalt 5 poeng, tildelingskriteriet 
«Skalerbarhet» oppnår maksimalt 25 poeng. Det vil si at maksimal oppnåelig poengverdi 100 poeng. 
 
9.1 Tildelingskriteriet pris 70 % 
Tilbyder skal fylle ut: 
 ett skipsbudsjett per fartøy (Vedlegg 5.1 «Budsjettskjemaer», arkfane K)  
 ett sambandsbudsjett for hvert samband (Vedlegg 5.1 «Budsjettskjemaer», arkfane L)   
 ett totalbudsjett (Vedlegg 5.1 «Budsjettskjemaer», arkfane M)  

ett skipsbudsjett (Vedlegg 5.1 «Budsjettskjemaer», arkfane N) opsjon om tilleggsproduksjon 
 
De ulike arkfanene skal samsvare med hverandre. Beløp fra skipsbudsjett (arkfane K) overføres til 
sambandsbudsjett (arkfane L) og beløp fra sambandsbudsjett (arkfane L) overføres til Totalbudsjett 
(arkfane M). 
 
Ved evaluering av tildelingskriteriet «Pris» vil følgende beløp inngå i tilbudsevalueringen: 
 [Kontraktsum (sum årlig vederlag 15.04.2021 - 28.02.2031)]  
+ [opsjon om forlengelse (pris pr. måned x 18]  
+ [opsjon om tilleggsproduksjon hele året x 1,5]  
+ [opsjon om tilleggsproduksjon deler av året x 3] 
= Tilbudssum  
 
Laveste tilbudssum oppnår 70 poeng, andre tilbudssummer oppnår en poengsum der en økning i 
forhold til laveste tilbudssum på 1 % fører til trekk av 1 poeng. Det vil si:  
 
• 20 % økning i forhold til laveste tilbudssum oppnår 50 poeng  
• 70 % økning i forhold til lavest tilbudssum oppnår 0 poeng (≥70 % = 0 poeng)  
 
Tilbyder skal oppgi tilbudssum i bilag 4bTilbudsskjema. 
 
Alle beløp skal oppgis i 2017-kroner, i hele 1000 NOK og være ekskl. mva. 
 
9.2 Miljø 30 % 
9.2.1 Energiforbruk [GJ/år]  
Laveste tilbudte verdi for «Energiforbruk» oppnår 5 poeng, andre tilbudte verdier oppnår en poengsum 
der en økning på 6 % i forhold til laveste fører til trekk av 1 poeng. Det vil si: 
 
• 15 % økning i forhold til laveste tilbudte verdi oppnår 2,5 poeng  
• 30 % økning i forhold til lavest tilbudte verdi oppnår 0 poeng (≥ 30 % = 0 poeng) 
 
Tilbudt energiforbruk fremkommer ved utfylling av vedlegg 3.2 Miljøskjemaer, arkfane «Miljøbudsjett». 
 
For mer informasjon om utregning av energiforbruk, se kontraktens kapittel 2 «Oppdragsbeskrivelse» 
pkt. 2.10.1 og kapittel 3 «Krav til fartøy» pkt. 3.2. 
 
Tilbudet skal inneholde en kort beskrivelse av forutsetningene for beregning av energiforbruket for den 
andre hovedferjen. 
 
9.2.2 Skalerbarhet  
Formålet med kriteriet er å stimulere til utvikling av hydrogenteknologi for nullutslipp på ferjesamband 
som ikke er egnet for fullelektrisk drift.  
 
Med skalerbarhet menes muligheten til å øke hydrogensystemets kapasitet4 utover det som er 
nødvendig for å oppfylle kravene i denne kontrakten samt muligheten til å kunne benytte 
hydrogensystemet i mer krevende ferjesamband5. 
  
                                                
4 Med kapasitet menes hydrogensystemets evne til å skaleres for å kunne levere økt energimengde (kWh), dette gjelder både 
tanksystemets mulighet for skalerering for økt mengde hydrogen og systemets evne til å yte høyere effekt (kW). 
5 Med “mer krevende ferjesamband” menes vær- og sjøtilstander som må påregnes for fartsområde «Liten kystfart». 
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Under dette kriteriet vil Oppdragsgiver legge vekt på  
 Bunkringshastighet for H2 
 Energitetthet for H2 tanksystem 
 Evne til å håndtere andre driftskrav  

 
I forhold til dokumentasjon av tildelingskriterier refereres det spesielt til bilag 9 «Krav til skisse» og 
tilbydere bes om å ta spesielt hensyn til de kvalitative kravene som står der da disse er sentrale for å 
sikre at løsningsforslaget utvikles tilstrekkelig til at det kan gis invitasjon til å gi tilbud. 
 
Det er tilbyders ansvar at endelig tilbud inneholder tilstrekkelig dokumentasjon til at valgt løsninger kan 
vurderes opp mot krav i konkurransegrunnlaget og tildelingskriteriene (med dokumentasjonsunderlag 
fra leverandører der det er nødvendig), jf. punkt 4.2, 10. avsnitt. 

9.2.2.1 Bunkringshastighet for H2 
«Bunkringshastighet for H2» i [kg/min] vil beregnes basert på tiden det tar å fylle minimum det antall 
kilo hydrogen som er nødvendig for å dekke 50 % av energiforbruket for drift av utviklingsferjen i rute 1 
med valgte bunkringsfrekvens. 
 
Bunkringshastigheten kan maksimalt beregnes basert på tanken(e)s nyttbare hydrogenmengde i [kg]. 
Nyttbar hydrogenmengde er differensen mellom: 

 Den maksimale hydrogenmengden tanken(e) kan ha etter bunkring. Dette er definert som den 
maksimale hydrogenmengden tanken(e) er godkjent for av rette myndighet. 

 Den minimale hydrogenmengden tanken(e) kan ha før bunkring. Dette er definert som den 
største hydrogenmengden av følgende: 

o minimum hydrogenmengde som er tillat av rette myndighet ved oppstart av bunkring 
o minimum hydrogenmengde som er nødvendig for at hydrogensystemet kan brukes til 

å produsere strøm 
 
Tiden som legges til grunn er den tiden som begrenser ferjens operasjon/drift. Med det menes at alle 
elementer av bunkringsprosedyren som gjør at ferjen ikke kan iverksette andre operasjoner skal 
regnes med. 
 
Beregning av bunkringshastighet skal baseres på ett tilkoblingspunkt. Tilbyder får ikke flere poeng ved 
eventuell parallell bunkring. 
 
Bunkring skal ikke være til hinder for øvrig trafikkavvikling i sambandet. 
 
Hydrogenmengden som bunkres og tiden som legges til grunn for bunkringshastighet skal beskrives i 
skissen på en slik måte at: 

 Tanken(e)s nyttbare hydrogenmengde i [kg] er sannsynliggjort gjennom dokumentasjon 
(tegning av tanker, operasjonstrykk og temperatur etc.). 

 Målemetode for måling av hydrogenmengde i tanken(e) med tilhørende måleusikkerhet er 
dokumentert (tegninger og relevant underlag fra leverandører etc.).  

 
Beskrivelse av bunkringsprosedyren skal være tilstrekkelig detaljert til at start og stopp av de 
forskjellige aktivitetene i bunkringsprosedyren kan identifiseres og tidsberegnes. For hver aktivitet må 
det inkluderes en beskrivelse av hva som er forutsetningen for å gå videre til neste steg i prosedyren. 
Minimumstid for de ulike aktivitetene skal angis.  
 
Dette delkriteriet vil bli vurdert basert på dokumentasjon av tanken(e)s nyttbare hydrogenmengde, 
målemetode med usikkerhet og bunkringsprosedyre i tilbudet og utfylte verdier i vedlegg 3.2 
Miljøskjemaer, arkfane «Bunkringshastighet H2». 
 
Høyeste tilbudte verdi for «Bunkringshastighet for H2» oppnår 12 poeng. Andre tilbudte verdier oppnår 
en poengsum der en reduksjon på 8 % i forhold til høyeste verdi fører til trekk av 1,2 poeng. Det vil si: 

 16 % reduksjon i forhold til høyeste tilbudte verdi oppnår 9,6 poeng 
 80 % reduksjon i forhold til høyeste tilbudte verdi oppnår 0 poeng (≥ 80 % = 0 poeng) 

 
Tilbudt «Bunkringshastighet for H2» fremkommer ved utfylling av vedlegg 3.2 Miljøskjemaer, arkfane 
«Bunkringshastighet H2». 
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9.2.2.2 Energitetthet for H2 tanksystem 
«Energitetthet for H2 tanksystem» vil beregnes som en funksjon av volumetrisk og gravimetrisk 
densitet, oppnådd poengsum er summen av poeng for volumetrisk densitet og gravimetrisk densitet. 
Alle deler og moduler skal regnes med bortsett fra de deler av anlegget som: 

 kun er aktive under bunkring (rør fra fyllestasjon til H2 lagringstanker etc.) 
 leverer ferdigbehandlet hydrogen til brenselceller av den kvalitet som er spesifisert av 

brenselcelleleverandør (rør til brenselcelle etc.) 
 
Dette delkriteriet vil bli vurdert basert på dokumentasjon av «Energitetthet for H2 tanksystem» i tilbudet 
og utfylte verdier i vedlegg 3.2 Miljøskjemaer, arkfane «Energitetthet H2 tanksystem». Dokumentasjon 
skal inneholde relevant underlag (inklusive tegninger). 
 
Tilbudt verdi for volumetrisk densitet og gravimetrisk densitet fremkommer ved utfylling av vedlegg 3.2 
Miljøskjemaer, arkfane «Energitetthet H2 tanksystem». 
 
Volumetrisk densitet [L/(kg H2)] er ytre volum for tanksystem i forhold til tanksystemets nyttbare 
hydrogenmengde i [kg H2], som beskrevet i pkt. 9.2.2.1, der ytre volum for tanksystem [L] beregnes 
som en sum av rektangulære bokser som omslutter alle deler og moduler som inngår i H2 tanksystem 
(som definert over).  
 
Volum fra eventuell kaldboks skal ikke regnes med, men volum fra det som inngår i H2 tanksystem og 
som er plassert inne i kaldboks skal medregnes. For rør settes bredde og høyde lik ytre diameter og 
lengde lik senterlinjens lengde. Hvis noen moduler har utvekster tillattes det at man bruker flere 
bokser, eksempler på dette kan være: 

 Stuss/flens og eventuell integrert ventilblokk på ende av hydrogentank 
 Reguleringsmekanisme, måler, giver og lignende som ikke inneholder hydrogen men er 

montert på ventiler og rør som fører hydrogen 
 
Laveste tilbudte verdi for «Volumetrisk densitet» oppnår 5 poeng, andre tilbudte verdier oppnår en 
poengsum der en økning på 5 % i forhold til laveste verdi fører til trekk av 0,5 poeng. Det vil si: 

 15 % økning i forhold til laveste tilbudte verdi oppnår 3,5 poeng 
 50 % økning i forhold til lavest tilbudte verdi oppnår 0 poeng (≥ 50 % = 0 poeng) 

 
Gravimetrisk densitet [kg/(kg H2)] er vekten av tomt tanksystem i forhold til tanksystemets nyttbare 
hydrogenmengde i [kg H2], som beskrevet i pkt 9.2.2.1, der vekten av tomt tanksystem i [kg] beregnes 
som summert vekt av alle deler og moduler som inngår i H2 tanksystem (som definert over). 
 
Laveste tilbudte verdi for «Gravimetrisk densitet» oppnår 4 poeng, andre tilbudte verdier oppnår en 
poengsum der en økning på 5 % i forhold til laveste verdi fører til trekk av 0,4 poeng. Det vil si: 

 15 % økning i forhold til laveste tilbudte verdi oppnår 2,8 poeng 
 50 % økning i forhold til lavest tilbudte verdi oppnår 0 poeng (≥ 50 % = 0 poeng) 

9.2.2.3 Evne til å håndtere andre driftskrav 
Med «Evne til å håndtere andre driftskrav» menes hydrogensystemets evne til å håndtere andre 
driftskrav enn det som er aktuelt for denne kontrakten. 
 
I vedlegg 3.2 Miljøskjemaer, arkfane «Håndtere andre driftskrav» er det oppgitt generell informasjon til 
hvordan verdiene i arkfanen skal fylles ut samt nøkkelinformasjon for 3 caser som skal benyttes som 
grunnlag for å dokumentere «Evne til å håndtere andre driftskrav» i tilbudet. 
 
Nødvendig dokumentasjon av tilbudet vil være avhengig av hvilken tilbudt løsning som er utfylt i 
kolonne E og eventuelle endringer for operasjontrykk, antall tanker og endring fra trykksatt til flytende 
hydrogen i kolonne G-K. Endringer i forhold til tilbudt løsning skal beskrives og sannsynliggjøres som 
gjennomførbare. Beskrivelsen skal vise plassering av tanker i tegninger (GA) der det benyttes 
ferjestørrelser som ligger innenfor intervallet for ferjer av tilsvarende størrelser og type som beskrevet i 
nøkkelinformasjonen for Case 1-3 i vedlegg 3.2 Miljøskjemaer, arkfane «Håndtere andre driftskrav». 
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Dette delkriteriet vil bli vurdert basert på dokumentasjon av «Evne til å håndtere andre driftskrav» i 
tilbudet og utfylte verdier i vedlegg 3.2 Miljøskjemaer, arkfane «Håndtere andre driftskrav». Utfylte 
verdier i arkfanen må samsvare med dokumentasjon av «Evne til å håndtere andre driftskrav» og 
annen relevant dokumentasjon i tilbudet. 
 
Høyeste tilbudte verdi for «Evne til å håndtere andre driftskrav» oppnår 4 poeng, andre verdier oppnår 
en poengsum der en reduksjon på 8 % i forhold til høyeste verdi fører til trekk av 0,4 poeng. Det vil si: 

 16 % reduksjon i forhold til høyeste tilbudte verdi oppnår 3,2 poeng 
 80 % reduksjon i forhold til høyeste tilbudte verdi oppnår 0 poeng (≥ 80 % = 0 poeng) 

 
Tilbudt «Evne til å håndtere andre driftskrav» fremkommer ved utfylling av vedlegg 3.2 Miljøskjemaer, 
arkfane «Håndtere andre driftskrav». 
 
9.3 Evalueringsmodell 
I vedlegg 3.2 «Miljøskjemaer» er det utarbeidet en evalueringsmodell med tilhørende arkfaner for 
hvert tildelingskriterium som skal fylles ut av alle tilbydere. 
 
Det er viktig at alle deler av evalueringsmodellen fylles ut riktig da det danner grunnlaget for 
kalkulering av oppnådd poengsum for alle tildelingskriteriene. Alle verdier som legges inn i 
evalueringsmodellen skal baseres på dokumentasjonen fra tilbyder. 
 
- Ved å fylle ut lyseblå celler vises beregningene av hvert tildelingskriterium. Hvite eller grå 

celler/felt inneholder oppnådd verdi for tildelingskriteriet (eller støtteberegning). Påse at 
tallverdiene som fylles inn har samme benevning som spesifisert i overskriftene 

 
Modellen vil inneholde formler som regner ut en poengsum sammenliknet med konkurrerende tilbud 
for hvert enkelt tildelingskriterium, samt en samlet poengsum basert på alle kriteria som danner 
grunnlaget for valg av det tilbudet som har det beste forholdet mellom pris og kvalitet. 
 
10 Avslutning av konkurransen 
10.1  Avlysning av konkurranse  
Oppdragsgiver kan avlyse konkurransen dersom det foreligger saklig grunn jf. foa § 25-4.  
 
10.2  Informasjon og begrunnelse for kontrakts- og løyvetildeling  
Oppdragsgiver informerer alle tilbydere skriftlig og samtidig om hvem Oppdragsgiver har til hensikt å 
tildele kontrakt til så snart valg av tilbyder er gjort. Meddelelsen vil inneholde en begrunnelse for valget 
og angi karensperioden fra tildelingen gjøres kjent til kontraktsignering er planlagt gjennomført 
(kontraktsinngåelsen). 
 
Dersom Oppdragsgiver finner at tildelingsbeslutningen ikke er i samsvar med kriteriene for valg av 
tilbyder kan beslutningen annulleres frem til kontrakt er inngått. 
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1 Kontraktsvilkår 

1.1 Alminnelige bestemmelser 
1.1.1 Generelt 
Disse kontraktsvilkår inkludert øvrige kontraktsdokumenter regulerer partenes rettigheter og plikter 
ved gjennomføring av de ferjetjenester som er omfattet av denne kontrakten. 
 
1.1.2 Kontraktsdokumenter 
Med mindre annet er avtalt består kontrakten av følgende dokumenter: 

 Avtaledokumentet, vedlegg 1.1 
 Kapittel 1 Kontraktsvilkår 
 Kapittel 2 Oppdragskrav  
 Kapittel 3 Krav til fartøy  
 Kapittel 4 Rutebeskrivelse 
 Kapittel 5 Vederlag 
 Kapittel 6 Oppstartsforberedelser 
 Kapittel 7 Kaier og infrastruktur  
 Kapittel 8 Endringer, presiseringer og suppleringer 
 Referater og annet skriftlig materiale fra oppklarende drøftelser, eller forhandlinger der dette 

er tillatt, og som er godkjent av partenes representanter jf. pkt. 1.1.5.  
 Operatørs tilbud 

 
1.1.3 Tolkningsregler 
Inneholder kontraktdokumentene vilkår som strider mot hverandre skal de gjelde i følgende 
rekkefølge:  
 

1) Signert avtaledokument  
2) Referater og annet skriftlig materiale fra oppklarende drøftelser, eller forhandlinger der dette 

er tillatt, og som er godkjent av partenes representanter jf. pkt. 1.1.5. 
3) Kontraktens kapittel 1-8 
4) Operatørs tilbud 

 
Forøvrig gjelder yngre bestemmelser foran eldre, spesielle bestemmelser foran generelle og 
bestemmelser utarbeidet særskilt for kontrakten foran standardiserte bestemmelser. 
 
1.1.4 Definisjoner 

Avgang Rute med fartøy fra ferjekai A til ferjekai B, ferjekai B til ferjekai C, osv. 
Driftsoppstart  Dato for oppstart av ruteproduksjon etter denne kontrakten. 
Kontraktsinngåelse Dato når begge parter har signert avtaledokument.  
Operatør Juridisk enhet som er tildelt kontrakt av Oppdragsgiver. 
Oppdraget De forpliktelser Operatør skal levere iht. kontrakten. 
Rutetabell  Planlagt ruteproduksjon med avgangs- og ankomsttider for det aktuelle 

sambandet. 
Underleverandører Juridisk enhet som har påtatt seg utførelsen av en del av de forpliktelser 

som omfattes av Operatørs kontrakt med Oppdragsgiver. 
 
1.1.5 Partenes representanter 
Hver av partene skal utpeke en person som representerer dem i spørsmål angående kontrakten 
(representant). Er ikke annet skriftlig meddelt den andre parten, har representanten fullmakt til å fatte 
alle beslutninger i anledning kontrakten. 
 
1.1.6 Kontraktsperiode 
Kontrakten Hjelmeland-Nesvik-Skipavik vil gjelde fra kontraktsignering til og med 31. august 2031. 
 
Driftsperioden vil være fra 15. april 2021 til 28. februar 2031. 
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1.1.7 Opsjoner 
1.1.7.1 Opsjon om forlenget kontrakts- og driftsperiode 
Oppdragsgiver har rett til å utøve opsjon på å forlenge drifts- og kontraktsperiode med inntil 18 
måneder basert på de samme vilkårene som kontrakten angir.  

Ved utøvelse av opsjon blir Operatør forpliktet til å utføre oppdraget i opsjonsperioden. Opsjonsprisen 
(vederlaget) er priset i Vedlegg 5.1, arkfane K, L og M. Oppdragsgiver skal varsle Operatør minst 1 år 
før driftsperiodens utløp dersom opsjon skal benyttes. 

Operatør har ellers plikt til å utføre tjenesten i tråd med oppdragsgivers krav slik det fremkommer av 
kontrakt, i instruks, pålegg og lignende gitt av oppdragsgivers representant jf. pkt. 1.1.5, selv om 
partene er uenige. 

1.1.7.2 Opsjon om tilleggsproduksjon 
Oppdragsgiver har opsjon på at reservefartøy skal kunne settes inn i fast ruteproduksjon hele eller 
deler av året. Ved ikraftsettelse av opsjon skal ruteplan utføres som beskrevet i punkt 4.4. 

Oppdragsgiver skal varsle løyvehaver minst 1 år før reservefartøy skal settes i drift. 

Opsjonsprisen (vederlaget) er priset i vedlegg 5.1, arkfane N Opsjon. 

1.1.8 Generelle regler om varsling 
Alle varsler og krav og svar på disse som skal meddeles etter bestemmelsene i kontrakten, skal 
fremsettes skriftlig til partenes representanter, jf. pkt. 1.1.5, eller til avtalte adresser. Varsler og krav 
gitt ved elektronisk kommunikasjon regnes bare som skriftlig dersom dette er avtalt. 
 
1.1.9 Møter 
Det skal avholdes møter mellom Operatør og Oppdragsgiver slik det går frem av pkt. 2.11. 
 
1.2 Utførelse av oppdraget 
1.2.1 Generelt 
Operatør forplikter seg til å levere de tjenester og leveranser som er beskrevet i kontrakten og bærer 
alle kostnadene forbundet med dette, med mindre noe annet er særskilt avtalt i kontrakten.  
 
1.2.2 Netto-/Bruttokontrakt 
Konkurransen forutsetter at det blir inngått en bruttokontrakt. Dette innebærer at alle billettinntekter 
tilfaller Oppdragsgiver. Operatør vil motta et fast kontraktfestet vederlag/godtgjørelse for tjenesten. 
 
1.2.3 Oppstartsforberedelser 
I perioden fra signering av kontrakten og frem til hovedferjene blir satt inn i ordinær drift skal Operatør 
oppfylle de krav som fremgår av kapittel 6 Oppstartsforberedelser. 
 
Operatør skal uten ugrunnet opphold varsle Oppdragsgiver om mulige forsinkelser i forhold til 
fremdriften i oppstartsforberedelsene. 
 
1.2.4 Samarbeids- og lojalitetsplikt 
Partene er forpliktet til å samarbeide og vise lojalitet under gjennomføringen av kontrakten. 
 
1.2.5 Ansvar for skade og tap 
Operatør er ansvarlig for at Oppdraget blir utført på en slik måte at det ikke oppstår skade eller fare for 
skade på person og eiendom.  
 
Foreligger det fare for øyeblikkelig skade, er begge parter forpliktet til å ta nødvendige forholdsregler 
for å hindre eller begrense skade, selv om den annen part ikke kan varsles. Den part som har risikoen 
for en skade, plikter å bære kostnadene med å utbedre denne, og skal eventuelt betale de 
nødvendige merkostnader den annen part har hatt. 
 
1.3 Sikkerhetsstillelse 
Operatør skal for egen regning stille en samlet sikkerhet for sine kontraktsforpliktelser, 
forsinkelsesrente og inndrivelsesomkostninger ved mislighold. Garantien skal stilles av bank, 
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forsikringsselskap eller annen kredittinstitusjon med godkjenninger for bank og 
finansieringsvirksomhet av Finanstilsynet i Norge, eller tilsvarende konsesjon gitt innenfor EØS-
området. Sikkerheten skal stilles uten ugrunnet opphold, og senest en måned etter kontraktens 
inngåelse. 
 
Garantien skal være Selvskyldnergaranti og utgjøre 10 % av gjennomsnittlig årlige kostnader, jfr. linje 
R i vedlegg 5.1, arkfane M Totalbudsjett. Garantien skal gjelde fra kontraktsinngåelse til 6 måneder 
etter at kontrakten er avsluttet.  
 
Som sikkerhet aksepteres også at garantibeløpet plasseres på sperret konto til fordel for 
Oppdragsgiver. Kausjonsløftet fra garantisten skal rettes direkte til den annen part og ikke være 
begrenset på annen måte enn det som følger av bestemmelsene her. 
 
1.4 Kontroll- og opplysningsplikt 
1.4.1 Oppdragsgivers rett til å føre kontroll 
Oppdragsgiver har rett til å føre slik kontroll med materiell og utførelse som Oppdragsgiver finner 
nødvendig. Oppdragsgiver skal gis tilgang til Operatørs billetteringssystem, vegkantsystem og 
baksystem. Operatør plikter i denne forbindelse å stille nødvendige ressurser vederlagsfritt til 
disposisjon. Oppdragsgiver kan kontrollere at korrekt billettinnkreving blir gjennomført både med egne 
eller innleide kontrollører og automatisk telleutstyr. 
 
Blir Oppdragsgiver oppmerksom på at materiell eller utførelse ikke er i samsvar med kontrakten, skal 
Oppdragsgiver straks melde fra til Operatør. 
 
Senest 14 kalenderdager før driftsoppstart kan Oppdragsgiver kontrollere at ferjemateriellet 
tilfredsstiller Operatørs tilbud og kravene i kontrakten. Om nødvendig kan Oppdragsgiver kontrollere 
fartøyenes kapasitet ved å plassere kjøretøyer om bord. 
 
All kontroll kan være uanmeldt. 
 
1.4.2  Virkning av Oppdragsgivers kontroll 
Operatør er ansvarlig for oppfyllelse av alle sine forpliktelser etter kontrakten uavhengig av 
Oppdragsgivers støtte eller deltakelse, herunder kontroller, i forbindelse med Operatørs 
kontraktsoppfyllelse. 
 
1.4.3 Opplysningsplikt 
Oppdragsgiver kan kreve fremlagt nødvendig dokumentasjon for å vurdere tilstand og standard på 
fergene, samt materiellet for øvrig. Operatør skal på forlangende kunne godtgjøre at materiellet 
tilfredsstiller kontraktens krav. 
 
Operatør plikter å gi Oppdragsgiver nødvendige opplysninger for bedømmelse av utførelse av 
oppdraget. 
 
1.4.4 Kontroll av tilbudte verdier for skalerbarhet  
Det vil bli foretatt kontroll av parameterne for skalerbarhet, jf. pkt. 3.2.5. Dette er planlagt utført innen 
1. april 2022. Oppdragsgiver vil være ansvarlig for målingene som vil bli foretatt på Oppdragsgivers 
kostnad. Operatør plikter å stille fartøy tilgjengelig og følge anvisninger i forbindelse med dette 
vederlagsfritt. Oppdragsgiver forbeholder seg retten til ytterligere kontroll med tilhørende 
sanksjonsmulighet. 

Operatør plikter å varsle Oppdragsgiver dersom det oppstår endringer som kan påvirke kontrollerte 
verdier. Ved slike endringer kan Oppdragsgiver kreve at det skal utføres ny kontroll på Operatørs 
regning. 

 
1.5 Bruk av underleverandører 
Operatør har rett til å la deler av sine kontraktsforpliktelser utføres av en underleverandør. Operatør er 
fullt ut ansvarlig for oppfyllelse av kontrakten uavhengig av bruk av underleverandør.  
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Før kontrakt med underleverandør inngås, skal Operatør underrette Oppdragsgiver om hvilke deler 
han vil la utføre ved underleverandør, og om hvilke underleverandører han vil bruke.  
 
Oppdragsgiver kan nekte å godta Operatørs valg av underleverandør. Med mindre Oppdragsgiver 
godtgjør at nektelsen er saklig begrunnet i underleverandørens forhold, skal han dekke Operatørs 
eventuelle merkostnader som følge av at Operatør må velge en annen underleverandør. 
 
1.6 Lovpålagte krav 
1.6.1 Krav til løyve 
Det er en forutsetning at Operatør til enhver tid oppfyller kravene for å ha Løyve for å drive 
persontransport gitt i lov om yrkestransport med motorvogn og fartøy (yrkestransportlova) av 21. juni 
2002 nr. 45 med tilhørende forskrifter. 
 
Operatør skal holde seg informert om, og rette seg etter: 

 Til enhver tid gjeldende lover og forskrifter som er relevante for utførelse av oppdraget. 
 Krav og pålegg som er fastsatt av myndighetene. 
 Operatør skal i rett tid innhente og beholde de godkjenninger og Løyver som er nødvendige 

for utførelsen av oppdraget. 
 
1.6.2 Krav til overføring av ansatte 
Operatør skal sørge for at yrkestransportloven § 8 om ansatte sine rettigheter ved 
virksomhetsoverdragelse etter arbeidsmiljøloven §§ 16-2 til 16-7 blir fulgt. 
 
Oppdragsgiver er for øvrig ikke part i forholdet mellom eksisterende Operatør, ny Operatør eller deres 
ansatte. Oppdragsgiver har således ikke ansvaret for at den videreformidlede informasjonen knyttet til 
ovennevnte forhold er korrekt opplyst fra dagens Operatør. 
 
1.6.3  Krav til lønns- og arbeidsvilkår  
På områder som er dekket av forskrift om allmenngjort tariffavtale, skal Operatør sørge for at ansatte 
hos Operatør og eventuelle underleverandører som direkte medvirker til å oppfylle denne kontrakten 
har lønns- og arbeidsvilkår i henhold til gjeldende forskrifter.  
 
På områder som ikke er dekket av forskrift om allmenngjort tariffavtale, skal Operatør sørge for at de 
samme ansatte har lønns- og arbeidsvilkår i henhold til gjeldende landsomfattende tariffavtale for den 
aktuelle bransje. Med lønns- og arbeidsvilkår menes bestemmelser om minste arbeidstid, lønn, 
herunder overtidstillegg, skift- og turnustillegg og ulempetillegg, og dekning av utgifter til reise, kost og 
losji, i den grad slike bestemmelser følger av tariffavtalen. 
 
Operatør skal ha samme forpliktelser avtalefestet i alle avtaler som omfatter ansatte hos 
underleverandører som direkte medvirker til å oppfylle denne kontrakten. 
 
Operatør skal på forespørsel og innen tidsfristen satt av Oppdragsgiver kunne dokumentere at 
kravene til lønns- og arbeidsvilkår blir overholdt i egen virksomhet og hos eventuelle 
underleverandører. Dokumentasjonen kontrolleres av Oppdragsgiver eller ekstern kontrollør engasjert 
av Oppdragsgiver. Dokumentasjonen kan inkludere, men er ikke begrenset til, komplett liste med navn 
på egne og eventuelle underleverandørers ansatte som direkte medvirker til å oppfylle kontrakten, 
oversikt over allmenngjorte og/eller landsomfattende tariffavtaler som legges til grunn for de samme 
ansatte, innsyn i Operatørs avtalte lønns- og arbeidsvilkår med eventuelle underleverandører, 
timelister, arbeidsavtaler, lønnslipper og avtaler om kost og losji. 
 
Oppdragsgiver, samt eksterne kontrollører engasjert av Oppdragsgiver, har rett til å foreta annonserte 
og uannonserte stedlige kontroller hos Operatør, eventuelle underleverandører og ved lokasjonen 
hvor tjenesten utføres. En stedlig kontroll vil kunne inkludere innsyn i lønns- og personalsystemer. 
Hvis Operatør eller underleverandører får pålegg fra Sjøfartsdirektoratet som gjelder lønns- og/eller 
arbeidsvilkår, skal Operatør uten opphold informere Oppdragsgiver ved kopi av pålegget. 
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1.7  Endringer 
1.7.1 Oppdragsgivers rett til å foreta endringer av oppdraget 
Oppdragsgiver kan ved endringsordre pålegge Operatør endringer i kontraktutførelsen. Endringer må 
stå i sammenheng med det kontrakten gjelder, og ikke være av vesentlig annen art. Endringer kan gå 
ut på at Operatør skal yte noe i tillegg til eller istedenfor det avtalte, at deler av ytelsen skal utgå, eller 
at ytelsens karakter, kvalitet m.v. skal endres. 
 
Herunder kan en endring blant annet gå ut på: 

 permanent endring av ruteplan og antall avganger  
 endring i sambandets åpningstid 
 endring av overfartsstrekning 
 midlertidig omdirigering av hensyn til trafikkavviklingen ved vegarbeid, ras, rasfare og lignende 

 
1.7.2  Utformingen av endringsordre  
En endringsordre skal være skriftlig og gi beskjed om at det kreves en endring, samt hva endringen 
går ut på. 
 
Endringsordre må være gitt fra Oppdragsgivers representant, jf. pkt. 1.1.5. Endringen skal gis på 
endringsskjema, jf. vedlegg 1.2. 
 
1.7.3  Operatørs utførelsesplikt 
Når Operatør mottar en endringsordre, blir han forpliktet til å utføre tjenesten i samsvar med 
endringen. Endringen skal iverksettes så snart som mulig, med mindre Oppdragsgiver har gitt beskjed 
om noe annet. Dette gjelder selv om partene er uenige om vederlaget skal justeres som følge av 
endringen og i tilfelle i hvilken grad vederlaget skal justeres. 
 
Operatør har ellers plikt til å utføre tjenesten i tråd med Oppdragsgivers krav slik det fremkommer i 
instruks, pålegg og lignende gitt av Oppdragsgivers representant jf. pkt. 1.1.5, selv om partene er 
uenige i hvorvidt forholdet utgjør en endring eller i hvilken grad vederlaget skal justeres som følge av 
en endring. 
 
Operatør skal med rimelige midler begrense og forebygge eventuelle kostnader ved endringen. 
 
1.7.4  Justering av vederlaget 
Dersom endringen påfører Operatør merarbeid eller merkostnad/mindre inntekt, har Operatør krav på 
justering av vederlaget, forutsatt at det er gitt varsel som nevnt i pkt.1.7.5. Endringer som innebærer 
en reduksjon, gir Oppdragsgiver tilsvarende et krav på reduksjon av vederlaget.  
 
Vederlaget skal justeres ut fra kontraktens prisnivå slik det framkommer i vedlegg 5.1, arkfane K 
Skipsbudsjett. Dersom det ikke foreligger sammenlignbare priser i kontrakten, skal vederlaget 
fastsettes ut fra gjengs pris. 
 
Forskyvning i ruter innenfor første og siste tur i ruteplan gir ikke grunnlag for regulering av 
kontraktsbeløpet.  
 
1.7.5  Varsel om endringers konsekvenser for vederlaget 
Etter at Oppdragsgiver har gitt endringsordre, jf. pkt. 1.7.2, eller når Operatør har gitt varsel etter pkt. 
1.7.7, skal Operatør varsle Oppdragsgiver om virkninger endringen vil ha på vederlaget. Varselet skal 
gis uten ugrunnet opphold etter at Operatør forstod eller burde ha forstått at endringen ville få 
konsekvenser for vederlaget.  
 
Dersom Operatør ikke har varslet i henhold til foregående ledd, har han bare krav på slik justering av 
vederlaget som Oppdragsgiver måtte forstå at endringen ville føre til. 
 
Straks det foreligger grunnlag for å beregne omfanget av vederlagsjusteringen, skal Operatør skriftlig 
spesifisere og begrunne sitt krav på justering. 
 

VEDLEGG%20J.doc
VEDLEGG%20J.doc
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1.7.6  Varsel om endringers konsekvenser for oppstartstidspunktet 
Etter at Oppdragsgiver har gitt endringsordre, jf. pkt. 1.7.2, eller når Operatør har gitt varsel etter pkt. 
1.7.7 skal Operatør varsle Oppdragsgiver dersom oppstart av hele eller deler av tjenesten vil bli 
forsinket som følge av endringen. Varsel skal gis uten ugrunnet opphold etter at Operatør er blitt klar 
over, eller burde ha blitt klar over at endringen vil kunne føre til forsinket oppstart.  
 
Varsel i henhold til første ledd skal også gis der en endring fører til at innsetting av det ferjemateriell 
som er forutsatt i kontrakten blir forsinket, selv om Oppdragsgiver kan starte opp driften i rett tid med 
annet ferjemateriell, jf. pkt. 1.9.5. 
 
Dersom Operatør ikke har varslet etter foregående ledd, taper han retten til å påberope at forsinkelsen 
skyldes forhold Oppdragsgiver har risikoen for, jf. pkt. 1.9.5. 
 
1.7.7  Operatørs plikt til å varsle når han mener en endring foreligger 
Dersom Operatør mener at forhold nevnt i pkt. 1.7.1 skal anses som en endring, uten at 
Oppdragsgiver har gitt skriftlig endringsordre jf. pkt. 1.7.2, skal Operatør skriftlig kreve at det utstedes 
en slik endringsordre. Det samme gjelder dersom Operatør mener instruks, pålegg eller lignende fra 
Oppdragsgiver i virkeligheten utgjør en endring. 
 
Dersom Operatør ikke fremmer et krav om utstedelse av endringsordre uten ugrunnet opphold etter at 
han har forstått eller burde ha forstått at det foreligger et forhold som utgjør en endring, taper han 
retten til å gjøre gjeldende at forholdet skal anses som en endring. 
 
1.7.8  Oppdragsgivers svar 
Når Oppdragsgiver mottar varsel i henhold til pkt. 1.7.1, skal han innen rimelig tid enten; 

 utstede endringsordre i henhold til pkt. 1.7.2 eller 
 skriftlig gi et begrunnet svar på hvorfor forholdet ikke utgjør en endring 

 
Dersom Oppdragsgiver ikke gir et slikt svar innen rimelig tid ansees forholdet som en endring. 
Justering av vederlag vurderes etter pkt. 1.7.4. 
 
1.8  Avbestilling 
Oppdragsgiver har rett til å avbestille hele eller deler av oppdraget. 
 
Inntil 15 % netto reduksjon av antall avganger i rutetilbudet, jfr. vedlegg 4.1 Ruteplan, er ikke å anse 
som en avbestilling, og behandles som en endring etter pkt. 1.7. 
 
Avbestilling skal foretas skriftlig innen rimelig tid. 
 
Ved avbestilling har Operatør krav på erstatning for det økonomiske tap han lider som følge av 
avbestillingen. Erstatningen fastsettes til den positive kontraktinteresse, som innebærer full 
tapsdekning inklusiv tapt fortjeneste, med fradrag for sparte utgifter. 
 
1.9  Operatørs mislighold 
1.9.1  Mislighold 
Det foreligger mislighold dersom oppdraget ikke blir utført i samsvar med de krav som er gitt i 
kontrakten, og dette ikke skyldes forhold Oppdragsgiver svarer for eller force majeure etter pkt. 1.11. 
 
1.9.2  Reklamasjon 
Ved mislighold skal Oppdragsgiver reklamere innen rimelig tid fra han oppdaget eller burde ha 
oppdaget forholdet. Manglende reklamasjon har imidlertid ikke betydning for Oppdragsgivers krav på 
innretting i fremtiden. Det fratar heller ikke Oppdragsgiver rett til prisavslag og erstatning for fremtidige 
forhold.  
 
1.9.3 Retting av forholdet 
Dersom det foreligger mislighold, plikter Operatør snarest å innrette sitt arbeid i samsvar med 
kontraktens krav. 
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1.9.4  Prisavslag  
Dersom Operatør ikke har utført oppdraget eller deler av det på en kontraktsmessig måte, vil 
Oppdragsgiver kreve prisavslag beregnet på grunnlag av den reduksjon i tjenestens verdi som 
kontraktsbruddet medfører. Prisavslaget skal minst settes til den besparelse Operatør har oppnådd 
som en følge av at utførelsen ikke er kontraktsmessig. 

Er Oppdragsgivers tap større enn det prisavslag Oppdragsgiver kan kreve etter første ledd, kan 
Oppdragsgiver kreve erstatning iht. pkt. 1.9.10 for det overskytende tapet. 
 
1.9.5 Forsinket oppstart 
Dersom hele eller deler av driften ikke kan starte opp til rett tid med det materiellet som er fastsatt i 
kontrakten av årsaker som Oppdragsgiver ikke bærer risikoen for eller force majeure etter pkt. 1.11, 
skal Operatør sørge for å utføre tjenesten med alternativt materiell. Oppdragsgiver vil kreve prisavslag 
i henhold til pkt. 1.9.4 første ledd i den grad materiellet avviker fra det kontraktfestede.  
 
Dersom Operatør ikke setter inn alternativt materiell eller materiellet avviker vesentlig fra kravene i 
kontrakten, kan Oppdragsgiver la andre operatører utføre den manglende del av tjenesten. 
Oppdragsgiver vil da kreve erstatning for kostnadene ved dette.  
 
Operatør skal varsle Oppdragsgiver så snart som mulig dersom han ser at driften ikke kan starte opp 
som forutsatt. 
 
1.9.6  Tilbakeholdsrett  
Er det påløpt erstatning eller prisavslag, eller har Oppdragsgiver andre krav som følge av 
kontraktsbrudd ved Operatørs ytelse, kan Oppdragsgiveren holde tilbake så mye av betalingen at han 
har tilstrekkelig sikkerhet til å få dekket sine krav. 
 
For øvrig plikter Oppdragsgiver å betale uomtvistede krav innen de fastsatte betalingsfrister. 
 
1.9.7 Manglende rapporteringer 
Dersom Operatør ikke rapporterer trafikkstatistikk og/eller regnskaper i henhold til pkt. 2.5 og 2.9, har 
Oppdragsgiver rett til å holde tilbake betaling inntil forholdet er rettet opp. Punkt 1.9.6 annet ledd 
gjelder ikke i slike tilfeller. Oppdragsgiver kan likevel ikke holde igjen et beløp som er uforholdsmessig 
stort i forhold til det kontraktsbruddet forholdet representerer. 
 
1.9.8 Brudd på krav til lønns- og arbeidsvilkår 
Dersom brudd på bestemmelsene om lønns- og arbeidsvilkår, jf. pkt. 1.6.3, oppdages av 
Oppdragsgiver eller av tredjepart engasjert av Oppdragsgiver, skal Operatør rette forholdet innen den 
frist Oppdragsgiver fastsetter. Der Operatør selv oppdager slikt brudd gjennom internkontroll eller 
egen oppfølging av underleverandører, skal Operatør uten opphold opplyse Oppdragsgiver om 
forholdene og utbedre forholdene innen frist fastsatt av Oppdragsgiver. Oppdragsgiver kan kreve at 
Operatør skal utarbeide en plan for forbedringer som skal godkjennes av Oppdragsgiver. 
 
Hvis forholdene ikke utbedres innen fastsatt frist, vil dette bli ansett som mislighold av kontrakten som 
vil medføre at Oppdragsgiver gjennomfører trekk iht. pkt. 5.6 inntil forholdet er rettet. Det samme 
gjelder dersom Operatør eller underleverandør ikke utbedrer forholdene i pålegg fra 
Sjøfartsdirektoratet innen Sjøfartsdirektoratets frister. 
 
Ved alvorlige brudd som medfører fare for ansattes liv og helse, ved gjentatte brudd eller ved 
maksimal periode med gebyr, anses det som vesentlig mislighold som gir Oppdragsgiver rett til å heve 
kontrakten. 
 
1.9.9 Heving ved Operatørs mislighold 
Oppdragsgiver har rett til å heve kontrakten dersom Operatør vesentlig misligholder sine 
kontraktsforpliktelser, eller det er klart at vesentlig mislighold vil inntre, og forholdet ikke er blitt rettet 
etter skriftlig varsel fra Oppdragsgiver innen en rimelig frist fastsatt av Oppdragsgiver. 
 
Det anses som vesentlig mislighold dersom samlet sum ved trekk for manglende regularitet overstiger 
6,0 % av gjennomsnittlig årlig sambandskostnad eller sum ved trekk for manglende billettering 
overstiger kr. 5.000.000 i løpet av et kalenderår. Listen er ikke uttømmende. 



8 

 

 
Heving skjer ved at Oppdragsgiver gir Operatør en skriftlig meddelelse om dette. Når heving skjer 
skal: 
a) Operatør avslutte utførelse og forlate sambandet på det tidspunkt Oppdragsgiver bestemmer og 

senest innen en måned. Oppdragsgiver har rett til, mot rimelig godtgjørelse, å bruke Operatørs 
ferjer og materiell for øvrig, som er bestemt for Operatørs gjennomføring av kontrakten, når 
Operatør mottar Oppdragsgivers skriftlige meddelelse om hevning. 

b) Oppdragsgiver godtgjøre Operatør for det som er kontraktsmessig utført etter kontraktens priser. 
Av denne godtgjørelse kan Oppdragsgiver holde tilbake det som er nødvendig for å dekke krav 
etter alternativ c) og d). 

c) Operatør betale erstatning for de nødvendige merkostnader, herunder merutgifter til finansiering. 
d) Operatør dessuten betale erstatning for tap ut over merkostnadene dersom misligholdet har sin 

årsak i forsettlig eller grovt uaktsomt forhold hos Operatør. 
 

Ved heving kan hver av partene skriftlig kreve at det umiddelbart avholdes en registreringsforretning, 
hvor det i protokoll nedtegnes hva Operatør har utført av oppdraget og hvem som er tilstede. Unnlater 
en part å møte uten gyldig grunn, kan den annen part gjennomføre registreringsforretningen alene. 
 
1.9.10 Erstatning 
Oppdragsgiver kan kreve erstatning for ethvert tap, herunder tap som skyldes merarbeid eller andre 
kostnader knyttet til Operatørs mislighold. Det kan ikke kreves erstatning for indirekte tap. 
 
Nevnte erstatningsbegrensning gjelder ikke i tilfelle av grov uaktsomhet eller forsettlig handling utvist 
av Operatør eller noen han er ansvarlig for. 

  
1.9.11 Krav mot Operatørs underleverandører mm. 
Oppdragsgiver har rett til å benytte de krav Operatør har mot sine underleverandører eller tidligere 
salgsledd som følge av deres kontraktsbrudd, direkte overfor disse. Underleverandør og tidligere 
salgsledd har rett til å motregne overfor kravet i den utstrekning dette er tillatt etter gjeldende rett. 
Oppdragsgiver kan bare gjøre slikt krav gjeldende såfremt kravet først er rettet mot Operatør, og 
denne ikke har betalt ved forfall. 
 
Oppdragsgivers krav mot Operatør faller bort i den grad oppgjør fra underleverandør og andre gir 
dekning for kravet.  
 
Operatør skal i avtaler med sine underleverandører sikre Oppdragsgivers rett etter dette punkt. 
 
1.9.12 Bortfall av løyve 
Løyvet faller bort i tilfelle heving av kontrakten. 
 
1.10  Oppdragsgivers mislighold 
1.10.1 Mislighold 
Mislighold foreligger dersom Oppdragsgiver ikke overholder alle sine forpliktelser etter kontrakten, og 
dette ikke skyldes forhold Operatør svarer for eller force majeure etter pkt. 1.11. 
 
1.10.2  Innstilling av sambandet 
Operatør har rett til å innstille sambandet kun ved vesentlig betalingsmislighold. Før sambandet 
innstilles skal Operatør gi skriftlig varsel til Oppdragsgiver med fem virkedagers frist. Av varselet skal 
det klart fremgå at sambandet kan bli innstilt om fristen ikke overholdes. 
 
1.10.3 Retting av forholdet 
Dersom det foreligger mislighold, plikter Oppdragsgiver å rette forholdet i samsvar med kontraktens 
krav. 
 
1.10.4 Erstatning 
Operatør kan kreve erstatning for tap han er påført som følge av Oppdragsgivers mislighold.  
 
Det kan ikke kreves erstatning for indirekte tap. Dette gjelder ikke i tilfelle av grov uaktsomhet eller 
forsettlig handling utvist av Oppdragsgiver. 
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1.10.5  Heving ved Oppdragsgivers mislighold 
Operatør har rett til å heve kontrakten dersom Oppdragsgiver vesentlig misligholder sine 
kontraktsforpliktelser eller det er klart at vesentlig mislighold vil inntre, og forholdet ikke er blitt rettet 
etter skriftlig varsel fra Operatør innen en rimelig frist fastsatt av Operatør. Fristen skal ikke være 
kortere enn en måned. 
 
Heving skjer ved at Operatør gir Oppdragsgiver skriftlig meddelelse om dette. Når heving skjer  
a) kan Operatør innstille utførelsen innen en rimelig frist etter at Oppdragsgiver har mottatt Operatørs 

skriftlige meddelelse om heving 
b) skal Oppdragsgiver betale Operatør for kontraktmessig utførelse etter kontraktens priser for 

avviklingskostnader og for tap på grunn av kontraktsforpliktelser overfor underleverandør 
c) skal Oppdragsgiver betale Operatør erstatning for tapt fortjeneste som han etter kontrakten ville ha 

hatt på den gjenstående del av oppdraget 
d) skal Oppdragsgiver betale erstatning for ytterligere tap såfremt misligholdet har sin årsak i forsettlig 

eller grovt uaktsomt forhold hos Oppdragsgiver 
 
1.10.6  Registrering ved heving 
Ved heving kan hver av partene skriftlig kreve at det umiddelbart avholdes en registreringsforretning, 
hvor det i protokoll nedtegnes hva Operatør har utført av oppdraget og hvem som er tilstede. Unnlater 
en part å møte uten gyldig grunn, kan den annen part gjennomføre registreringsforretningen alene. 
 
1.10.7  Heving på grunn av konkurs eller insolvens hos Operatør 
Går Operatør konkurs, eller hvis han beviselig blir eller erkjenner å være insolvent, kan Oppdragsgiver 
skriftlig heve kontrakten, med mindre det uten ugrunnet opphold blir godtgjort at oppdraget vil bli 
fullført i samsvar med kontrakten. 
 
1.10.8  Bortfall av løyve 
Løyvet faller bort i tilfelle heving av kontrakten. 
 
1.11  Force majeure 
Det foreligger force majeure når en av partene er forhindret i å oppfylle kontrakten på grunn av 
hindringer som ligger utenfor hans kontroll, så som krig, terror, ekstraordinære værforhold, offentlige 
påbud og forbud. Opplistingen er ikke uttømmende, men skal være veiledende for hvilke forhold som 
kan anses som force majeure. Hindring som parten burde ha tatt i betraktning ved inngåelsen av 
kontrakten eller med rimelighet kunne ventes å unngå eller overvinne følgende av, anses likevel ikke 
som force majeure. 
 
Hvis en part ikke oppfyller kontrakten som følge av force majeure, skal denne manglede oppfyllelse 
ikke anses som kontraktbrudd. 
 
1.12  Tvister 
1.12.1 Rettsvalg og verneting 
Partenes rettigheter og plikter etter denne kontrakten bestemmes i sin helhet etter norsk rett. 
Oslo tingrett er verneting for alle tvister under denne kontrakten. 
 
1.12.2 Forhandlinger 
Dersom det oppstår en tvist om partenes rettigheter og plikter under eller i tilknytning til denne 
kontrakten, skal tvisten søkes løst gjennom forhandlinger.   
 
1.12.3 Domstolsbehandling 
Fører forhandlingene ikke frem innen avtalt tid, eller innen fire uker etter første forhandlingsmøte 
dersom ikke noe annet er avtalt, skal tvisten avgjøres av de ordinære domstoler. 
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2 Oppdragskrav 

2.1 Operatørs ytelser og plikter 
2.1.1 Oppdraget 
Oppdraget skal utføres i henhold til de krav som er angitt i kontrakten. 
 
Operatør er Oppdragsgivers representant og skal ha et kundefokus som sikrer en leveranse av tilbudt 
tjeneste i samsvar med kontrakt. Operatør skal yte god service ovenfor de reisende. 
 
2.1.2 Service og informasjon til trafikantene 
Operatør skal gi trafikantene informasjon om rutetilbud, takster, vedtekter m.m. Ved 
driftsavbrudd/endringer skal vegtrafikksentralen varsles. Spesifikt kreves at Operatør tilbyr følgende 
informasjonstjenester til trafikantene og at disse skal være innarbeidet i tilbudet:  

 Oppdatert ruteinformasjon på kai 
 Oppdatert ruteinformasjon på selskapets internettside 
 Oppdatert ruteinformasjon tilgjengelig på ferje 
 Det skal leveres ruteinformasjon til nasjonalt selskap i samsvar med Håndbok N801 Nasjonale 

rutedata - rammer og informasjonselementer. Kostnader ifbm. publisering av ruteinformasjon 
hos nasjonalt selskap skal også innarbeides i tilbudet. 

 Nødvendig avtale med 177-tjenesten (ruteinformasjon) 
 Operatør skal tilby SMS og e-post – varsling avvik/endring i ruteproduksjon - gratis for 

trafikantene 
 
Operatør plikter å håndtere enhver henvendelse fra kunde (klage eller lignende) på en kundevennlig 
måte.  
 
2.1.2.1 Målform på informasjon til trafikantene 
Informasjon og skilting om bord på fartøyet som gis med tekst, skal ha den målform som er vedtatt i 
de kommunene hvor fartøyet har ankomst/avgang, jf. forskrift om målvedtak i kommunar og 
fylkeskommunar.  

I språklig nøytrale kommuner skal målform som benyttes avklares med Oppdragsgiver. 

2.1.3 Sanntidsinformasjonssystem 
Ingen særkrav. 
 
2.1.4 AIS 
Ingen særkrav. 
 
2.2 Krav til planlegging av driften 
2.2.1 Bytte av fartøy 
Operatør kan ikke benytte hovedfartøy i andre kontrakter uten godkjenning av Oppdragsgiver. 
 
2.3 Billettering 
Operatør er ansvarlig for korrekt billettering av trafikantene. Billetteringen skal gjennomføres på en 
trafikalt effektiv og sikker måte, og i henhold til AutoPASS- regulativet, jf. vedlegg 5.2. 
 
2.3.1 Billettkontroll 
Dersom Operatør ikke utfører billettering som beskrevet i pkt. 2.3, er dette å betrakte som en mangel 
ved leveransen.  
 
Oppdragsgiver kan på eget initiativ gjennomføre telling, registrering og kontroll av billetteringen på 
ferjekai og om bord på fartøy på utvalgte avganger. Oppfølgende kontroll kan gjennomføres i 
vegkantutstyr, baksystem og Sentral tjenesteleverandør sitt sentralsystem.  
  
2.3.2 Fri reiserett 
Det er bare Oppdragsgiver som kan innvilge fri reiserett. Oppdragsgiver tilbyr ikke frikortordning for 
Operatørs personale. 

https://lovdata.no/forskrift/2007-04-01-378
https://lovdata.no/forskrift/2007-04-01-378
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2.4 Billetteringsutstyr 
Operatør skal ha en billetteringsløsning med mulighet for automatisk betaling med brikker (AutoPASS 
og EasyGo+). I tillegg skal det tilbys manuell betaling (debetkort, kredittkort og kontanter) av kjøretøy 
uten gyldig brikke, for de som ønsker å reise anonymt eller har behov knyttet til takstregler der 
automatisk betaling med brikke ikke er tilstrekkelig. Billetteringsløsninger bestående av OCR-tolkning 
godtas ikke. 
 
Operatør skal ikke utstede brikker. 
 
Operatør skal ha utstyr for automatisk klassifisering av kjøretøy i henhold til AutoPASS-regulativet i 
vedlegg 5.2 for brikkepasseringer.  
 
Operatør skal foreta en selvstendig vurdering av at billetteringsløsningen tilfredsstiller Oppdragsgivers 
krav. Løsningene kan variere for de ulike ferjekaiområdene. Operatør skal innen 18 måneder før 
kontraktsoppstart legge frem forslag til billetteringsløsning for Oppdragsgiver. Vedlegg 2.5 gir en 
generell konseptoversikt (ikke uttømmende) over mulig organisering av betalingspunkt. 
 
Løsningen med automatisk brikkelesing og lengdemåling skal minst ha en oppetid på 99 % pr. måned.  
Alle kjøretøy skal billetteres. For å sikre dette, også ved nedetid av automatisk system, skal Operatør 
etablere reserveløsning for lengdemåling og registrering av brikker. Dette kan bestå av både 
automatiske og manuelle løsninger. 
 
Manuell betaling (debetkort, kredittkort og kontanter) skal behandles av Operatør sitt eget baksystem. 
 
Operatør er ansvarlig for anskaffelse, drift, service og vedlikehold av billetteringsutstyr inkl. baksystem 
for manuell betaling. Operatør kan sette bort innkrevingen til et annet selskap. Kostnaden ved dette 
dekkes av Operatør og må tas med i tilbudet. 
 
Operatør skal senest 18 måneder før oppstart fremlegge en beskrivelse av hva som planlegges 
gjennomført på kai for å løse krav til billettering. Det vises til pkt. 7.3 dersom plan medfører endring av 
kai. Lengdemålingssystemet skal ha maksimalt avvik på +/- 25 cm i 99 % av utførte lengdemålinger. 
Registrert lengdegruppe for aktuell passering skal presenteres trafikant på skjerm i forbindelse med 
passeringen. Klasseinformasjonen skal presenteres som lengdeintervall. 
 
Operatør skal ha et system, og/eller utstyr, som gir tilstrekkelig dokumentasjon for en god 
klagehåndtering. Systemet skal ved klagehåndtering ivareta at den reisende blir korrekt billettert. 
Passering i automatisk betalingsfelt skal dokumenteres med foto som skal følge transaksjonene som 
overføres Sentral tjenesteleverandør. Slik dokumentasjon skal kun benyttes ved klagehåndtering. Foto 
skal vise hele kjøretøyet fra siden og anonymiseres, dvs. ikke kunne tolke registreringsnummer. Det 
skal utfra foto være mulig å definere korrekt takstgruppe for kjøretøy. All fotografering/filming skal skje 
i samsvar med regler om personvern. 
 
Operatør skal følge definert sendeskjema for filoverføring (transaksjonsfiler og valideringsfiler) for å 
sikre avregning og kontostatus til korrekt tid. Operatør skal henvende seg til Oppdragsgiver for å få 
siste versjon av sendeskjema. 
 
2.4.1 Sentral tjenesteleverandør 
Statens vegvesen har inngått avtale med Sentral tjenesteleverandør som skal utføre funksjoner 
knyttet til billettering i ferjedriften. Operatør skal benytte Sentral tjenesteleverandør for de funksjoner 
som går frem av vedlegg 2.8, utkast til kravspesifikasjon for Sentral tjenesteleverandør. 
Oppdragsgiver krever at Operatør inngår avtale med Sentral tjenesteleverandør. Utkast til avtale går 
frem av vedlegg 2.7. Operatør må innarbeide alle kostnader knyttet til integrasjon med Sentral 
tjenesteleverandør. jf. vedlegg 2.8. 
 
Operatør blir fakturert for bruk av Sentral tjenesteleverandør. Følgende kostnader vil bli refundert av 
Oppdragsgiver og skal derfor ikke prises inn i tilbudet: 
Ved bruk av AutoPASS-brikker vil det i tillegg til vederlag for bruk av STL påløpe formidlingsgebyr til 
ACFC (transaksjoner uten ferjeavtale, men med brikke). 
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Oppdragsgiver dekker kostnader for bruk av sentralsystemet for bompenger i Norge(ACFC). Denne er 
p.t. 0,05% per transaksjon og utstedergodtgjørelse for bruk av brikke (denne går til brikkeutstederen), 
utgjør p.t. 1,75% for norske utstedere og 0,1 EUR + 0,5% for utenlandske utstedere). 
 
2.4.2 AutoPASS 
Brikkelesing, brikkebehandling og brikketransaksjoner skal følge gjeldende krav som AutoPASS-
systemet er underlagt, se vedlegg 2.6. 
 
Format på ferdig rabatterte returtransaksjoner fra Sentral tjenesteleverandør til statistikkformål vil blir 
oppgitt etter at kontrakt med Sentral tjenesteleverandør er inngått og i god tid før kontraktsoppstart. 
 
2.4.3 Personvern 
Operatør skal sørge for at valgt løsning er i tråd med det til enhver tid gjeldende regelverk for 
behandling av personopplysninger. Operatør er også ansvarlig for at det blir inngått nødvendige 
databehandleravtaler med relevante parter. Statens vegvesen sine maler for slike avtaler skal 
benyttes. Hvis det er nødvendig med dialog med Datatilsynet om valgte løsning skal Operatør selv stå 
for denne, men Oppdragsgiver har rett til innsyn i all kommunikasjon mellom Operatør og Datatilsyn. 

Operatør er ansvarlig for at det inngås nødvendige tilslutningsavtaler til andre 
bompengeorganisasjoner – EasyGO, AutoPASS Samordnet betaling osv. 

2.4.4 Kontroll av automatisk løsning 
Operatør skal rapportere oppetidsprosent på automatisk løsning pr måned. Oppdragsgiver kan 
gjennomføre kontroller i vegkantutstyr og hos Sentral tjenesteleverandør for å avdekke nedetid på 
automatisk løsning.  
 
2.5 Rapportering av trafikkstatistikk 
Operatør skal levere trafikkstatistikkdata på elektronisk form etter enhver tids gjeldende regler. 
 
Rapporteringsdata pr. måned (f.o.m. 1. t.o.m. 30/31) skal inneholde alle transaksjoner (reiser) som er 
utført i sambandet på turnivå. Tilleggsopplysninger som antall passasjerer, gjenstående biler, innstilte 
turer, ekstra turer osv. skal også innrapporteres i forhold til planlagt avgangstid. Data skal leveres i 
henhold til gjeldende "AutoPASS- regulativ for ferjetakster" og Oppdragsgivers XML-format for 
Ferjedatabanken. Operatør skal henvende seg til Oppdragsgiver for å få siste versjon av formatet før 
implementering. 
 
Operatør er ansvarlig for å legge inn egne data ved hjelp av internett basert løsning som blir stilt til 
disposisjon av Oppdragsgiver gjennom Ferjedatabanken. Komplett datagrunnlag skal være lagt inn i 
systemet innen den 15. etter månedens utløp. 
 
Operatør skal så vidt mulig foreta en kvalitetskontroll slik at alle reiser/transaksjoner i Operatørs egen 
statistikk overensstemmer med de tall som gis til Ferjedatabanken. 
 
2.6 Krav til trafikkavvikling 
2.6.1 Transportvilkår 
Operatør plikter å følge Forskrift om transport med ferje (FOR-2003-03-26-403). 
 
2.6.2 Trafikkavvikling 
Operatør har ansvar for trafikkdirigering på kai og sikre full utnyttelse av oppstillingsplass. Operatør 
har ansvar for å holde orden på oppstillingsplass slik at ombordkjøring kan gjennomføres iht. 
gjeldende regelverk. 
 
Operatør skal ha tilstrekkelig driftsbemanning for å kunne laste/losse fartøyets kapasitet 
(PBE/VTE/Passasjerer) på en god og sikker måte. Operatør plikter å utnytte fartøyets dekksareal og 
lasteevne, slik at man i størst mulig grad unngår gjenstående kjøretøy.  
 
Operatør skal i tillegg sørge for tilstrekkelig bemanning slik at korrekt billettering til enhver tid kan 
gjennomføres på en sikker og god måte.  
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2.6.3 Sikkerhetsinformasjon om bord 
Operatør har, i samsvar med til enhver tid gjeldende regelverk, ansvar for å annonsere 
sikkerhetsinformasjon ved alle avganger. 
 
2.7 Avvik relatert til HMS 
Avvik relatert til HMS skal rapporteres til Oppdragsgiver. En månedlig rapport fordelt pr. samband, 
skal inneholde tall for siste måned og totalt for inneværende år innenfor følgende kategorier: 

 Personskade med fravær (her må det også oppgis antatt og virkelig antall fraværsdager 
utover skadedagen) 

 Personskade uten fravær 
 Nestenulykke og farlig forhold 
 Personskade passasjer/3.part 
 Skader på biler/last 
 Støtskader 
 Utslipp ytre miljø (luft/vann) 
 Timeverk fordelt på fergemannskap/+landbillettering og restaurasjonsansatte  

 
Ovennevnte skal rapporteres i henhold til vedlagte mal - vedlegg 2.2 Registrering av HMS-hendelser. 
 
På bakgrunn av de innrapporterte tallene, skal Operatør beregne HMS-indikatorer som er vist 
nedenfor og rapportere disse i vedlegg 2.2 Registrering av HMS-hendelser. 
 
HMS - indikatorene fremkommer slik: 
 H1=Ant. personskader med fravær (egne ansatte) x 1000000/Ant arbeidstimer (egne ansatte) 
 H2=Ant. personskader med fravær + ant. personskader uten fravær (egne ansatte) x 1000000/Ant 

arbeidstimer (egne ansatte) 
 F=Ant. Fraværsdager pga. personskade (egne ansatte) x 1000000/Ant arbeidstimer (egne ansatte) 
 N=Ant. Nestenulykker x 1000000/Ant arbeidstimer (egne ansatte) 
 
Ved uønskede hendelser skal Operatør kommentere hvilke hendelser dette er og hvilke tiltak som er 
satt i verk for å unngå at lignende skjer igjen. Operatør skal kommentere utviklingen av resultater, 
trender o.l. 
 
Alvorlige ulykker skal rapporteres til Oppdragsgiver når det skjer. Oppdragsgiver skal ha kopi av 
sjøulykke rapport som sendes til Sjøfartsdirektoratet etter alvorlige uhell med ferjer. 
 
Rapportering til Oppdragsgiver skal skje innen den 15. i påfølgende måned. 
 
2.8 Mannskap 
2.8.1 Språk 
For passasjerskip i rutefart mellom norske havner må personell som skal rettlede passasjerer i 
beredskaps- og nødssituasjoner beherske engelsk og et skandinavisk språk, jf. forskrift av 22. 
desember 2011 nr. 1523 om kvalifikasjoner og sertifikater for sjøfolk. 
 
2.8.2 Uniformering 
Mannskap på fartøyene skal være uniformert slik at trafikantene i enhver situasjon skal kunne 
identifisere disse. Ved manuell dirigering skal synbart vernetøy benyttes og dette skal være i samsvar 
med NS-EN 471 klasse 3, refleks klasse 2. 
 
2.8.3 BRM/ERM kurs 
BRM/ERM kurs for offiserene, gjennomført ved en utdanningsinstitusjon, skal ikke være eldre enn 
maksimum 8 år til enhver tid. 
 
2.8.4 Lærlinger 
Det er et krav at Operatør er tilknyttet en lærlingordning, og at lærlinger skal delta i utførelsen av 
oppdraget. Kravet kan oppfylles av Operatør eller en eller flere av hans underleverandører. 
 
Utenlandske selskap kan oppfylle lærlingekravet ved å benytte lærlinger som er tilknyttet offentlig 
godkjent lærlingeordning i Norge eller tilsvarende ordning i annet EU/EØS- land. 

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2011-12-22-1523?q=kvalifikasjoner+og+sertifikater+for+sj%C3%B8folk
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2011-12-22-1523?q=kvalifikasjoner+og+sertifikater+for+sj%C3%B8folk
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Operatør skal ved oppstart, og på anmodning under gjennomføringen av oppdraget, dokumentere at 
kravene er oppfylt. 
 
Kravet gjelder ikke dersom Operatør kan dokumentere reelle forsøk på å inngå lærekontrakt uten å 
lykkes. Tilsvarende gjelder dersom Operatør har inngått lærekontrakt, men på grunn av forhold som 
skyldes lærlingen ikke kan benytte vedkommende under leveransen. 
  
Oppdragsgiver kan gjennomføre kontroll av om krav om bruk av lærlinger overholdes. Ved brudd på 
plikten skal Operatør rette forholdet innen den frist Oppdragsgiver fastsetter. Der Operatør selv 
oppdager brudd på plikten, skal Operatør uten opphold opplyse Oppdragsgiver om forholdene og rette 
forholdene innen den frist Oppdragsgiver fastsetter.  
 
Ved avslutning av hvert kalenderår skal det fremlegges oversikt over lærlinger og antall timer utført av 
lærlinger. Timelister skal fremlegges på anmodning. Oppdragsgiver vil dekke Operatørs 
lærlingekostnader etter gjeldende ordning for læringer og kadetter. Kostnadene vil dekkes som et fast 
beløp pr. lærlingeårsverk på kr. 200.000, dog begrenset oppad til 4 lærlingeårsverk. 
 
Beløp per lærlingeårsverk vil årlig reguleres i henhold til den prosentvise endringen i Statistisk 
sentralbyrås gjennomsnittlige kostnadsindeks 08576 Innenriks sjøfart - delindeks mannskap fra 
basisår til året før utbetalingsår. 
 
2.8.5 Kvalifikasjoner for personell til betjening og bruk av landstrømsarrangement 
Operatør skal benytte instruert eller sakkyndig personell (BA4/BA5 jf. NEK400:2014) til betjening og 
bruk av landstrømarrangementet, jf. Forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg 
(FSE) og Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter 
(Internkontrollforskriften). 
 

 Operatør skal utarbeide instrukser og gi nødvendig årlig opplæring, øvelse og instruksjon for 
enkle driftsoppgaver knyttet til betjening av ferjekaibru med tilhørende systemer. Operatør skal 
implementere slike instrukser og rutiner for opplæring i sitt HMS-system.  

 Nødvendig opplæring, øvelse og instruksjon skal gis av kvalifisert personell.  
 Eksempler på hva Operatørs HMS-system skal inneholde (ikke uttømmende): 

o Oppdatert navneliste på instruert personell (BA-4) 
o Dokumentasjon på årlig opplæring, øvelse og instruksjon iht. FSE 
o Informasjon om hvilke tavler og utstyr personell har anledning til å betjene 
o Instruks som viser hvordan sikker betjening skal gjennomføres 

 
Slike enkle driftsoppgaver kan være (listen er ikke uttømmende): 

 Sette ferjekaibru i «friflyt» utenfor driftsdøgnet (ved nattligge) 
 Sjekke elektrisk/hydraulisk utstyr i aggregathus 
 Sjekke om det er varmgang/røykutvikling (lukt) i det elektriske anlegget 
 Betjene sikringer, effektbrytere, lastbrytere, motorvern e.l. 
 Vurdere behov for å benytte «opplegg for drift av ferjekaibru med nødstrøm fra ferje» 

 
2.9 Regnskap 
Operatør skal årlig levere inn revisorgodkjente regnskaper, jf. vedlegg 2.1, innen 15. mai etter 
regnskapsårets slutt. Regnskapene skal leveres på godkjent format etter nærmere avtale med 
Oppdragsgiver. 
 
2.10 Rapportering 
Oppdragsgiver kan kreve utarbeidelse av rapporter som er nødvendige for kontraktsoppfølging. 
 
2.10.1 Miljørapportering 
2.10.1.1 Generelt 
Operatør skal hver måned avgi rapport på faktiske miljøverdier knyttet til gjennomføringen av 
oppdraget, herunder drivstofforbruk (vekt/type), strømforbruk, energiforbruk, produsert energi fra 
hydrogen, produsert energi fra biodrivstoff, NOx-utslipp og CO2-utslipp. Ved innrapportering av 
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miljøverdier skal Operatør benytte Oppdragsgivers rapporteringsmal vedlegg 3.2 «Miljøskjemaer», 
arkfane «Rapporteringsmal».  

Operatør skal også rapportere årlig utslipp av SO2. 

Rapporteringen skal inkludere all aktivitet i forbindelse med gjennomføringen av oppdraget. Med dette 
menes ruteproduksjon i samsvar med gjeldende rutetabell, forflytting av ferjemateriell og eventuell 
transport til og fra kai. Eventuell bruk av reservefartøy skal også rapporteres. Forseiling til/fra verksted 
skal ikke rapporteres.  

For registrering av forbruk av fossile og fornybare drivstoff stilles følgende krav: 

• Operatør skal ha et system for registrering og rapportering av bunkret og medgått mengde 
drivstoff for alle fartøy som skal trafikkere sambandet.  

• Operatør skal ha et drivstoffmålesystem for kontinuerlig overvåking av drivstofforbruk og 
automatisk logging av informasjon om bord på alle fartøy som skal trafikkere sambandet. 

For å redusere sannsynligheten for avvik mellom reelle og rapporterte verdier, plikter Operatør å 
sammenholde verdier fra de to registreringssystemene og forklare eventuelle avvik. 

2.10.1.2 Energiforbruk 
Operatør skal spesifisere nedre brennverdi (LHV) og mengde (vekt) drivstoff som benyttes ved 
utregningen av energiforbruk (gjelder ved fossile og fornybare drivstoff som brukes i en 
forbrenningsmotor).  

Energiforbruk som legges til grunn for eventuell sanksjonering etter punkt 5.5 er: 

• Totalt bunkret energi (ekskl. strøm og hydrogen) for samtlige hovedfartøy som har 
trafikkert sambandet. 

• Totalt strømforbruk (inkl. drift av utstyr/installasjoner på land, men ekskl. strøm til 
reservefartøy) målt ved grensesnittet mellom Operatør og energileverandør. Dersom 
Operatør benytter strøm til lokal produksjon av hydrogen skal dette rapporteres, men 
energiforbruket til dette vil ikke inngå i avtalt energiforbruk og eventuelle sanksjoner for 
avvik til dette. 

• Spesielt for hydrogen: Energiforbruk fra hydrogen skal måles rett etter produksjonsenhet 
(brenselscelle) om bord på fartøy, og skal inngå. Bunkret hydrogen skal også rapporteres, 
men energiinnholdet fra dette vil ikke inngå i avtalt energiforbruk og eventuelle sanksjoner 
for avvik til dette. 

• Energi benyttet av reservefartøy dersom reservefartøy benyttes utover tillatte antall dager 
angitt i pkt. 3.3 

Energiforbruk som ikke skal legges til grunn for eventuell sanksjonering etter punkt 5.5 er: 

• Medgått energi til eventuell lokal produksjon av hydrogen. 
• Energiinnhold i benyttet hydrogen. 
• Energi benyttet for forseiling til/fra verksted. 
• Energi benyttet av reservefartøy innenfor tillatte antall dager angitt i pkt. 3.3. 
• Energi benyttet for drift av rute III (opsjon om tilleggsproduksjon). 

Operatør plikter å sette seg inn i rådende forhold av betydning for forbruk, som f.eks. trafikkgrunnlag, 
bølger, strømningsforhold i sjø, vindforhold og groe for det enkelte samband. 

2.10.1.3 CO2- og NOx-utslipp 
Operatør skal rapportere totalt utslipp av tonn CO2 og NOx pr. år og måned for samtlige fartøy som 
trafikkerer sambandene.  

CO2-utslippet skal regnes ut på følgende måte: 
Mengde (tonn) drivstoff * CO2-utslippsfaktor (CO2/tonn drivstoff)  

NOx-utslippet skal regnes ut på følgende måte:  
Mengde (tonn) drivstoff * NOx-utslippsfaktor (NOx/tonn drivstoff)  
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CO2 og NOx-faktorene som skal legges til grunn for rapporteringen fremgår av vedlegg 3.2. For lading 
av strøm fra land skal antall kWh (målt på landsiden) multipliseres med CO2 utslippsfaktor på formen 
(gram CO2/kWh).  

Det er ikke nødvendig å rapportere CO2-og NOx-utslipp fra hydrogen. Utslippsfaktor fra hydrogen er 
derfor satt til null. 

For LNG-drevne fartøy skal også metanutslipp inkluderes i rapporteringen. En målerapport fra 
uavhengig tredjepart skal legges til grunn ved fastsettelsen av utslippsfaktoren for metangassmotoren.  

CO2-ekvivalenter skal beregnes på følgende måte: 
Metanutslipp (tonn metanutslipp/tonn LNG) * mengde drivstoff (tonn LNG) *25 (CO2-ekvivalenter/tonn 
LNG).  

2.10.1.4 Endringer som følge av endringer i avtalt ruteproduksjon 
Ved eventuell reduksjon eller økning i antall avganger vil avtalte (tilbudte) miljøverdier pr. år 
reduseres/økes tilsvarende.  

Energiforbruk pr. avgang pr. samband beregnes på følgende måte (med utgangspunkt i avtalte verdier 
pr. år pr. samband): 

𝑇𝑖𝑙𝑏𝑢𝑑𝑡 Energiforbruk (𝐺𝐽) / 𝐴𝑛𝑡𝑎𝑙𝑙 𝑎𝑣𝑔𝑎𝑛𝑔𝑒𝑟 𝑓𝑜𝑟 𝑑𝑒𝑡 𝑎𝑘𝑡𝑢𝑒𝑙𝑙𝑒 𝑠𝑎𝑚𝑏𝑎𝑛𝑑𝑒𝑡 𝑝å 𝑡𝑖𝑑𝑠𝑝𝑢𝑛𝑘𝑡 𝑓𝑜𝑟 𝑖𝑛𝑛𝑔å𝑒𝑙𝑠𝑒 
𝑎𝑣 𝑘𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑘𝑡𝑒𝑛 

Avtalte verdier for energiforbruk pr. avgang blir deretter lagt til/trukket fra gjeldende miljøverdinivå for 
kontrakten. 

Energiforbruk for tilleggsproduksjon er ikke en del av tildelingskriteriet. Ved korrigering av avtalt verdi 
pga. ikraftsettelse av opsjon om tilleggsproduksjon skal antall avganger i rute I og rute II benyttes. 

2.10.1.5 Utviklingsferjen – Forskning og utvikling  
Oppdragsgiver forholder seg retten til å bruke miljødata, ref. pkt. 2.10.1 Miljørapportering til FoU 
formål. Operatørs behov for konfidensialitet vil bli ivaretatt i dialog med Operatør.  

Videre ønsker Oppdragsgiver under oppstarts/statusmøter å diskutere muligheten for at Operatør kan 
dele gitte miljødata om utviklingsferjen, som kan ha forskningsrelevans, der dette er mulig innenfor 
rammen av konfidensialitet. 

2.10.2 Frister for rapportering 
Type rapport Henvisning Format Når 
Driftsavbrudd  Pkt. 2.1.2 Pr. telefon til VTS Omgående 
Oversikt over planlagte 
verkstedopphold 

Pkt. 3.3 Pr. e-post til 
Oppdragsgiver 

Før hvert kalenderår 

Avviksrapport  Pkt. 4.2.1 Pr. e-post til 
Oppdragsgiver 

Månedlig innen 15. i 
påfølgende måned 

Regnskapstall Pkt. 2.9 Pr. e-post til 
Oppdragsgiver 

Årlig innen 15. mai etter 
regnskapsårets slutt. 

HMS rapport Pkt. 2.7 Pr. e-post til 
Oppdragsgiver 

Månedlig innen 15. i 
påfølgende måned 

Trafikkstatistikk Pkt. 2.5 Elektronisk  Månedlig innen 15. i 
påfølgende måned 

Rapportering av 
oppetidsprosent av 
automatisk billettløsning 

Pkt. 2.4.4 Pr. e-post til 
Oppdragsgiver 

Månedlig innen 15. i 
påfølgende måned 

Miljøregnskap Pkt. 2.10.1.1 Pr. e-post til 
Oppdragsgiver 

Månedlig innen 15. i 
påfølgende måned  

 
2.11  Møter 
Det skal hvert år holdes møter mellom Operatør og Oppdragsgiver. 
 



17 

 

Innkallelse til møter skal skje med minst syv kalenderdagers varsel. Partene skal være representert på 
møter med deltakere som har fullmakt til å avgjøre de spesifiserte saker som er oppført på 
dagsordenen. Oppdragsgiver skal føre referat fra det som behandles på møtene. Referatet sendes 
snarest mulig etter gjennomført møte til de øvrige møtedeltakere og til partenes representanter. 
Eventuelle innsigelser mot referatet må fremkomme innen rimelig tid, senest innen to uker etter at 
referatet er mottatt. Korrigert referat skal signeres av begge parter. 
 
Operatør skal dekke sine egne kostnader knyttet til møter med Oppdragsgiver. 
 
Møtestruktur: 

Møte Formål Frekvens Innhold 
Oppstartsmøte Legge til rette for oppstart av 

ferjesambandet/ferjesambandene 
Etter undertegning 
av kontrakt 

Kontrakt 
Rutiner og struktur 

Statusmøte Sikre oppfyllelse av kontrakt, 
fremdrift, byggespesifikasjoner 

Minimum 2 møter Fremdrift, avvik og 
endringer 

Driftsmøte  Sikre oppfyllelse av kontrakt 
Gjennomgang av driftsrelaterte 
saker siden forrige driftsmøte  

Om lag 2-4 møter 
i året 

Trafikk 
Statistikk 
Driftsavvik 
HMS 

Evalueringsmøte Evaluere avsluttet kontraktsår En gang i året  
Avslutningsmøte Evaluere kontraktsperioden, inkl. 

tilstandsrapport for ferjeleiene 
Etter endt kontrakt Tilstandsrapport for 

ferjeleiene 
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3 Krav til fartøy 

3.1 Generelle krav til fartøy 
3.1.1 Informasjon om ferjemateriell 
Fartøytekniske data for tilbudt materiell skal oppgis i vedlegg 3.1. Disse spesifikasjonene skal 
bekreftes gitt ved avkryssing i tilbudsskjema, bilag 4b. 
 
Utviklingsferjen skal være et nytt fartøy (nybygg). Oppdragsgiver krever ikke nærmere identifikasjon 
(for eksempel fartøyets navn eller IMO-nummer) av tilbudt materiell i tilbudet. 
 
Operatør skal snarest mulig og senest 12 måneder før oppstart fremlegge dokumentasjon på hvilke 
fartøy som skal benyttes i sambandet, og at disse samsvarer med tilbudet. Dokumentasjonen som 
fremlegges skal samsvare med opplysninger gitt i vedlegg 3.1, og vil være bindende for hele 
driftsperioden. Oppdragsgiver kan godkjenne at fartøy byttes i løpet av driftsperioden.   
 
Det skal ikke benyttes tropisk tømmer i nybygg eller ved ombygginger.  
 
3.1.2 Midlertidig materiell 
Oppdragsgiver godtar at kontrakten starter opp og driftes av midlertidig materiell. Midlertidig materiell 
må som et minimum tilfredsstille alle krav som er stilt til reservemateriell. For utviklingsferjen kan 
midlertidig materiell benyttes i perioden 15. april - 30. september 2021. For den andre hovedferjen kan 
midlertidig materiell benyttes i perioden 15. april - 30. juni 2021. 
 
Fartøyene som benyttes på sambandet skal likevel ikke ha mindre enn 140 i samlet PBE-kapasitet. 
 
3.1.3 Sikkerhetsstyringssertifikat 
Fartøyet/fartøyene skal ha gyldig sikkerhetsstyringssertifikat (Safety Management Certificate, SMC). 
Sikkerhetsstyringssystemene for fartøyene skal minst være i samsvar med ISM-koden vedtatt av FNs 
International Maritime Organisation (IMO) og tilhørende, seneste retningslinjer om gjennomføring av 
ISM-koden.  
 
3.1.4 Flaggstat 
For fartøy med annet flagg enn norsk skal det utstedes en erklæring om at Sjøfartsdirektoratets krav 
for det aktuelle fartsområdet tilfredsstilles. Erklæringen skal være gitt av en klasseinstitusjon anerkjent 
av Sjøfartsdirektoratet, og inngå som en del av skipets sertifikater. Erklæringen skal holdes gyldig 
gjennom hele driftsperioden, og er å anse som et tillegg til flaggstatens sertifisering. 
 
3.1.5 Forsikring 
Innen driftsoppstart skal Operatør ha tegnet P & I-forsikring fra en klubb tilknyttet The International 
Group, samt kasko-forsikring. Kombinasjonen av P & I-forsikring og kasko-forsikring skal dekke 
Operatørs støtningsansvar til statens eiendom, dvs. ferjekaier med tilhørende anlegg.  
 
3.1.6 Transportkapasitet og passasjersertifikat 
3.1.6.1 Generelt 
Tabellen under angir minimumskrav til transportkapasitet i sambandet. 
 

Navn på samband Antall 
ferjer 

PBE-kapasitet 
pr. ferje 

VTE-kapasitet 
pr. ferje 

Passasjersertifikat inkl. 
mannskap pr. ferje 

 Hjelmeland-
Nesvik-Skipavik 2 80 8 299 

 
Definisjon av PBE (personbilenhet): Lengde: 4,30 m, bredde: 1,85 m, vekt: 1,3 tonn, tyngdepunkt: 0,75 m over bildekk. Lengde- 
og breddemålene inkluderer ikke avstand mellom kjøretøy. 
  
Definisjon av VTE (vogntogenhet): Lengde: 19,5 m, bredde: 2,60 m, tyngdepunkt: 2,2 m over bildekk. Lengde- og 
breddemålene inkluderer ikke avstand mellom kjøretøy. De fire første vogntogene skal beregnes med en vekt på 52,5 tonn, og 
øvrige med en vekt på 25 tonn. 
Fleksible dekk (som f.eks. hengedekk, «klappdekk» på/fra eventuelle sidedekk m.m.) som ved bruk reduserer tilbudt VTE-
kapasitet tillates ikke. 
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Oppdragsgiver godtar differensiert passasjersertifikat (minimum 199 passasjerer inkl. mannskap) på 
avganger der den reisende er om bord på ferjene i 30 minutter eller mer. Oppdragsgiver kan godta 
differensiert passasjersertifikat tilpasset trafikksvake perioder. 
 
3.1.6.2 Farlig last 
Hver ferje skal som minimum kunne ta to vogntog med farlig last, jf. forskrift av 1. juli 2014 nr. 944 om 
farlig last på norske skip. Med farlig last menes stoffer, materialer og varer som omfattes av IMDG-
koden eller ADR-bestemmelsene. 
 
3.1.6.3 Stuing av fartøy 
For stuing av fartøy vises det til forskrift av 15. juni 1987 nr. 507 om sikkerhetstiltak m.m. på 
passasjer- lasteskip og lektere, § 13. 
 
Operatør skal senest 12 måneder før oppstart fremlegge GA-plan (stuasjeplan) for ferjene som 
inkluderer plassering og oppfylling av minimum PBE-krav, samt en GA-plan (stuasjeplan) som 
beskriver kombinasjonslast hvor plassering og oppfyllelse av minimum VTE-krav klart fremgår og som 
i tillegg inkluderer plassering av personbilenheter som utnytter resterende ledig dekksareal. 
Det kreves at VTE-krav lastes/plasseres på en slik måte at det blir en maksimal utnyttelse av 
dekksarealet, og at det følgelig blir plass til flest mulig personbilenheter utover VTE-krav. 
 
Fartøyenes fulle transportkapasiteter skal benyttes i ruteproduksjonen, også om disse kapasiteter er 
høyere enn de minimumskrav gitt i konkurransegrunnlaget. 
 
Det skal beregnes minimum 0,25 m mellom hvert kjøretøy i lengderetningen. 
 
Nye fartøy: 
For avstand mellom personbilenhetene i bredden skal det beregnes minimum 0,6 m klaring mellom 
kjøretøy og til skott og andre obstruksjoner. For avstanden mellom vogntognenhetene i bredden skal 
det beregnes etter forskrift av 15. juni 1987 nr. 507 om sikkerhetstiltak m.m. på passasjer- lasteskip og 
lektere, § 13 
 
Eksisterende fartøy: 
For avstand mellom kjøretøyene i bredden, vises det til forskrift av 15. juni 1987 nr. 507 om 
sikkerhetstiltak m.m. på passasjer- lasteskip og lektere, § 13. 
 
3.1.7 Fartøyets hoveddimensjoner og lasteevne 
3.1.7.1 Hoveddimensjoner 
Ferjeleiene er beskrevet i kapitel 7 og i vedlegg 7.1 Ferjekaidata.  
 
For å sikre en forsvarlig lasting og lossing av fartøyet skal vertikalavstanden fra vannlinje til overkant 
av bildekk målt ved enden av bildekk ikke være mindre enn 1,70 m og ikke mer enn 2,80 m.  
 
Operatør må sikre seg at fartøyet kan trafikkere sambandet ved maksimal dypgang for alle 
tidevannstilstander. Dybden i ferjeleiene er oppgitt i vedlegg 7.1 Ferjekaidata. 
 
Resess skal være minimum 2/3 av brua sin bredde ved normalt tillegg. Maks resessdybde er 600 
m.m. 
 
Fenderlister skal være kontinuerlige og avsluttes med en avfasing med vinkel 5:1. Fenderlisten 
ansees kontinuerlig dersom den parallelt overlapper hverandre. 
 
3.1.7.2 Aksellast 
Bildekksarealet skal som minimum dimensjoneres for 13 tonn aksellast på doble luftfylte hjul. 
Hjullastens anleggsflate beregnes som et rektangel med sidene 0,2 m i kjøreretningen og 0,5 m på 
tvers av denne, senteravstanden settes lik 2,0 m. Dekket skal dimensjoneres for det maksimale antall 
vogntogenheter som kan føres innenfor begrensningene gitt fra stabilitet og lastelinje. 
 
Sidehusdekk og evt. andre arealer som kun kan benyttes for stuing av personbilenheter kan 
dimensjoneres for en lavere aksellast. 
 

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2014-07-01-944?q=Forskrift+om+farlig+last+p%C3%A5
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2014-07-01-944?q=Forskrift+om+farlig+last+p%C3%A5
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3.1.7.3 Gjennomkjøringshøyder 
Nytt fartøy: 
Fri gjennomkjøringshøyde for personbiler skal være minimum 2,50 m. For lastebiler og vogntog skal fri 
gjennomkjøringshøyde være minimum 4,60 m.  
 
Eksisterende fartøy: 
For lastebiler og vogntog skal fri gjennomkjøringshøyde være minimum 4,20 m. Disse fartøyene skal 
også kunne frakte kjøretøyer opp til 4,50 m, og Operatør skal beskrive hvordan slike kjøretøyer skal 
fraktes. 
 
3.1.7.4 Fallporter 
For sambandet skal fallportens høyde være på 1,5 meter. Eventuelle avvik håndteres som i pkt. 7.3.  
 
Standard godkjent låsehake skal være montert på fallport. 
 

3.1.8 Manøvrering 
Fartøy som tilbys skal ha tilstrekkelig sjømargin og manøvreringsmargin til at man med fullastede 
ferjer kan trafikkere sambandet, opprettholde ruteplan, samt manøvrere og legge til samtlige kaier i 
sambandet under alle vær- og sjøtilstander som kan påregnes for sambandet. Det er Operatørs plikt å 
skaffe til veie nødvendige værdata etc. 
 
Operatør skal sørge for at ferjer som har thruster så langt det er praktisk mulig bakker med aktre 
thruster, samt trekker seg ut ved fremre thruster ved manøvrering til og fra ferjeleiene. 
 
3.1.9 Separasjon av passasjerer og kjøretøy 
Gående passasjerer skal holdes skilt fra kjøretøyene under ombord- og ilandstigning. Dette kan enten 
gjøres med gangvei med rekkverk om bord, eller ved manuell trafikkdirigering i forbindelse med 
ombord- og ilandstigning.  
 
Når hovedfartøyene benyttes skal dette gjøres med gangvei med rekkverk om bord.  
 
3.1.10  Fartøy og kai 
Samtlige ferjer som skal trafikkere sambandet skal være tilpasset ferjekaien. Ingen deler av ferjen skal 
således komme i konflikt med ferjekaiens konstruksjoner. 
 
Ferjekaiene og tilhørende anlegg fremkommer under kapittel 7 og vedlegg 7.1 Ferjekaidata 
 
3.1.11 Universell utforming 
Utforming av ferjer skal baseres på de samme krav og anbefalinger som gjelder for andre ledd i 
transportsystemet jf. N100 Veg- og gateuforming, V129 Universell utforming av veger og gater og 
V123 Kollektivhåndboka.  
 
For nye fartøy skal følgende følges: Forskrift 1. juli 2014 nr. 1072 om bygging av skip § 7 eller Forskrift 
28. mars 2000 nr. 305 om besiktelse, bygging og utrustning av passasjerskip i innenriks fart § 8D. 
 
I tillegg gjelder krav i vedlegg 3.3 – Krav til Universell utforming. Det skal legges til grunn at 
sambandet har en overfartstid over 20 minutter.  
 
Ved etablering av nye handikaptoalett eller heis på eksisterende fartøy gjelder de samme 
presiseringer ut over MSC/Circ. 735 som for nytt fartøy.  
 
Hvis Operatør blir gjort oppmerksom på at det kommer bevegelseshemmede på kaien er Operatør 
ansvarlig for å hjelpe disse om bord i fartøyet og av fartøyet.  
 
Operatør skal i designfasen av fartøyet eller ved eventuelle ombygninger sikre tverrfaglighet og 
brukermedvirkning for å få råd om hvordan fartøyet skal sikres universell utforming. 
 
3.1.12  Støy 
Retningslinjer for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442/2016) legges til grunn som krav til 
støy i forbindelse med drift av ferjesambandet 
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(https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/retningslinje-for-behandling-av-stoy-i-
arealplanlegging/id2526240/). Kriterier for industri, havner og terminaler skal gjelde både ved 
terminaler og under overfart. 
 
3.1.13 Passasjerfasiliteter 
3.1.13.1 Generelt 
Fasiliteter for passasjerene skal som minimum tilfredsstille Forskrift 2.10.1972 nr. 4 om beregning av 
passasjerantall og om passasjerbekvemmeligheter m.v. 
 
Alle fartøy skal uavhengig av sambandets reisetid, ha klosetter jf. ovennevnte forskrift § 26, 3 ledd.   
 
Operatør skal gi de reisende tilgang til assorterte varme og kalde drikker og assorterte kioskvarer. 
Operatør kan tilby en selvbetjeningsløsning. 
 
Nytt fartøy: 
Dørken i passasjersalongen skal i sin helhet ligge over sommerlastemerket.  
 

3.1.13.2 Gevinstautomater 
Det er ikke tillatt å plassere gevinstautomater eller lignende typer spilleautomater om bord i ferjene. 
 
3.1.13.3 Hjertestarter 
Alle fartøy skal være utstyrt med minimum en hjertestarter. Dette utstyret skal kunne betjenes av 
opplært mannskap om bord. 
 
3.1.13.4 Ladepunkt 
Hovedfartøyene skal for hver 30. passasjer, jf. punkt 3.1.6.1, ha to 230V strømuttak beregnet for 
lading av f. eks. bærbar PC og ett USB ladepunkt beregnet for å lade småelektronikk. Disse skal 
plasseres spredt og lett tilgjengelig i oppholdsområder, men ikke i taket. Ved rullestolplasser skal 
strømuttak/USB være i umiddelbar nærhet, og innenfor rekkevidden til personen i rullestol. 
 
3.1.14  Profilering og reklame 
3.1.14.1 Profilering 

Ingen særkrav. 
 

3.1.14.2 Reklame 
Det er tillatt med visning av kommersiell reklame på elektroniske skjermer i publikumsarealene om 
bord på fartøyet/ene. Det er ikke tillatt å reklamere for spillselskap. 
 
På elektroniske skjermer i publikumsarealene skal det i tillegg vise sikkerhetsinformasjon, 
ruteopplysninger samt eventuelle trafikk- og nyhetsmeldinger. 
 Sikkerhetsvideo skal avspilles første gang ca. 750 m fra ferjekai  
 Sikkerhetsvideo skal avspilles minimum 2 ganger pr. 30 min, med overfartstid under 20 minutt 

avspilles sikkerhetsvideo minimum 1 gang 
 5 min før ankomst til kai skal det varsles om anløp via skjerm og over PA anlegg 
 Oppdragsgiver skal gis adgang til å annonsere trafikk-, rute- og veginformasjon  
 VTS skal gjennom trafikkvakt eller annen kontaktperson ha mulighet til å legge ut akutte 

vegstengninger   
  
3.2 Miljøkrav og miljøavgift 
3.2.1 Sambandsspesifikke miljøkrav: Null- og lavutslippsteknologi 
Minimum 50 % av utviklingsferjens totale energiforbruk1 (ekskl. energiforbruk benyttet for forseiling 
til/fra verksted) per kalenderår skal komme fra hydrogen. Øvrig energiforbruk skal hentes fra strøm fra 
distribusjonsnettet til lokalt energiverk på land (el-nettet). 
 
Utviklingsferjen skal kunne utføre ruteproduksjon i begge ruter. Operatør velger selv i hvilken rute 
utviklingsferjen skal utføre ruteproduksjon. Den skal også kunne drifte rute I og rute II helelektrisk 
(uten hydrogen). 
 

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/retningslinje-for-behandling-av-stoy-i-arealplanlegging/id2526240/
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/retningslinje-for-behandling-av-stoy-i-arealplanlegging/id2526240/
http://www.lovdata.no/for/sf/nh/xh-19721002-0004.html#9
http://www.lovdata.no/for/sf/nh/xh-19721002-0004.html#9
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Det skal være reell bunkring av hydrogen. I dette legges det at hydrogen skal overføres til fartøy ved 
bruk av slanger, rør, mv. Løsninger der hydrogen bunkres ved å bytte tanker godtas ikke. Bunkring av 
utviklingsferjen skal ikke være til hinder for at utviklingsferjen skal kunne gå i rute I i minimum 4 dager 
per uke. 
 
I perioden fra oppstart og ut 2022 er det ingen begrensning av CO2 utslipp fra produksjon av 
hydrogen. 
 
Fra 1.1.2023 gjelder følgende dokumentasjonskrav for hydrogen som ikke er produsert med strøm fra 
det nordiske strømnettet; 

• Hele produksjonskjeden2 (ekskl. eventuell transport av ferdigprodusert hydrogen) for 
hydrogen skal ikke genererer mer CO2 utslipp, enn hydrogen produsert ved elektrolyse 
med strøm fra det nordiske strømnettet.  

• I perioden 2023-2026 skal CO2-utslipp i det nordiske strømnettet fra 20193 legges til 
grunn. 

• I perioden 2027-2032 skal CO2-utslipp i det nordiske strømnettet fra 20233 legges til 
grunn. 

 
Operatør skal levere livsløpsanalyse basert på følgende standarder;  

• NS-EN ISO 14040:2006 Miljøstyring – Livsløpsvurdering – Prinsipper og rammeverk. 
• NS-EN ISO 14044:2006 Miljøstyring – Livsløpsvurdering – Krav og retningslinjer.  

 
Livsløpsanalysen må være godkjent av en uavhengig EPD-verifikator, som er godkjent av en fullverdig 
medlem av ECO Platform (bl.a. EPD-Norge). 
 
Den andre hovedferjen skal driftes helelektrisk. Dette innebærer at all energiforbruk knyttet til drift 
(ekskl. energiforbruk benyttet for forseiling til/fra verksted) av denne ferjen skal hentes fra strøm fra 
distribusjonsnettet til lokalt energiverk på land (el-nettet). 
 
Det åpnes likevel for at inntil 5 % av hovedferjenes totale strømforbruk fra el-nettet per kalenderår kan 
komme fra biodrivstoff4. 
 
Dersom et fartøy under ruteproduksjon ikke mottar planlagt lading ved et kailigge skal fartøyet likevel 
gjennomføre minimum en rundtur (Hjelmeland-Nesvik-Skipavik-Hjelmeland) ved bruk av 
nullutslippsløsninger (batteri- eller hydrogen) om bord på fartøy. I denne sammenheng inkluderer en 
rundtur maksimalt tre avganger og tre ankomster.  
 
Ruteproduksjon skal utføres selv om fartøy ikke mottar strøm fra land. Dersom fartøy ikke mottar 
strøm fra land i mer enn 24 timer og dette ikke skyldes forhold Operatør svarer for gjelder følgende: 

 Bruk av biodrivstoff vil ikke inngå i 5 % andel biodrivstoff 
 Det vil ikke sanksjoneres for økt energiforbruk 
 Oppdragsgiver vil dekke dokumenterte merkostnader for bruk av annen energikilde 

 
1 For å beregne hydrogenandel skal det benyttes faktisk energiforbruk fra landstrøm målt ved overføring fra land til fartøy (målt 
om bord på fartøy), og faktisk energiforbruk fra hydrogen og biodrivstoff målt rett etter produksjonsenhet 
(brenselcelle/generator) om bord på fartøy. Av energiforbruk fra disse tre energikildene skal energiforbruk fra hydrogen utgjøre 
minimum 50 %. For første og andre kalenderår skal hydrogenandel beregnes som et snitt for begge årene. 
 
2 Hele produksjonskjeden omfatter alle nødvendige operasjoner for å fremstille og gjøre hydrogen tilgjengelig i den form 
(flytende eller komprimert) som hydrogenet skal transporteres og bunkres. 
 
3 For å beregne nivå for CO2-utslippet i strøm i det nordiske strømnettet, skal det benyttes en metodikk beskrevet av «Asplan 
Viak» i vedlegg 3.4 Metodikk for beregning av klimaintensiteten til Nordisk elektrisitetsmiks. 
 
4 For å beregne biodrivstoffandel skal det benyttes faktisk energiforbruk fra landstrøm målt ved overføring fra land til fartøy (målt 
om bord på fartøy), og faktisk energiforbruk fra biodrivstoff målt rett etter produksjonsenhet (brenselcelle/generator) om bord på 
fartøy. Av energiforbruk fra disse to energikildene skal energiforbruk fra biodrivstoff utgjøre maksimalt 5 %. 
 
3.2.2 Avtalte miljøverdier 
Operatør skal drifte sambandet/sambandene i kontrakten med maksimalt:  

Parameter Grenseverdi 
Energiforbruk GJ pr.år  

Før kontraktssignering skal rubrikkene utfylles med miljøverdier i samsvar med Operatørs tilbud.  
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Oppgitt verdi for Energiforbruk i rubrikken over forutsetter at samtlige avganger i rutetabellen ved 
kontraktssignering gjennomføres. Oppgitt verdi vil reduseres i samsvar med pkt. 2.10.1.4 og pkt. 3.2.3. 
  
Dersom energiforbruk ligger over de tilbudte verdiene, vil Oppdragsgiver ilegge sanksjoner i samsvar 
med pkt. 5.5.  
 
3.2.3 Reduksjon i miljøverdier 
For hver innstilt avgang, og for hver avgang som gjennomføres med reservefartøy jf. pkt. 3.3, vil avtalt 
energiforbruk oppgitt under pkt. 3.2.2 reduseres på følgende måte: 
 
Energiforbruk pr. avgang skal beregnes med følgende formel: 
Avtalt energiforbruk (GJ) samband pr. år/antall avganger for det aktuelle sambandet pr. år 
 
Bruk av reservefartøy utover tillatte antall dager i pkt. 3.3 vil ikke medføre reduksjon av avtalte 
miljøverdier etter dette punktet. 
 

3.2.4 Generelle miljøkrav  
Operatør skal innarbeide kostnader til NOx-avgift i tilbudet sitt.  
 
Avgiften skal beregnes på grunnlag av medlemskap i Næringslivets NOX-fond. Oppdragsgiver dekker 
eventuelle dokumenterbare merkostnader for Operatør knyttet til endring i NOx-avgiften fra 
tilbudspunktet. Oppdragsgiver vil bare dekke merkostnader for NOx-avgift basert på årlig faktisk 
utslipp.  
 
Oppdragsgiver krever at benyttet ferjemateriell ikke har et NOx-utslipp som overstiger Tier II kravet i 
MARPOL annex VI uavhengig av byggeår.  
 
Tilbyder skal kunne dokumentere at alt biodrivstoff som benyttes oppfyller kravene til 
bærekraftskriteriene som gjelder for biodrivstoff i omsetningspåbudet (“Forskrift om begrensning i bruk 
av helse- og miljøfarlige kjemikalier og andre produkter (produktforskriften)”, ref. Lovdata: FOR-2004-
06-01-922.  (kap.3)). 
 
Oppdragsgiver krever bruk av miljøvennlig drivstoff med svovelinnhold på 500 ppm eller lavere. 
 
Landstrøm skal benyttes ved landligge over 30 minutter der det er landstrøm tilgjengelig på ferjekai. 
 
Oppdragsgiver presiserer at Operatør selv er ansvarlig for håndtering av eget avfall, jfr. pkt. 7.1.3. Før 
oppstart av drift i sambandet skal plan for håndtering av materiell/avfall godkjennes av Oppdragsgiver. 
 
For nye fartøy med gassdrift og fartøy ombygd til gassdrift: 
Oppdragsgiver krever at vektet metanutslipp, beregnet som beskrevet nedenfor, ikke skal overstige 6 
g/kWh. 
 
Det skal benyttes samme syklusveiing som IMO NOx (ihht. ISO 8178-4). Dvs. D2, E2 eller E3 syklus 
alt etter operasjonsprofil til motoren. D2 er for hjelpemotorer, E2 er konstant turtall fremdrift inkl. 
dieselelektrisk fremdrift, og E3 er propellerkurve. 
 
Man beregner vektet metanutslipp ved å ta sum (metanutslipp g/h for lastpunkt * veiefaktor for 
lastpunkt) / sum (motoreffekt kW for lastpunkt * veiefaktor for lastpunkt) og får da svaret i g/kWh. 
(formel for beregning nedenfor). 

 
 
Metanutslipp angis for hvert enkelt lastpunkt. Syklusene og veietallene er: 
 

Test syklus E2: Konstant turtall (dieselelektrisk) 
Turtall: 100 % 100 % 100 % 100 % 
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Effekt (P): 100 % 75 % 50 % 25 % 
Veiefaktor 
(Wf): 

0,2 0,5 0,15 0,15 
 

Test syklus E3: Propellerkurve (direkte drift) 
 Turtall: 100 % 91 % 80 % 63 % 
Effekt (P): 100 % 75 % 50 % 25 % 
Veiefaktor 
(Wf): 

0,2 0,5 0,15 0,15 
 
3.2.5 Avtalte verdier for skalerbarhet 
Operatør skal kunne oppfylle følgende: 

Parameter Grenseverdi 
Bunkringshastighet for H2 [kg/min] ≥ X1 
Energitetthet for H2 tanksystem, Volumetrisk densitet [L/(kg H2)] ≤ X2 
Energitetthet for H2 tanksystem, Gravimetrisk densitet [kg/(kg H2)] ≤ X3 
Evne til å håndtere andre driftskrav ≥ X4 

Før kontraktssignering skal grenseverdiene (X1-X4) fylles ut med verdier som samsvarer med 
Operatørs tilbud, jf. bilag 4b Tilbudsskjema. 

Dersom kontrollerte verdier for parameterne er høyere/lavere enn oppgitt grenseverdi vil det medføre 
sanksjoner som beskrevet i pkt. 5.5.  

Bunkringshastighet for H2 vil bli kontrollert ved å kontrollmåle: 

 Gjennomføring av en bunkring iht. en bunkringsprosedyre som er godkjent av rette 
myndigheter. 

 Tiden det tar å fylle minimum det antall kilo hydrogen som er nødvendig for å dekke 50 % av 
energiforbruket for drift av utviklingsferjen i rute 1 med valgte bunkringsfrekvens. Tiden som 
legges til grunn er den tiden som begrenser ferjens operasjon/drift, med det menes at alle 
elementer av bunkringsprosedyren som gjør at ferjen ikke kan iverksette andre operasjoner 
skal regnes med. 

Før kontrollmåling av «Bunkringshastighet for H2» starter, skal hydrogenmengden på tanken(e) ikke 
være mindre enn den minimale hydrogenmengden tanken(e) kan ha før bunkring. Dette er definert 
som den største hydrogenmengden av følgende: 

 minimum hydrogenmengde som er tillat av rette myndighet ved oppstart av bunkring 
 minimum hydrogenmengde som er nødvendig for at hydrogensystemet kan brukes til å 

produsere strøm 

Etter kontroll av «Bunkringshastighet for H2» er avsluttet, skal hydrogeninnholdet på tanken(e) ikke 
være større enn den maksimale hydrogenmengden tanken(e) er godkjent for av rette myndighet. 

Beregning av bunkringshastighet skal baseres på ett tilkoblingspunkt. Hastigheten økes ikke ved 
eventuell parallell bunkring. 

Bunkring skal ikke være til hinder for øvrig trafikkavvikling i sambandet. 

God tid i forkant av kontroll av «Bunkringshastighet for H2» skal Operatør gi Oppdragsgiver tilgang på 
en beskrivelse av bunkringsprosedyren. Denne skal minimum inneholde:  

 Godkjent bunkringsprosedyre 
 Dokumentasjon av den maksimale hydrogenmengden tanken(e) er godkjent for 
 Dokumentasjon av den minimale hydrogenmengden tanken(e) kan ha før bunkring.  
 Dokumentasjon av målemetode for måling av hydrogenmengde i tanken(e) med tilhørende 

måleusikkerhet (tegninger og relevant underlag.).  

Beskrivelse av bunkringsprosedyren skal være tilstrekkelig detaljert til at det tydelig fremkommer når 
bunkringsoperasjonen setter begrensing på fartøyets operasjon/drift. 
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Operatør er ansvarlig for at måling av hydrogenmengde i tanken(e) er kontrollerbar.  

Energitetthet for H2 tanksystem vil bli kontrollert i byggefasen og etter at utviklingsferjen er satt i 
drift. Det vil bli kontrollert om tilbudte verdier samsvarer med faktiske verdier. Følgende vil inngå i 
kontrollen: 

Alle deler og moduler i H2 tanksystem skal regnes med bortsett fra de deler av anlegget som: 

 kun er aktive under bunkring (rør fra fyllestasjon til H2 lagringstanker etc.) 
 leverer ferdigbehandlet hydrogen til brenselceller av den kvalitet som er spesifisert av 

brenselcelleleverandør (rør til brenselcelle etc.). 

Volumetrisk densitet [L/(kg H2)] er ytre volum for tanksystem i forhold til tanksystemets nyttbare 
hydrogenmengde i [kg H2], (differansen mellom den maksimale og minimale hydrogenmengden som 
beskrevet for «Bunkringshastighet for H2») der ytre volum for tanksystem [L] beregnes som en sum av 
rektangulære bokser som omslutter alle deler og moduler som inngår i H2 tanksystem (som definert 
over).  

Volum fra eventuell kaldboks skal ikke regnes med, men volum fra det som inngår i H2 tanksystem og 
som er plassert inne i kaldboks skal medregnes. For rør settes bredde og høyde lik ytre diameter og 
lengde lik senterlinjens lengde. Hvis noen moduler har utvekster tillattes det at man bruker flere 
bokser, eksempler på dette kan være: 

 Stuss/flens og eventuell integrert ventilblokk på ende av hydrogentank 
 Reguleringsmekanisme, måler, giver og lignende som ikke inneholder hydrogen men er 

montert på ventiler og rør som fører hydrogen 

Gravimetrisk densitet [kg/(kg H2)] er vekten av tomt tanksystem i forhold til tanksystemets nyttbare 
hydrogenmengde i [kg H2], som beskrevet for volumetrisk densitet, der vekten av tomt tanksystem i 
[kg] beregnes som summert vekt av alle deler og moduler som inngår i H2 tanksystem (som definert 
over). 

Ved kontroll av «Energitett for H2 tanksystem» skal Operatør gi Oppdragsgiver tilgang til: 

 Dokumentasjon av den maksimale hydrogenmengden tanken(e) er godkjent for av rette 
myndighet. 

 Dokumentasjon av den minimale hydrogenmengden på tanken(e) som beskrevet for 
«Bunkringshastighet for H2» 

 Målsatte tegninger av hydrogensystem med tilhørende elementer som beskrevet over 
 Dokumentasjon som viser vekt for de ulike komponentene av hydrogensystemet som inngår i 

beregning av «Energitetthet for H2 tanksystem» som beskrevet over  
 Annen relevant dokumentasjon. 

Evne til å håndtere andre driftskrav vil bli kontrollert basert på resultater fra kontroll av oppnådd verdi 
for «Bunkringshastighet for H2» og validering av oppgitte verdier i de blå cellene i kolonne E rad 9-11 i 
vedlegg 3.2 Miljøskjemaer, arkfanen «Håndtere andre driftskrav» i vedlegg 3.2 Miljøskjemaer. 

Oppnådd verdi for «Evne til å håndtere andre driftskrav» beregnes kun en gang og justeres ikke ved 
senere endringer. 

3.3 Reserveferjeløsning 
Med mindre reservefartøy oppfyller alle krav til hovedfartøy stilt i kontrakten kan det ikke erstatte 
hovedfartøy i flere dager enn angitt i tabellen under. 
 

Periode 
(år) 

Utviklingsferjen Den andre ferjen 

2021 10 dager 20 dager 
2022-
2030 

42 dager per år. Det er opp til Operatør hvordan antall dager 
fordeles mellom utviklingsferjen og den andre ferjen. 

2031 10 dager 10 dager 
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Reserveferje kan kun nyttes dersom en hovedferje i et samband skal ha planlagt verkstedsopphold, 
nødvendig vedlikehold (må avklares med Oppdragsgiver) eller rammes av ikke planlagt driftsavbrudd.  
 
Reservefartøy må være tilpasset kaianleggene. Det vises til Vedlegg 7.1 vedrørende ferjekaidata. 
 
Planlagte verkstedsopphold skal legges til trafikksvake perioder. Oppdragsgiver kan definere 
trafikksvake perioder.  
 
Ved planlagt verkstedopphold o.l. forutsettes at reservefartøy settes inn slik at ruteplanen 
opprettholdes uten driftsavbrudd og er egnet til å betjene sambandet slik at rutetidene kan holdes. 
 
Tabellen under angir minimumskrav til transportkapasitet og responstid i sambandet: 

Samband For 
ferje 

Responstid PBE 
kapasitet pr. 

ferje 

VTE 
kapasitet pr. 

ferje 

Passasjersertifikat inkl. 
mannskap pr. ferje 

Hjelmeland-
Nesvik-Skipavik 

I og II 6 timer 60 6 199 

 
Responstid regnes løpende fra det tidspunkt hendelsen fant sted. 
 
Operatør skal senest 6 måneder før oppstart kunne fremlegge dokumentasjon på at de disponerer 
reserveferjer som minimum oppfyller kravene til reserveferjer. 
 
Dokumentasjonen skal inneholde vedlegg 3.1 Spesifikasjon av fartøy, GA-plan (stuasjeplan) for 
reserveferjen som inkluderer plassering og oppfylling av minimum PBE-krav, samt en GA-plan 
(stuasjeplan) som beskriver kombinasjonslast hvor plassering og oppfyllelse av minimum VTE-krav 
klart fremgår og som i tillegg inkluderer plassering av personbilenheter som utnytter resterende ledig 
dekksareal.  
 
I tillegg skal dokumentasjonen inneholde en plan som minimum inneholder følgende forhold: 

 Hvor reserveferjen ligger i opplag. 
 Dersom det planlegges å benytte reserveferjen for ferjer som ikke inngår i denne kontrakt, 

skal det beskrives hvordan Operatør vil oppfylle krav om responstid angitt i tabellen over.  
 En oversikt over annen planlagt bruk av reserveferje, herunder antall ferjer og samband 

som reserveferjen planlegges benyttes i. 
 
Oppdragsgiver skal godkjenne plan. Eventuelt avslag må saklig begrunnes av Oppdragsgiver. 
Oppdragsgiver kan godkjenne endringer av plan. 
 
Før hvert kalenderår skal Operatør utarbeide og oversende en oversikt som viser alle planlagte 
verkstedsopphold for kommende kalenderår. Endring i planen skal meldes Oppdragsgiver innen 
rimelig tid. 
 
Reservefartøy er ikke omfattet av miljøkravene under pkt. 3.2.1-3.2.2. 
 
Der annet ikke er spesifisert skal alle reserveferjer tilfredsstille de krav som er stilt til hovedfartøy. 
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4 Rutebeskrivelse 

4.1 Generelt 
Oppdraget gjelder drift av ferjesambandet Rv 13 Hjelmeland-Nesvik-Skipavik som er lokalisert i 
Rogaland fylke. 

 
4.1.1 Nøkkelinformasjon 
 

Strekning Hjelmeland-
Nesvik 

Hjelmeland-
Skipavik 

Nesvik-
Skipavik 

Fartsområde 1)  2 2 2 
Sambandets lengde 2) 2 960 m 4 450 m 3 890 m 
Takstsone i AutoPASS-regulativet for ferjetakster3) 3 5 4 
Takstsone før evt. bompengepåslag 3 5 4 
Beredskapssamband Nei Nei Nei 
Bompengepåslag Nei Nei Nei 

1) Jf. Sjøfartsdirektoratets forskrift av 4. november 1981 nr. 3793 om fartsområder 
2) Oppgitte lengder er basert på opplysninger fra Statens vegvesens målinger. Operatør har selv 
ansvaret for å kontrollere lengder ut fra egne vurderinger av seilingsled og fartøy. 
3) Opplyst takstsone gjelder uavhengig av egen oppmåling i etterkant av tilbudsinngivelse 
 
4.1.2 Infrastruktur 
Det forutsettes at Operatør setter seg inn i styrende offentlige dokumenter som kan medføre endringer 
i infrastruktur og bompengeinnkreving, slik som Nasjonaltransportplan og Handlingsprogram for 
riksvegene, samt fylkeskommunale areal- og transportplaner og handlingsprogram for fylkesvegnettet.  
 
Ryfast er omtalt i NTP 2010-2019 og i Prop.109 S (2011-2012) Utbygging og finansiering av rv 13 
Ryfylkesambandet (Ryfast). Ryfast omfatter to undersjøiske toløps tunneler. Sammen med prosjektet 
E39 Eiganestunnelen vil Ryfast gi ferjefritt vegsamband mellom Nord-Jæren og Ryfylke. 
 
Stortinget vedtok 23. mai 2017 bygging av E39 Rogfast, en tunnel som gir ferjefri kryssing mellom 
kommunene Randaberg, Bokn og Kvitsøy nord for Stavanger. Tunnelen forventes åpnet for trafikk i 
2025 eller 2026. 
 
I dag benyttes riksregulativet for ferjetakster på sambandet. Fra oppstart av kontrakt endres 
trafikantbetalingen, jfr. pkt. 2.3 og vedlegg 5.2. Dette kan medføre endring i trafikkmengde og –
sammensetning. 
 
4.1.3 Trafikkstatistikk 
Til orientering er det i tabellen i vedlegg 4.2 satt opp trafikkmengde og trafikksammensetning for de 
siste fem årene i sambandet/sambandene. 

4.2 Ruteinformasjon 
4.2.1 Rutetilbud 
Operatør skal utføre ruteproduksjon i samsvar med ruteplan i vedlegg 4.1. 
 
Operatør skal ha et system for systematisk oppfølging av punktlighet og avviksårsak. Avvik fra 
ruteplanen skal rapporteres til Oppdragsgiver innen den 15. hver måned. Avvikene skal rapporteres i 
henhold til vedlagte mal – vedlegg 2.3. 
 
Ingen avganger skal gå tidligere enn oppsatt avgangstid i ruteplan. 
 
4.2.2 Krav til overfartstid/ankomsttid 
Oppgitte overfartstider i vedlegg 4.1 skal anses som maksimalt tillatt overfartstid. Ingen avganger skal 
gå tidligere enn oppsatt avgangstid i rutetabellen. Oppsatt avgangstid i rutetabellen pluss fastsatt 
maksimal tillatt overfartstid regnes som ankomsttid. Operatør skal selv beregne nødvendig fart for å 
oppnå forsvarlig terminaltid på ulike tider av døgnet. 
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4.3 Endring i produksjon 
Oppdragsgiver kan ved behov foreta permanente og/eller midlertidige endringer i forhold til ruteplan i 
vedlegg 4.1 jfr. pkt. 1.7 
 
Justering av vederlag for endring i produksjon behandles i henhold til pkt. 5.2.4 og pkt. 5.2.5. 
 
4.3.1 Endring i produksjon grunnet bunkring av energi 
Dersom Operatør har behov i forbindelse med bunkring kan Oppdragsgiver gjennomføre en 
permanent ruteendring. Operatør skal varsle Oppdragsgiver om behovet minimum 6 måneder før 
ikraftsettelse av ruteendring. 
 
Potensielle ruteendringer er som følger:  

 Mandag-fredag (Dx67):  Avgang kl. 02:10 fra Nesvik flyttes til kl. 04:00.  
 Lørdag (6):    Avgang kl. 02:10 fra Nesvik flyttes til kl. 04:40.  
 Søndag (7):    Avgang kl. 02:10 fra Nesvik flyttes til kl. 06:40.  

 
Endring i produksjon etter dette punktet vil ikke medføre justering av vederlag. 
 
4.4 Opsjon på tilleggsproduksjon 
Ved ikraftsettelse av opsjon skal ruteplan i vedlegg 4.1, arkfane Opsjon om tilleggsproduksjon utføres. 
Dersom opsjonsrute ikke utføres grunnet planlagt verkstedsopphold skal ruteplan før ikraftsettelse av 
opsjon utføres.  
 
Dersom opsjonen utøves for deler av året skal Oppdragsgiver velge hvor mange sammenhengene 
dager tilleggsproduksjonen skal utføres i perioden 1. mai – 30. september. Opsjonen må minst 
benyttes for 30 eller flere sammenhengende dager, og Operatør skal ikke legge planlagt 
verkstedsopphold til denne perioden.  
 
Reservefartøy skal gå i rute III.  
 
Ved ikke planlagt driftsavbrudd med varighet over 6 timer skal ruteplan før ikraftsettelse av opsjon 
utføres. I tidsrommet fra driftsavbrudd til 6 timer er det ikke fastsatt ruteplan. I dette tidsrommet skal 
ferjene gå slik at de prioriterer strekningen mellom Hjelmeland og Nesvik, men at det blir mulig å 
komme seg til/fra Skipavik.  
 
  



29 

 

5 Vederlag 

5.1 Vederlagsberegningen 
De årlige vederlagene fremkommer i Operatørs tilbud som forventede kostnader. 
 
Samlet vederlag (kontraktssum) er summen av de årlige vederlagene, eksklusiv opsjoner. 
 
Forventede kostnader skal oppgis i faste [2017-kroner], gjennomsnittlig for året, jf. Statistisk 
sentralbyrå (SSB) sin kostnadsindeks for innenriks sjøfart – delindeks for fartøy – Ferjer uten drivstoff 
(se vedlegg 5.3). Disse kalles også basispriser. Kostnadene skal være eksklusiv merverdiavgift.  
 
Basisåret er 2017.  
 
5.2 Regulering og avregning av vederlag 
5.2.1 Regulering av vederlaget 
Det årlige vederlaget (linje S i vedlegg 5.1, arkfane M Totalbudsjett) – skal reguleres som følger: 

 De budsjetterte årlige kostnader (linje R i vedlegg 5.1, arkfane M Totalbudsjett) skal reguleres 
i henhold til den prosentvise endringen i Statistisk sentralbyrås gjennomsnittlige 
kostnadsindeks for innenriks sjøfart – delindeks for fartøy – Ferjer uten drivstoff fra basisår til 
året før vederlagsåret. Det aktuelle vederlag i skal således hvert år være regulert i henhold til 
indeksens verdi året før vederlagsutbetalingen. Kostnadene skal justeres i henhold til 
indeksen multiplisert med en faktor på 0,9 (90 % prisjustering). 
 

5.2.2 Vederlag for opsjon 
5.2.2.1 Opsjon om forlenget driftsperiode 
Vederlag per måned hentes fra linje S kolonne opsjon i vedlegg 5.1, arkfane M Totalbudsjett.  

For hver måned med opsjon endres årlig vederlag som følger: 

(Vederlag per måned (linje S kolonne opsjon i vedlegg 5.1, arkfane M Totalbudsjett)) x (antall 
måneder med opsjon) 

5.2.2.2 Opsjon om tilleggsproduksjon 
Ved opsjonsutøvelse for hele året endres årlig vederlag som følger: 
Vederlaget hentes fra rad «hele året», linje J Sum kostnad i vedlegg 5.1 arkfane N Opsjon. 

Dersom opsjonsrute ikke utføres grunnet planlagt verkstedsopphold som er varslet Oppdragsgiver 
minst 14 dager før fartøyet tas ut av rute, vil vederlaget reduseres pr. avgang som følger: 

(Sum kostnad,jf.vedlegg 5.1,arkfane N linje J) x 1,3 
 (Antall avganger i rute III) 

Dersom opsjonsrute ikke utføres grunnet verkstedsopphold som ikke er varslet minst 14 dager før 
fartøyet tas ut av rute behandles dette som ikke planlagt driftsavbrudd. 

Ved opsjonsutøvelse for deler av året endres årlig vederlag som følger: 
 
(Antall dager med opsjon) x (rad «deler av året», linje J Sum kostnad i vedlegg 5.1 arkfane N Opsjon) 

(31+30+31+31+30) 

Gjelder uavhengig av om opsjon er utøvd for hele eller deler av året:  
Ved ikke planlagt driftsavbrudd skal det trekkes etter punkt 5.4.1 for antall avganger som ikke er 
gjennomført. I dette tilfellet skal ikke gjennomførte avganger beregnes som differansen mellom 
planlagt ruteproduksjon med tre ferjer og gjennomført (utført) ruteproduksjon med to ferjer. 

5.2.3 Gebyrer og avgifter 
Gebyrer og avgifter til det offentlige i forbindelse med utførelse, betales av Operatør. Kostnadene ved 
disse forutsettes inkludert i de årlige kontraktbeløpene, og gir ikke grunnlag for annen regulering enn 
den som følger av pkt. 5.2.1. 
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5.2.4 Regulering av vederlag ved midlertidige endringer av ruteproduksjon 
Oppdragsgiver kan ved behov kjøpe ekstra avganger med tilbudt ferjemateriell i forhold til ruteplanen i 
vedlegg 4.1. Med avgang menes rute med fartøy fra ferjekai A til ferjekai B. For hver slik ekstra 
avgang betaler Oppdragsgiver Operatør NOK 
 

(gjennomsnittlig årlig sambandskostnad, jf. vedlegg 5.1, arkfane L Sambandsbudsjett linje R) x 1,5 
antall avganger pr. år 

 
5.2.5 Regulering av vederlag ved permanent endring av ruteproduksjon 
Ved permanent endring av antall avganger mellom første og siste avgang pr. rute, skal vederlaget 
endres som følger: 
 
Endring i vederlag pr. avgang 
 

Linje E, F, H, I (jf. Vedlegg 5.1, arkfane L Sambandsbudsjett) + (0,3 x Linje G (jf. vedlegg 5,1, arkfane L Sambandsbudsjett)) 
Antall avganger pr. år, jf. vedlegg 4.1 

 
Ved permanent endring av antall avganger som medfører at start og sluttidspunkt for en rute endres, 
skal vederlaget endres som følger: 
 
Endring i vederlag pr. avgang 
 

Linje N (jf. vedlegg 5.1, arkfane L Sambandsbudsjett) 
Antall avganger pr. år, jf. vedlegg 4.1 

 

Dersom Oppdragsgiver ønsker å endre antall avganger på dagtid for de ferjer som har planlagt 
ruteproduksjon morgen og ettermiddag, og derav har pause på dagtid, skal vederlaget endres ved å 
benytte samme formel som angitt øverst over (mellom første og siste avgang).  
 
Formler for endring av vederlag ved permanent ruteendring gjelder selv om ruteendringen medfører 
endring i skiftordninger, bunkring, pauser o.l. 
 
5.2.6 Endring i lover og forskrifter mv 
Kontrakten er basert på de lover, forskrifter og offentlige vedtak som var kunngjort og trådt i kraft 14 
dager før tilbudsfristens utløp. Dersom Operatør påføres vesentlig merarbeid og/eller 
merkostnader/mindreinntekter som følge av endringer i norske lover, forskrifter eller ved annen 
myndighetsutøvelse, eller slike endringer gir Operatør vesentlige besparelser eller merinntekter, anses 
det som en endring, som gir grunnlag for justering av vederlaget, jf. pkt. 1.7.4 og pkt. 1.7.7.  
 
Dette gjelder likevel ikke når Oppdragsgiver i kontrakten har bedt Operatør om å ta hensyn til et 
bestemt forslag til regelverksendring og den endelige endringen ikke er blitt vesentlig mer tyngende for 
Operatør enn han hadde grunn til å regne med ut fra det nevnte forslaget. Tilsvarende gjelder dersom 
Operatør i kontrakten er bedt om å ta hensyn til en vedtatt regelverksendring som ikke var trådt i kraft 
innen 14 dager før tilbudsfrist.  
 
Dersom en foreslått eller vedtatt regelverksendring ikke trer i kraft eller trer i kraft senere enn forutsatt, 
og dette gir Operatør vesentlige besparelser i forhold til de forutsetningene som lå til grunn for 
Operatørs tilbud, kan Oppdragsgiver kreve at forholdet anses som en endring som kan gi grunnlag for 
reduksjon av vederlaget. 
 
Med «vesentlig» forstås en kostnadsendring pr. år som overstiger 0,3 % av årlig Sum kostnader 
(Vedlegg 5.1, arkfane M linje R), i det året endringen inntrådte. Hver kostnadsendring skal vurderes 
individuelt. Dersom endringen skjer før driftsoppstart, vil årlig Sum kostnader i første kalenderår være 
gjeldende.  
 
Dersom flere kostnadsendringer skjer innenfor et kalenderår skal disse ikke summeres og heller ikke 
legges til grunn for én årlig justering av vederlaget.  
 
Krav om justering av vederlaget skal fremsettes skriftlig og være dokumentert. Aksepterer ikke den 
annen part kravet helt eller delvis, skal tvisten søkes løst gjennom forhandlinger snarest. 
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Oppdragsgiver har rett til innsyn i relevante forhold, herunder dokumenter og regnskapsoversikter mv 
hos Operatør. Oppnås ikke enighet etter slike forhandlinger kan hver av partene kreve saken avgjort i 
henhold til kontraktens pkt. 1.12. 
 
Justering av vederlag etter dette punktet gjelder ikke for endringer som får innvirkning på pris- og/eller 
kostnadsutvikling som påvirker kostnadsindeks for innenriks sjøfart – delindeks for fartøy – Ferjer uten 
drivstoff, jf. vedlegg 5.3, og vil ikke bli kompensert. 
 
5.2.7 Avregning 
Oppdragsgiver foretar en endelig avregning for foregående kalenderår innen 15. mars påfølgende år 
knyttet til eventuelle avvik fra kontrakt.  
 

 Kostnadene blir avregnet med bakgrunn i endelig publisert endring i kostnadsindeksen 
 Forventede billettinntekter, jf. pkt. 5.3.1, avregnes mot faktiske billettinntekter for foregående 

kalenderår. 
 
Avregningen skjer første gang 15. mars 2022. Siste avregning skal sendes inn innen 31. august 2031. 
 
5.3 Betalingsvilkår 
5.3.1 Utbetaling av årlig vederlag 
Ved oppstart, og ved hvert nye kalenderår skal oppdragsgiver justere årlig vederlag i henhold til pkt. 
5.2.1 etter forventet gjennomsnittlig prisstigning året før vederlagsåret. 
 
Utbetalingssum blir regulert årlig vederlag minus Oppdragsgivers forventede andel (100 %) av 
billettinntekter for det aktuelle driftsår. 
 
Utbetalingssum skal utbetales som følger: 

- År 2021: Utbetalingene skal deles i 5 like deler, og utbetales hver annen måned, den 30. i 
aktuell måned, første gang 30. mars. 

- År 2022-2030: Utbetalingene skal deles i 6 like deler, og utbetales hver annen måned, den 
30. i aktuell måned, første gang 30. januar.  

- År 2031: Utbetalingen skal utbetales 30. januar.  
Betalingen vil dekke inneværende måned og kommende måned. 
 
Forventet prisendring året før vederlagsåret og forventet endring av billettinntekter for det aktuelle 
driftsår fastsettes av Oppdragsgiver. 
 
Oppdragsgiver har rett til å motregne påløpte erstatninger, prisavslag, avviksgebyrer og trekk i 
fremtidig utbetaling jf. pkt. 5.1. 
 
5.3.2 Renter ved forsinket betaling 
Ved forsinket betaling skal Oppdragsgiver/Operatør betale forsinkelsesrenter i henhold til lov av 17. 
desember 1976 nr. 100 om renter ved forsinket betaling m.m. 
 
5.4 Trekk i vederlag 
5.4.1 Trekk for avgang som ikke er gjennomført 
Avganger som ikke gjennomføres av Operatør i henhold til ruteplanen medfører trekk, med mindre 
dette skyldes forhold Oppdragsgiver svarer for. 
 
Beløpet som trekkes er det samme som beløpet for kjøp av ekstra avganger som beskrevet i pkt. 
5.2.4. Dersom Operatør godtgjør at regularitetsavviket skyldes force majeure som nevnt i pkt. 1.11, 
foretas ikke trekk etter foregående ledd. 
 
Beror regularitetsavviket på Operatørs underleverandør, er Operatør fri for ansvar bare dersom også 
underleverandøren ville ha vært fritatt etter reglene i avsnittet over. 
 
Ved grov aktløshet eller forsett vil det kunne bli krevd prisavslag og/eller erstatning i tillegg til trekk for 
ikke gjennomførte avganger.  

http://www.lovdata.no/all/hl-19761217-100.html
http://www.lovdata.no/all/hl-19761217-100.html
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5.4.2 Trekk for forsinkelser 
Forsinkelser i forhold til fastsatt ruteplan (jf. vedlegg 4.1) medfører trekk. 
 
Ved forsinket ankomst med 3 minutt eller mer i forhold til fastsatt ruteplan vil det trekkes 20 % av 
beløpet for trekk for avganger som ikke er gjennomført jf. pkt. 5.4.1, med mindre dette skyldes forhold 
Oppdragsgiver svarer for. 
 
Dersom Operatør godgjør at forsinkelsen skyldes force majeure som nevnt i pkt. 1.11, foretas ikke 
trekk etter foregående ledd. Det vil heller ikke bli foretatt trekk dersom forsinkelsen oppstår som følge 
av venting på utrykningskjøretøy. 
 
5.4.3 Reservemateriell 
Dersom reservemateriell ikke er satt inn i sambandet som forutsatt, jf. pkt. 3.3, forbeholder 
Oppdragsgiver seg rett til umiddelbart å sette inn alternativt materiell, og belaste Operatør med 
omkostningene som følge av dette. 
 
Trekk for manglende oppfyllelse av krav til reserveferje jf. pkt. 3.3: 
1. Manglende innsetting av reservemateriell i henhold til kontraktsfestet responstid medfører trekk 

per påbegynte time. Det trekkes inntil reservemateriell er på plass og beregnes som følger: 
 

(Linje F (Vedlegg 5.1,arkfane K Skipsbudsjett) i aktuelt driftsår) x 3 x påbegynte time 

Antall driftstimer per, år jf. Skipsbudsjett (vedlegg 5.1, arkfane K) 

 

Trekk for manglende oppfyllelse av krav til reserveferje som nyttes utover dager angitt i pkt. 3.3: 
2. Dersom reservefartøy benyttes for hovedfartøy utover dager angitt i pkt. 3.3 og ikke tilfredsstiller 

krav til pbe-kapasitet for hovedferje vil det foretas trekk pr. dag som følger:  
 
(Linje F (Vedlegg 5.1, arkfane K Skipsbudsjett) i aktuelt driftsår/365) x 1,2   x manglende pbe 

Kontraktens krav til pbe 

 
3. Dersom reservefartøy benyttes for hovedfartøy utover dager angitt i pkt. 3.3 og ikke tilfredsstiller 

krav til null- eller lavutslippsteknologi, jf. pkt. 3.2.1, vil det foretas trekk pr. dag som følger: 
 

(Linje J (Vedlegg 5.1, arkfane K Skipsbudsjett) i aktuelt driftsår) x 0,06 % 

 
Ved gjentatte trekk etter punkt 1, 2 eller 3 over, vil det i tillegg til trekk foretas prisavslag i henhold til 
pkt. 1.9.4. 
 
Avvik til reservemateriell utover det som er beskrevet i punkt 1, 2, og 3 behandles etter pkt. 1.9. 
 
5.5 Trekk for avvik i tilbudte verdier for energiforbruk og skalerbarhet 
Avvik mellom Operatørs tilbudte verdier for energiforbruk og skalerbarhet, og kontrollerte/rapporterte 
verdier for disse vil kunne føre til trekk i vederlag.  
 
Det vil ikke gjennomføres trekk for året 2021. Det vil heller ikke trekkes i en eventuell opsjonsperiode. 
 
Maksimalt trekk for hele kontraktsperioden er satt til 6 MNOK per prosent vekting av gjeldende 
tildelingskriterium som anført i vedlegg 3.2 «Miljøskjemaer», arkfane «Evalueringsmodell». 
 
Eventuelle trekk beregnes som følger: 

- For avvik mindre enn 5 % vil det ikke gjennomføres trekk 
- For avvik mellom 5 % og 15 % blir størrelse på sanksjon utregnet etter følgende metode: 

𝑆5%−15% = 𝑀𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑎𝑙𝑡 𝑡𝑟𝑒𝑘𝑘 ×  (𝑝𝑟𝑜𝑠𝑒𝑛𝑡𝑣𝑖𝑠 𝑎𝑣𝑣𝑖𝑘 − 0,05)  ×  å𝑟𝑙𝑖𝑔 𝑓𝑜𝑟𝑑𝑒𝑙𝑖𝑛𝑔𝑠𝑛ø𝑘𝑘𝑒𝑙 ×  10 
- For avvik på mer enn 15 % blir størrelse på sanksjon utregnet etter følgende metode: 

𝑆>15% = 𝑀𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑎𝑙𝑡 𝑡𝑟𝑒𝑘𝑘 ×  å𝑟𝑙𝑖𝑔 𝑓𝑜𝑟𝑑𝑒𝑙𝑖𝑛𝑔𝑠𝑛ø𝑘𝑘𝑒𝑙 
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Tabellen under viser årlig fordelingsnøkkel og trekkbeløp per år ved avvik på 15 % eller mer. 
 

 
Sum i siste rad i tabellen over tilsvarer maksimalt trekk over hele kontraktsperioden, det betyr at 
summert maksimalt trekk for energiforbruk og skalerbarhet blir 180 MNOK. 
 
For kriteriet energiforbruk vil trekk som fastsettes for et gitt år ikke ta hensyn til eventuelle trekk i 
foregående år, men beregnes uavhengig for hvert år. Eventuelt trekk gjennomføres i påfølgende år.  
 
Eventuelt trekk for avvik til tildelingskriteriene «Bunkringshastighet for H2» og «Energitetthet for H2 
tanksystem» fastsettes etter kontroll, jf. pkt. 3.2.5, og første trekk vil gjennomføres innen utgangen av 
2022. For resterende år vil trekket gjennomføres ved at utbetalingssum, jf. pkt. 5.3.1, reduseres. 
Eventuelle trekk vil være gjeldende inntil nye målinger har bekreftet at avvik er utbedret. Slike ekstra 
målinger skjer for Operatørs regning. Dersom avvik bekreftes rettet i løpet av et år, vil trekket 
reduseres forholdsmessig.  
 
For kriteriet «Evne til å håndtere andre driftskrav» vil trekk fastsettes etter kontroll, jf. pkt. 3.2.5, og 
trekket vil gjennomføres innen utgangen av 2022.  
 
Eksempel: 
Avvik mellom avtalt energiforbruk jf. pkt. 3.2.2 og faktisk energiforbruk jf. Pkt. 2.10.1.2 medfører trekk 
per år som beskrevet over. Tildelingskriteriet «Energiforbruk» er vektet med 5 % og vil derfor ha et 
maksimalt trekk for hele kontraktsperioden på 30 MNOK. Et 10 % avvik fra tilbudt verdi for 
energiforbruk i 2026 gir følgende sanksjon: 

𝑆5%−15% = 30 𝑀𝑁𝑂𝐾 ×  (0,1 − 0,05)  ×  0,12 ×  10 = 1,8 𝑀𝑁𝑂𝐾 
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5.6 Øvrige trekk  
 

Avvik Referanse Beløp Hyppighet 

Krav til lønns- og 
arbeidsvilkår 

1.9.8 Kr. 1 500,- Pr dag, begrenset til 
60 kalenderdager 

Manglende 
billettering 

2.3.1 Kr. 40 000,- Pr. avgang  

Brudd på 
oppetidskravet 

2.4 Kr. 25 000 første 
driftsår 

Kr. 50 000 fra andre 
driftsår 

Pr. måned 
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6 Oppstartsforberedelser 

6.1 Prosjektplan 
Operatør skal utarbeide en prosjektplan gjeldende fra kontraktssignering og minimum fram til 
hovedferjene blir satt inn i ordinær drift. Denne skal legges frem for Oppdragsgiver på oppstartsmøtet 
etter kontraktsignering.  
 
Prosjektplanen skal beskrive prosjektorganisasjonen, alle hovedaktiviteter i perioden, og hvordan 
disse skal gjennomføres. Planlagt fremdrift for aktivitetene skal synliggjøres i form av en 
fremdriftsplan. Prosjektplanen skal også definere nøkkelpersoner/ansvarlig for de enkelte forhold.   
 
Planen skal som minimum dekke følgende områder:  

 Fartøy – innkjøp, klargjøring og godkjenning, herunder godkjenning av hydrogensystemet iht. 
krav fra Sjøfartsdirektoratet.  

 Oppdatert usikkerhetsvurdering, ift gjennomførbarhet, tilfredstillelse av minstekrav og tilbudte 
verdier, med tiltaksplan for håndtering av disse usikkerhetene. Usikkerhetsvurderingen skal 
baseres på usikkerhetsvurderingen som ble laget og presentert for Oppdragsgiver under 
dialogfasen av konkurransen. Usikkerhetsvurderingen skal presenteres under oppstartsmøtet 
og statusmøtene frem til driftsoppstart. 

 Sikre tverrfaglighet og brukermedvirkning for å få råd om hvordan nye eller ombygde fartøy 
skal sikres universell utforming 

 Innhenting av samtykke fra DSB og utarbeidelse av dokumentasjon som kreves for samtykke 
 Eventuelle ombygginger av kai og etablering av infrastruktur  
 Innkjøp og klargjøring av billettsystem / brikkelesingssystem  

 
Viktige frister mellom oppstartsmøte og driftsoppstart:  

Frist:  Hva: Henvisning: 
15. oktober 2019 1. Forslag til billetteringsløsning for 

Oppdragsgiver 
2. En beskrivelse av hva som planlegges 

gjennomført på kai for å løse krav til 
billettering  

3. En beskrivelse av hva som planlegges 
gjennomfør på kai for å løse krav til 
fremdriftsteknologi 
 

Pkt. 2.4 

15. april 2020 1) Dokumentasjon på hvilke hovedfartøy 
og eventuelt midlertidig materiell som 
skal benyttes i sambandet, og at disse 
samsvarer med tilbudet.  

2) GA-plan  
 

Pkt. 3.1 

15. oktober 2020 1) Dokumentasjon på hvilke 
reservefartøy som skal benyttes i 
sambandet  

2) Plan for hvordan Operatør skal 
oppfylle kravene stilt i pkt. 3.3 til 
reservefartøy og responstid.  

3) Utfylt vedlegg 3.1 Spesifikasjon av 
fartøy for reservefartøyet/ene 

4) GA-plan for reservefartøyet/ene 
 

Pkt. 3.3 

Innen driftsoppstart 1) Dokumentasjon på P&I forsikring og 
kaskoforsikring 

Pkt. 3.1.5 

 
Oppdragsgiver har videre rett til å innhente nødvendige opplysninger om Operatørs status og planer 
for å kunne være operativ med personell og materiell på oppstartstidspunktet.  
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Fram til hovedferjene er satt inn i ordinær drift skal Operatør gi skriftlige statusrapporter for 
oppstartsforberedelsene. 
 
6.2 Møter 
Det skal i perioden fram til oppstart av oppdraget gjennomføres jevnlige statusmøter jfr. pkt. 2.11. 
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7 Kaier og infrastruktur 

7.1 Ferjekaier 
Oppdragsgiver vil stille ferjekaiene og de landbaserte anleggene fritt til disposisjon for Operatør. 
Oppdragsgiver er ansvarlig for ordinær oppmerking og skilting av ferjekaiene.  
 
Tekniske data for ferjekaier er beskrevet i vedlegg 7.1 Ferjekaidata. Operatør er selv ansvarlig for å 
sette seg inn i forholdene på ferjekaiene. 
 
Ferjekaiene er utstyrt med Sesam fjernstyringsanlegg. Operatør må selv sørge for nødvendig utstyr 
om bord i båten for å kunne operere anlegget. 
 
Dersom et ferjesamband har billettboder som Operatør vil benytte, plikter Operatør å holde disse i 
orden og vedlikeholde disse gjennom kontraktsperioden. Tilbakeføring av billettboder skjer i samsvar 
med pkt. 7.4. 
 
Oppdragsgiver bærer ansvar for at planskissene, slik de foreligger i vedlegg 7.2 Planskisser, blir en 
del av godkjent reguleringsplan for Hjelmeland og Nesvik. Dette inkluder ansvar for at ferjeleiene 
fremstår som presentert i vedlegg 7.2 før driftsoppstart. Det er Operatørs ansvar og risiko å innhente 
samtykke iht. Forskrift om håndtering av farlig stoff FOR-2009-06-08-609 og at planlagt håndteringen 
av hydrogen er forenlig med 3. persons aktiviteter som illustrert gjennom arealbruken i vedlagte 
planskisse. 
 
7.1.1 Liggekaier 
Kaiene i vedlegg 7.1 kan benyttes som liggekaier såfremt dette ikke påvirker planlagt ruteproduksjon.  

7.1.2 Avgifter og ligge-/nattstrøm 
Operatør betaler alle avgifter knyttet til Operatørs virksomhet og anvendelse av ferjekaiene, herunder 
også liggestrøm og nattstrøm.  
 
Operatør må selv innhente opplysninger om hvilke avgifter som påløper i forbindelse med drift av 
ferjesambandet. 
 
7.1.3 Orden på ferjekaiene 
Det er ikke tillatt å lagre/oppbevare materiell på kaien uten at det er avtalt med Oppdragsgiver. 
 
Overholder ikke Operatør sine forpliktelser til opprydding, kan Oppdragsgiver etter skriftlig varsel 
iverksette slik opprydding for Operatørs regning. 
 
7.2 Skade på ferjekaiene 
Operatør er økonomisk ansvarlig for skader Operatør eller Operatørs kontraktsmedhjelpere måtte 
påføre ferjekaiene og tilhørende anlegg i forbindelse med utførelsen av oppdraget. Ved skade på 
ferjekai skal Operatør umiddelbart varsle Oppdragsgiver. Oppdragsgiver skal forestå alle 
utbedringer/reparasjoner på ferjekai. 
 
7.3 Behov for endringer på ferjekaier 
Et ferjeleie består av hovedelementene ferjekai, landområde og havneområde. 
 
Operatør kan gi tilbud som medfører behov for endringer av ferjeleiene forutsatt at slike ombygginger 
bekostes av Operatør og kan utføres innenfor gjeldende plangrunnlag.  
 
Operatør skal påkoste og installere alt nødvendig landbasert utstyr knyttet til f. eks. ladeanlegg, 
strømforsyning og billetteringsløsninger. Operatør har driftsansvar og vedlikeholdsansvar for utstyr og 
installasjoner gjennom hele kontraktsperioden. 
 
Oppdragsgiver forbeholder seg rett til å verifisere og godkjenne Operatørs ombyggingsplaner, 
eventuelle installasjoner og plassering av utstyr. Ved avslutning av kontrakt kan Oppdragsgiver kreve 
utstyret og installasjoner fjernet, jf. pkt. 7.4. 
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Oppdragsgiver forbeholder seg rett til å være byggherre ved endring av ferjeleier. 

Eventuelle ombygginger gjøres i henhold til Statens vegvesen sine håndbøker. 

Operatør er ansvarlig for å innhente nødvendige offentlige tillatelser i forbindelse med installasjoner på 
og ombygginger av ferjeleiene. Operatør bærer all risiko for usikkerhet knyttet til om slike tillatelser blir 
gitt. 

Ferjeleiene er også etter eventuell ombygging definert som Oppdragsgivers eiendom. 
Operatør er ansvarlig for tennkildekontroll og EX-sikring iht. forskrift om helse og sikkerhet i 
eksplosjonsfarlige atmosfærer FOR-2003-06-30-911 og forskrift om håndtering av farlig stoff FOR-
2009-06-08-609. Operatør bærer alle kostnader for tiltak knyttet til tennkildekontroll og EX-sikring av 
ferjeleiet, som påløper pga. Operatør sin aktivitet ved ferjeleiet. Operatør bærer risiko som følge av 
aktivitet som omfattes av forskriften. 

7.4 Tilbakeføring av terminalområder 
Dersom Operatør har billettboder eller andre anlegg på terminalområdet, kan Oppdragsgiver 
bestemme at disse skal fjernes og terminalområdet tilbakeføres til opprinnelig tilstand etter 
kontraktsperiodens utløp. Oppdragsgiver skal stå for arbeidet med tilbakeføringen, og kostnadene for 
dette arbeidet vil bli belastet Operatør. Alternativt skal Operatør overføre disse anleggene 
vederlagsfritt til Oppdragsgiver. 
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8. Endringer, presiseringer og suppleringer

Her settes følgende dokumenter og skriftlig materiale inn 

- Evt. referat fra konferanse og befaring
- Evt. spørsmål og svar i tilbudsfasen
- Evt. endringer, presiseringer og suppleringer som er kunngjort av Oppdragsgiver på Doffin i

tilbudsfasen



Følgende vedlegg er bundet inn i Del 2 i denne kontrakt: 

 
• Vedlegg 1.1 Avtaledokument 
• Vedlegg 1.2 Endringsordre 
• Vedlegg 2.1 Regnskapsskjema 
• Vedlegg 2.2 Registrering av HMS-hendelser 
• Vedlegg 2.3 Avviksrapport 
• Vedlegg 2.5 Generell konseptbeskrivelse for AutoPASS-betalingspunkt på ferje 
• Vedlegg 2.6 AutoPASS samledokument 
• Vedlegg 2.7 AutoPASS Transaksjonsavtale 
• Vedlegg 2.8 Kravspesifikasjon Sentral tjenesteleverandør 
• Vedlegg 3.1 Spesifikasjon av fartøy 
• Vedlegg 3.2 Miljøskjemaer 

Arkfane Miljøbudsjett 
Arkfane Rapporteringsmal 
Arkfane Sanksjonsmodell 
Arkfane Evalueringsmodell 
Arkfane Motstand-effekt kurve 
Arkfane Driftsprofiler 
Arkfane Bunkringshastighet H2 
Arkfane Energitetthet H2 tanksystem 
Arkfane Håndtere andre driftskrav 

• Vedlegg 3.3 Krav til universell utforming 
• Vedlegg 3.4 Metodikk for beregning av klimaintensiteten til Nordisk 

elektrisitetsmiks 
• Vedlegg 4.1 Ruteplan 
• Vedlegg 4.2 Trafikkstatistikk 
• Vedlegg 5.1 Budsjettskjema 

Arkfane K Skipsbudsjett 
Arkfane L Sambandsbudsjett 
Arkfane M Totalbudsjett 
Arkfane N Opsjon om tilleggsproduksjon 

• Vedlegg 5.2 AutoPASS-regulativ for ferjetakster 
• Vedlegg 5.3 Kostnadsindeks for innenriks sjøfart – delindeks for fartøy – ferje 

uten drivstoff 
• Vedlegg 7.1 Ferjekaidata 
 



 
 
Spørsmål og svar – Trinn 2 
  
Drift av riksvegferjesambandet 
Hjelmeland – Skipavik – Nesvik 
 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwihka-EwNHfAhUlqYsKHYCcBt0QjRx6BAgBEAU&url=https://www.vegvesen.no/om%2Bstatens%2Bvegvesen/om%2Borganisasjonen/Visuell%2Bprofil/Logo&psig=AOvVaw2o-_RXgw3B9J8EiiKazRZj&ust=1546601050171398


 

 

 

 

  

Postadresse Telefon: 22 07 30 00 Kontoradresse Fakturaadresse 

Statens vegvesen  Nygårdsgaten 112 Statens vegvesen 

Region vest firmapost-vest@vegvesen.no 5008 BERGEN Regnskap 

Postboks 43     Postboks 702 

6861 LEIKANGER Org.nr: 971032081   9815 Vadsø 

        
        
 

Tilbydere 

 

   

   

    

 

   

 

  

Behandlende enhet: Saksbehandler/telefon: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: 

Region vest Trygve Haram / 97981447 17/22364-157    23.05.2018 

     

      

Orientering nr. 2 Drift av riksvegferjesambandet Hjelmeland-Nesvik-Skipavik 

I etterkant av utsendelse av invitasjon til å delta i trinn 2 av anskaffelsen har Oppdragsgiver 

mottatt spørsmål i eRoom.  

 

Dialogfasen er avsluttet og all videre kommunikasjon i denne anskaffelsen skal gjøres som 

beskrevet i punkt 4.4 og punkt 4.5 i Prosedyrereglene. Spørsmål som er mottatt i eRoom 

etter utsendelse av invitasjon blir derfor ikke svart ut.  

 

 

 

Ferje- og forvaltningsseksjonen 

Med hilsen 

 

 

 

Anders Sæternes 

Fagkoordinator ferje Trygve Haram 

  

 

Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen håndskrevne signaturer. 
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Tilbydere 

 

   

   

    

 

   

 

  

Behandlende enhet: Saksbehandler/telefon: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: 

Region vest Trygve Haram / 97981447 17/22364-160    29.05.2018 

     

      

Svar på spørsmålsrunde nr. 7 - Drift av riksvegferjesambandet Hjelmeland-

Nesvik-Skipavik 

Spørsmål 1: 

I vedlegg 4.1 Ruteplan er det oppgitt at maksimal overfartstid på Hjelmeland – Nesvik er 11 

minutter. I tilbakemelding nummer 9 til alle tilbydere etter første dialogmøte er det angitt at 

maksimal overfartstid blir endret fra 11 minutter til 13 minutter. Ber om bekreftelse på at 

angitt overfartstid i Ruteplan er feil og at korrekt maksimal overfartstid er 13 minutter? 

 

Svar: 

Maksimal overfartstid på avganger mellom Hjelmeland og Nesvik er 13 minutter, og ikke 11 

minutter som angitt i vedlegg 4.1. 

 

 

 

Ferje- og forvaltningsseksjonen 

Med hilsen 

 

 

 

Anders Sæternes 

Fagkoordinator ferje Trygve Haram 

  

 

Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen håndskrevne signaturer. 
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Tilbydere 

 

   

   

    

 

   

 

  

Behandlende enhet: Saksbehandler/telefon: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: 

Region vest Trygve Haram / 97981447 17/22364-176    07.09.2018 

     

      

Svar på spørsmålsrunde nr. 8 - Drift av riksvegferjesambandet Hjelmeland-

Nesvik-Skipavik 

 

Spørsmål 1: 

Viser til kontraktens punkt 2.4 der det står at OCR-tolking ikke godtas. Vi kjenner til at det 

er satt i gang et arbeid for å innarbeide OCR i autoPASS-ferje. Vil det kunne åpnes for bruk 

av OCR-tolking her dersom dette blir åpnet for bruk av OCR-tolking på ferjer ellers? 

 

Svar: 

Det arbeides med å innarbeide OCR i AutoPASS-ferje. Per nå aksepteres det ikke løsninger 

som bygger på OCR iht. avtale eller lov. Sentral tjenesteleverandør vil kunne ta imot 

transaksjoner fra OCR hvis det åpnes for bruk av dette på et senere tidspunkt og 

Oppdragsgiver vil åpne for OCR-tolkning av bilder dersom dette kan gjennomføres iht. 

avtale eller lov på et senere tidspunkt. 

 

Spørsmål 2:  

Viser til prosedyrereglene sitt punkt 7 vedr. Kvalifikasjonskrav. Det er litt uklart hvilke 

kvalifikasjonskrav som skal dokumenteres på nytt til tilbudet eller om dette ble kontrollert 

og er OK etter søknad om å delta i dialogprosessen? Kan Oppdragsgiver gjøre det helt klart 

hva som skal dokumenteres med tilbudet, hva som skal være tilgjengelig på to dagers varsel 

og hva det ikke er behov for å ha klart ved tilbud fordi det allerede ble kontrollert før 

dialogfasen? 

 

Svar: 

Vi viser til pkt. 7.1 i prosedyregrunnlaget der det står: «Tilbydere må ha oppdatert 

politiattest for daglig leder og attest fra konkursregisteret, pkt. 7.8, krav 7, som ikke er eldre 

enn 3 måneder fra tilbudsfrist den 10.10.2018. Det er ikke nødvendig med ny løyvegaranti.» 
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Det er kun oppdatert politiattest for daglig leder og attest fra konkursregistret som ikke kan 

være eldre enn 3 måneder ved tilbudsfrist den 10.10.2018. Denne dokumentasjonen skal 

kunne sendes til oppdragsgiver innen 2 virkedager på forespørsel fra oppdragsgiver.  

 

Øvrig dokumentasjon iht. prosedyrereglenes punkt 7 Kvalifikasjonskrav er ikke nødvendig å 

ha oppdatert og vil ikke bli etterspurt på noe tidspunkt ifm. endelig tilbudsinnlevering. 

 

Spørsmål 3:  

Viser til prosedyrereglene sitt punkt 6.2 vedrørende innhold i tilbudet. Dokument nummer 7 

er dokumentasjon fra sjøfartsdirektoratet på "Approval of preliminary design" ihht. 

MSC.1/Circ. 1455. Kan oppdragsgiver bekrefte at det kun skal leveres "Approval of 

preliminary design" fra Sjøfartsdirektoratet og ikke fra klasseselskap? 

 

Svar: 

Oppdragsgiver bekrefter at tilbudet skal inneholde «Approval of preliminary design» iht. 

MSC.1/Circ.1455 fra Sjøfartsdirektoratet og ikke fra klasseselskap. 

 

Spørsmål 4:  

Viser til vedlegg 4.1 a) Ruteplan. Her er det oppgitt at Rute II skal avslutte på Hjelmeland om 

kvelden, men begynne igjen 06.20 fra Skipavik daglig utenom søndager. Er det korrekt at 

fartøy ikke skal begynne produksjon på den kaien de avslutter dagen før med unntak av på 

søndag? 

 

Svar: 

Ruteplan er korrekt. 

 

Spørsmål 5:  

Viser til kontraktens punkt 3.2.1. Kan vi legge til grunn at hydrogen som tilfredsstiller det 

reviderte fornybarhetsdirektivet som er under forberedelse, med bruk av 

opprinnelsesgarantier eller andre sertifikatordninger blir godkjent for utviklingsferjen? Det 

forutsettes at kravet om at hele produksjonskjeden ikke gir større CO2-utslipp enn 

hydrogen produsert ved elektrolyse med strøm fra det nordiske strømnettet er oppfylt. 

 

Svar: 

Nei. 

 

Spørsmål 6:  

Viser til kontraktens punkt 3.2.1 vedrørende livsløpsanalyse. Kan Oppdragsgiver redegjøre 

nærmere for hva det skal gjøres livsløpsanalyse for og når denne livsløpsanalysen skal 

leveres? 

 

Svar: 

Oppdragsgiver har oppdatert punkt 3.2.1. Nytt punkt er vedlagt. 
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Statens vegvesen, Region vest 

 

 

 

Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen håndskrevne signaturer. 

 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



06.09.2018 

3.2.1 Sambandsspesifikke miljøkrav: Null- og lavutslippsteknologi  
Minimum 50 % av utviklingsferjens totale energiforbruk1 (ekskl. energiforbruk benyttet for forseiling 
til/fra verksted) per kalenderår skal komme fra hydrogen. Øvrig energiforbruk skal hentes fra strøm fra 
distribusjonsnettet til lokalt energiverk på land (el-nettet).  
 
Utviklingsferjen skal kunne utføre ruteproduksjon i begge ruter. Operatør velger selv i hvilken rute 
utviklingsferjen skal utføre ruteproduksjon. Den skal også kunne drifte rute I og rute II helelektrisk 
(uten hydrogen). 
 
Det skal være reell bunkring av hydrogen. I dette legges det at hydrogen skal overføres til fartøy ved 
bruk av slanger, rør, mv. Løsninger der hydrogen bunkres ved å bytte tanker godtas ikke. Bunkring av 
utviklingsferjen skal ikke være til hinder for at utviklingsferjen skal kunne gå i rute I i minimum 4 dager 
per uke.  
 
I perioden fra oppstart og ut 2022 er det ingen begrensning av CO2 utslipp fra produksjon av 
hydrogen.  
 
Fra 1.1.2023 gjelder følgende dokumentasjonskrav for hydrogen som ikke er produsert med strøm fra 
det nordiske strømnettet;  

 Hele produksjonskjeden2 (ekskl. eventuell transport av ferdigprodusert hydrogen) for hydrogen 
skal ikke genererer mer CO2 utslipp, enn hydrogen produsert ved elektrolyse med strøm fra 
det nordiske strømnettet. For å dokumentere dette skal Operatør, innen 3 måneder før 
hydrogenet benyttes, levere livsløpsanalyse basert på følgende standarder; 

o NS-EN ISO 14040:2006 Miljøstyring – Livsløpsvurdering – Prinsipper og rammeverk.  
o NS-EN ISO 14044:2006 Miljøstyring – Livsløpsvurdering – Krav og retningslinjer. 
o Livsløpsanalysen må være godkjent av en uavhengig EPD-verifikator, som er 

godkjent av en fullverdig medlem av ECO Platform (bl.a. EPD-Norge).  
o Data for elektrisitet benyttet ved produksjon av hydrogen, skal vise fysisk forbruk, 

justert for import, direkte utslipp, tap fra infrastruktur og overføringstap (el-miks). 
Dokumentasjon som viser grunnlag og beregning av relevant el-miks skal fremgå av 
livsløpsanalysen.  

 I perioden 2023-2026 skal CO2-utslipp i det nordiske strømnettet fra 20193 legges til grunn.  
 I perioden 2027-2032 skal CO2-utslipp i det nordiske strømnettet fra 20233 legges til grunn.  

 
Den andre hovedferjen skal driftes helelektrisk. Dette innebærer at all energiforbruk knyttet til drift 
(ekskl. energiforbruk benyttet for forseiling til/fra verksted) av denne ferjen skal hentes fra strøm fra 
distribusjonsnettet til lokalt energiverk på land (el-nettet).  
 
Det åpnes likevel for at inntil 5 % av hovedferjenes totale strømforbruk fra el-nettet per kalenderår kan 
komme fra biodrivstoff4.  
 
Dersom et fartøy under ruteproduksjon ikke mottar planlagt lading ved et kailigge skal fartøyet likevel 
gjennomføre minimum en rundtur (Hjelmeland-Nesvik-Skipavik-Hjelmeland) ved bruk av 
nullutslippsløsninger (batteri- eller hydrogen) om bord på fartøy. I denne sammenheng inkluderer en 
rundtur maksimalt tre avganger og tre ankomster.  
 
Ruteproduksjon skal utføres selv om fartøy ikke mottar strøm fra land. Dersom fartøy ikke mottar 
strøm fra land i mer enn 24 timer og dette ikke skyldes forhold Operatør svarer for gjelder følgende:  

• Bruk av biodrivstoff vil ikke inngå i 5 % andel biodrivstoff  
• Det vil ikke sanksjoneres for økt energiforbruk  
• Oppdragsgiver vil dekke dokumenterte merkostnader for bruk av annen energikilde  

 
1 For å beregne hydrogenandel skal det benyttes faktisk energiforbruk fra landstrøm målt ved overføring fra land til fartøy (målt 
om bord på fartøy), og faktisk energiforbruk fra hydrogen og biodrivstoff målt rett etter produksjonsenhet 
(brenselcelle/generator) om bord på fartøy. Av energiforbruk fra disse tre energikildene skal energiforbruk fra hydrogen utgjøre 
minimum 50 %. For første og andre kalenderår skal hydrogenandel beregnes som et snitt for begge årene.  
 
2 Hele produksjonskjeden omfatter alle nødvendige operasjoner for å fremstille og gjøre hydrogen tilgjengelig i den form 
(flytende eller komprimert) som hydrogenet skal transporteres og bunkres.  
 
3 For å beregne nivå for CO2-utslippet i strøm i det nordiske strømnettet, skal det benyttes en metodikk beskrevet av «Asplan 
Viak» i vedlegg 3.4 Metodikk for beregning av klimaintensiteten til Nordisk elektrisitetsmiks.  
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4 For å beregne biodrivstoffandel skal det benyttes faktisk energiforbruk fra landstrøm målt ved overføring fra land til fartøy (målt 
om bord på fartøy), og faktisk energiforbruk fra biodrivstoff målt rett etter produksjonsenhet (brenselcelle/generator) om bord på 
fartøy. Av energiforbruk fra disse to energikildene skal energiforbruk fra biodrivstoff utgjøre maksimalt 5 %.  
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Svar på spørsmålsrunde nr. 9 - Drift av riksvegferjesambandet Hjelmeland-
Nesvik-Skipavik 

Spørsmål: 
Vedlegg 5.1 Budsjettskjema.  
 
Skal det leveres arkfane K Skipsbudsjett for reservefartøy? 
 
Svar: 
I denne anskaffelsen ber Oppdragsgiver om at reservefartøy (NB: Ikke opsjon om 
tilleggsproduksjon) prises i linje J i arkfane L og M. 
 
 
 
Statens vegvesen, Region vest 
 
Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen håndskrevne signaturer. 
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  IKKE OFFENTLIG, offentleglova § 23, 2. ledd 

Svar på spørsmålsrunde nr. 10 - Drift av riksvegferjesambandet Hjelmeland-

Nesvik-Skipavik 

Spørsmål 1: 

Beregning av energitetthet 

Ref kapittel 9.2.2.2 i konkurransegrunnlag. For beregning av energitetthet er det spesifisert 

at man ikke skal inkludere rør med ferdigbehandlet H2 til brenselceller og rør som kun er 

aktive under bunkring. Skal andre rør som ikke er en direkte del av H2-tanksystem eller 

normalt inaktive inkluderes i beregninger? Eksempler er rør med nitrogen for inerting, rør 

med varmtvann til fordampere og rør som går til mast fra kaldboks og gassmast. 

 

Svar: 

Nei, andre rør som ikke er en direkte del av H2-tanksystem eller som normalt er inaktive 

skal ikke inkluderes. Kun de deler av H2 tanksystem som er beskrevet i punkt 9.2.2.2 skal 

være med. 

 

 

Statens vegvesen, Region vest 
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   § 23, 3. ledd 

Svar på spørsmålsrunde nr. 11 - Drift av riksvegferjesambandet Hjelmeland-

Nesvik-Skipavik 

Spørsmål 1: 

Krav til handicaptoalett for eksisterende fartøy 

Ref. vedlegg 3.3 og 3.1.11 i kontraktsdokument. Ved etablering av nye handikaptoalett på 

eksisterende fartøy er det oppgitt at de samme krav som for nytt fartøy gjelder. Gjelder disse 

kravene også ved ombygging av handicap-toalett på eksisterende fartøy? 

 

Svar: 

Nei. 
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Orientering nr. 4 Drift av riksvegferjesambandet Hjelmeland-Nesvik-Skipavik 

Endring nr. 1: Ferjekaier 

I vedlegg 7.1 Ferjekaidata står det at: «Nye kaier på Hjelmeland og Nesvik er planlagt 

ferdigstilt innen driftsoppstart.» 

  

Grunnet ny informasjon om ventet ferdigstillelsestidspunkt for de nye ferjekaiene endres 

dette til: «Nye kaier på Hjelmeland og Nesvik er planlagt ferdigstilt innen 1. august 2021.» 

 

Endring nr. 2: Punkt 3.1.2 Midlertidig materiell 

Grunnet endring nr. 1 over aksepterer Oppdragsgiver bruk av midlertidig materiell for den 

andre hovedferjen ut august 2021. 

  

Endring nr. 3: Vedlegg 7.2 Planskisser 

Vedlegg 7.2 Planskisser ble ikke publisert mai 2018. Dette er vedlagt denne orienteringen.  

 

Endring nr. 4: Endring av frister 

Oppdragsgiver har valgt å endre frister for konkurransen. Oppdaterte frister er vist under. 
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Statens vegvesen, Region vest 

 

Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen håndskrevne signaturer. 

 

  

   

 

Aktivitet Dato 

Trinn 2 – Innlevering av endelig tilbud 

Invitasjon til å gi endelig tilbud Uke 20 

Endelig konkurransegrunnlag kunngjøres i KGV Uke 20 

Frist for spørsmål til konkurransegrunnlaget  26.9.2018 – kl. 12:00 

Frist for svar på innkomne spørsmål til konkurransegrunnlaget  5.10.2018 – kl. 12:00 

Frist for innlevering av tilbud 19.10.2018 – kl. 12:00 

Tilbudsåpning 19.10.2018 – kl. 13:00 

Tilbudsevaluering Uke 43-48 

Kontraktstildeling Uke 48 

Karensperiode 15 dager 

Løyvetildeling Uke 48 

Klagefrist på løyvetildeling 21 dager 

Kontraktsignering Uke 51 

Vedståelsesfrist  5.3.2019 



17.09.2018 

Vedlegg 7.2 Planskisser 
 
Vedlegget består av to planskisser og en illustrasjon til planskisse: 
 

1. Illustrasjonsplan - Rv. 13 Hjelmeland ferjekai datert 3.5.2018 
2. Illustrasjonsplan - Rv. 13 Nesvik ferjekai Nesvik datert 1.7.2018 
3. Illustrasjonsplan med sikkerhetsområder- Rv. 13 Nesvik ferjekai datert 1.7.2018 

Det gjøres oppmerksom på at transformator og containere på Nesvik kan bli flyttet nærmere 
sjøen. Transformator og containere kan komme innen det som er illustrert som mulig ytre 
sikkerhetsområde, men vil holdes utenfor det indre sikkerhetsområde. 
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Tilbydere 

 

   

   

    

 

   

 

  

Behandlende enhet: Saksbehandler/telefon: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: 

Region vest Trygve Haram / 97981447 17/22364-185    19.09.2018 

     

      

Svar på spørsmålsrunde nr. 12 - Drift av riksvegferjesambandet Hjelmeland-

Nesvik-Skipavik 

Spørsmål 1: 

Vi ber om at oppdragsgiver utsetter frist for spørsmål og frist for innlevering. Bakgrunnen 

for dette er at oppdragsgiver en måned etter at spørsmål er stilt enda ikke har svart på noen 

spørsmål. Disse svarene er avgjørende for fremdrift i tilbudsarbeidet 

 

Svar: 

Krav til dokumentasjon av CO2 utslipp ved hydrogenproduksjon har vært behandlet i 

dialogfasen. Oppdragsgiver kan ikke se at det foreligger grunnlag for ytterligere 

fristforlengelse mht. dette spørsmålet på nåværende tidspunkt. 

 

 

 

Statens vegvesen, Region vest 

 

Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen håndskrevne signaturer. 

 

  

   

 



 

 

 

 

  

Postadresse Telefon: 22 07 30 00 Kontoradresse Fakturaadresse 

Statens vegvesen  Nygårdsgaten 112 Statens vegvesen 

Region vest firmapost-vest@vegvesen.no 5008 BERGEN Regnskap 

Postboks 43     Postboks 702 

6861 LEIKANGER Org.nr: 971032081   9815 Vadsø 

        
        
 

Tilbydere 

 

   

   

    

 

   

 

  

Behandlende enhet: Saksbehandler/telefon: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: 

Region vest Trygve Haram / 97981447 17/22364-186    19.09.2018 

     

      

Svar på spørsmålsrunde nr. 13 - Drift av riksvegferjesambandet Hjelmeland-

Nesvik-Skipavik 

Spørsmål 1: 

Spørsmål om hydrogenleveranse 

SVV har i dialogfasen vært opptatt av at dette er en utviklingskontrakt av teknologi knyttet til 

bruk av hydrogen som energikilde. Kontrakten er basert på svært små volum. Hydrogen 

markedet i Norge er svært umodent. Fremstilling av hydrogen i Norge på et så lite volum vil 

kunne medføre urimelig høye kostnader, og sårbarhet rundt leveringsevne. Det vil derfor 

være samfunnsmessig fornuftig at oppdragsgiver aksepterer en ordning hvor import av 

hydrogen fra utlandet kan være et alternativ. Vil oppdragsgiver akseptere en løsning hvor 

volumet av hydrogen produseres på isolerte anlegg som tilfredstiller Co2 kravene i anbudet, 

og dokumentasjonen på fremstillingen tilfredstiller kravene i pkt 3.2.1, men at hydrogen 

deretter inngår i et større om mer kostnadseffektivt distribusjonsnett med hydrogen fra 

andre produskjonaanlegg, som i høyere grad sikrer leveringsevne og et forsvarlig 

kostnadsnivå? 

 

Svar: 

Det vises til konkurransegrunnlagets pkt. 3.2.1 «sambandsspesifikke miljøkrav: null- og 

lavutslippsteknologi». Tilbyder skal dokumentere at hydrogen, som skal benyttes på 

utviklingsferjen, er produsert i tråd med kontraktens krav til CO2 utslipp. For det tilfellet at 

slik hydrogen fra ulike produksjonsanlegg deler distribusjonsnett, må tilbyder kunne 

dokumentere at hydrogen til utviklingsferjen kommer fra produksjonsanlegg, som oppfyller 

nevnte krav. 
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Statens vegvesen, Region vest 

 

 

Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen håndskrevne signaturer. 
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Behandlende enhet: Saksbehandler/telefon: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: 

Region vest Trygve Haram / 97981447 17/22364-193    21.09.2018 

     

      

Svar på spørsmålsrunde nr. 14 - Drift av riksvegferjesambandet Hjelmeland-

Nesvik-Skipavik 

Spørsmål 1: 

Kan oppdragsgiver oppgi hvilke antall turer som skal ligge til grunn for tilbudt miljøbudsjett? 

 

Svar: 

Ja. Antall avganger som skal benyttes ved utfylling av [Antall avganger/år] i vedlegg 3.2, 

arkfane miljøbudsjett er vist i underliggende tabell. Det er opp til tilbyder hvordan 

avgangene i rute I og II fordeles på de to hovedferjene. 

 

 Antall avganger per år 

Rute I 23 522 

Rute II 16 558 

Sum 40 080 

 

 

Spørsmål 2: 

Miljøbudsjett 

Utfylling av miljøskjema: Skal totalt antall turer i en årsproduksjon etter ruteplanen legges 

inn i miljøbudsjettet, eller skal vi ta høyde for at reserveferjen kan erstatte hovedferjene med 

totalt antall lovlige dager med reserveferje i.h.t. punkt 3.3. Kolonne D i miljøbudsjett er låst 

for skriving. 

 

Svar: 

Det vises til svar på spørsmål nr. 1 vedrørende antall avganger per år.  
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Bruk av reservefartøy skal ikke inkluderes i tilbudt energiforbruk. Ved utfylling av vedlegg 

3.2, arkfane «Miljøbudsjett» skal det legges til grunn at alle avganger utføres av hovedfartøy. 

 

Det vises for øvrig til punkt 3.2.3 «Reduksjon av miljøverdier» der det er beskrevet hvordan 

avtalt verdi for energiforbruk endres ved bruk av reservefartøy, samt vedlegg 3.2, arkfane 

Rapporteringsmal, der energiforbruk for reservefartøy ikke summeres i linje 54 som viser 

«Energiforbruk [GJ], jf. punkt 2.10.1.2». 

 

Det skal ikke være nødvendig for Operatør å endre vedlegg 3.2, arkfane «Miljøbudsjett». 

Oppdragsgiver deler likevel passordet til informasjon. Dette er: Ferje-H2-NH3 

 

 

Spørsmål 3: 

Det er i seksjon 3.1.2 i kontrakten definert at man kan seile med overgangsfartøy fra 15. 

april til 20. september i 2021. I seksjon 3.2.1 er det videre definert at for første og andre 

kalenderår skal hydrogenandel beregnes som et snitt for begge år. Hvordan skal 

hydrogenandel beregnes første to år hvis det benyttes overgangsfartøy hele den mulige 

perioden? 

 

Svar: 

Det vises til punkt 3.1.2 «Midlertidig materiell». Periode med midlertidig materiell for 

utviklingsferjen varer ut 30. september 2021, og ikke til 20. september 2021 som angitt i 

spørsmålet. 

 

Energiforbruk i tidsperioden der det er benyttet midlertidig materiell, jf. punkt 3.1.2, vil ikke 

inngå i beregning av hydrogenandel eller biodrivstoffandel etter punkt 3.2.1. 

 

 

Spørsmål 4: 

Kan oppdragsgiver oppdatere miljøbudsjettet med et definert antall turer per ferge per år? 

 

Svar: 

Oppdragsgiver vil ikke spesifisere antall avganger per ferje siden det er Operatør som velger 

hvordan hovedfartøyene benyttes. 

 

Se svar på spørsmål nr. 1 for antall avganger i rute I og II. 

 

 

Spørsmål 5: 

Vi viser til ny NOx-avtale for 2018 – 2025 som gir betalingsfritak for NOx-avgift til statens 

på 21,94 kroner per kg NOx. Tidligere har lav avgift vært 4 kroner, men i ny avtale skal 

denne være 6 kroner og det er varslet at den skal øke gradvis frem mot 2025. Hvordan 

denne opptrappingen skal være er ikke endelig avgjort. Hvordan skal tilbyder forholde seg til 

dette i tilbudet? Vil økning bli kompensert i henhold til kontraktens punkt 5.2.6 slik at 

tilbyder skal legge til grunn gjeldende sats? 
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Svar: 

Viser til pkt. 3.2.4 «Generelle miljøkrav». 

 

Tilbyder skal legge til grunn lav NOx-avgift på tilbudstidspunktet. Oppdragsgiver vil dekke 

dokumenterte merkostnader for NOx-avgiften basert på årlig faktisk utslipp. 

 

 

 

Statens vegvesen, Region vest 

 

Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen håndskrevne signaturer. 

 

  

   

 



Postadresse Telefon: 22 07 30 00 Kontoradresse Fakturaadresse 

Statens vegvesen Nygårdsgaten 112 Statens vegvesen 

Region vest firmapost-vest@vegvesen.no 5008 BERGEN Regnskap 

Postboks 43 Postboks 702 

6861 LEIKANGER Org.nr: 971032081 9815 Vadsø 

Tilbydere 

Behandlende enhet: Saksbehandler/telefon: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: 

Region vest Trygve Haram / 97981447 17/22364-196 04.10.2018 

Svar på spørsmålsrunde nr. 15 - Drift av riksvegferjesambandet Hjelmeland-

Nesvik-Skipavik 

Spørsmål 1: 

I tabell Ferjekai Skipavik i vedlegg 7.1 er det oppgitt 5,6m (sjøkart 0) og v/brufront ved LAT. 

Hva er riktig, sjøkart 0 eller LAT? Har SVV eventuelt tegninger som viser dybdeprofil på 

Skipavik? En dybde på 5,6 meter er ganske grunt. Kan oppdragsgiver vurdere å utdype kaien 

på Skipavik slik at denne har god dybde slik det er kommunisert i dialogprosessen at det 

skal være på Hjelmeland og Nesvik? 

Svar: 

«Dybde ferjebås» for eksisterende kai på Hjelmeland, Nesvik og Skipavik i vedlegg 7.1 er 

oppgitt ved LAT, og ikke ved sjøfart 0. 

Oppdragsgiver vil ikke utdype ferjebås ved Skipavik ferjekai. Dersom Operatør har behov for 

at kaien skal utdypes håndteres dette som beskrevet i punkt 7.3 Behov for endringer på 

ferjekaier. 

Den 1. oktober 2018 ble det utført dybdemålinger ved Skipavik. Rapport fra dybdemålinger 

er vedlagt. 

Spørsmål 2: 

I konkurransegrunnlaget kapittel 1 er det referert til vedlegg 7.2 Planskisser. Vi kan ikke se 

at disse er lagt ut i KGV sammen med de andre vedleggene. Kan oppdragsgiver publisere 

vedlegg 7.2? 

Svar: 

Det vises til endring nr. 3 i orientering nr. 4. 
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Spørsmål 3: 

Viser til vedlegg 7.1 ferjekaidata. Kan Oppdragsgiver oppgi spenning og strømstyrke på 

"El.strøm til ferje (kontakt)" for de nye kaiene på Hjelmeland og Nesvik? 

 

Svar: 

I vedlegg 7.1 er det krysset av for at de nye kaiene på Hjelmeland og Nesvik har «El. strøm til 

ferje (kontakt)».  

 

Oppdragsgiver ønsker samtidig å presisere at effekten på 2 MW er samlet for både 

Hjelmeland og Nesvik. 

 

Spørsmål 4: 

Utsatt oppstart 

Med bakgrunn i kompleksitet knyttet til hydrogenleveranse og prosjektgjennomføring med 

utgangspunkt i utstyr som ikke før er sertifisert for maritimt bruk ber vi om at 

anbudsoppstart blir forskjøvet til 1.1.2022. Dette vil gi en mer robust risikominimering med 

tanke på sikkerhet rundt håndtering av hydrogen samt at leverandørmarkedet får tid til å 

utvikle gode og sikre tekniske løsninger. 

 

Svar: 

Oppdragsgiver vil ikke endre driftsoppstart eller påfølgende frister. 

 

Spørsmål 5: 

Viser til informasjon utvekslet i dialogfasen; Krever oppdragsgiver 2 separate ladepunkter på 

land, uavhengig av kai? 

 

Svar: 

Det er ikke stilt krav til hvor mange ladepunkt Operatørs løsning skal bestå av.  

 

Konkurransegrunnlaget inneholder flere funksjonskrav. I punkt 3.2.1 er det blant annet stilt 

krav til at hovedfartøyene skal kunne gå helelektrisk, samt at det er satt en øvre grense for 

bruk av biodrivstoff. Hvordan kravene løses er Operatørs ansvar og risiko. 

 

Spørsmål 6: 

Det er satt 15 mars som frist for avregning av foregående år. Normalt så oppleves det som 

at indeksen for foregående kalenderår ikke er klar før tidligst 01.april. Vi ber oppdragsgiver 

om å endre denne til 15.april. 

 

Svar: 

Punkt 5.2.7 blir ikke endret. 

 

For å regulere det årlige vederlaget benyttes gjennomsnittlig kostnadsindeks fra basisår og 

til året før vederlagsåret, jf. punkt 5.2.1. Indeksen i året før vederlagsåret blir kjent i løpet av 

vederlagsåret. Det er derfor mulig å gjennomføre avregning innen 15. mars i påfølgende år. 
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Spørsmål 7: 

Viser til Spørsmål med svar i spørsmålsrunde 8 samt vedlegg 2.8 punkt 2.6.2 og kontraktens 

punkt 2.4.1; Hvis OCR blir godtatt på ferger i fremtiden, vil oppdragsgiver dekke 

transaksjonskostnaden gjennom sentral tjenesteleverandør? 

 

Svar: 

På transaksjoner der OCR brukes til å identifisere kjøretøyet vil det påløpe en kostand på 

0,40 kroner. OCR vil bli brukt der man ikke har en vellykket brikkeavlesning. Transaksjonene 

vil være kodet med brikke(C1) eller OCR(C7 eller C8). 

 

Kostnadene skal likebehandles med andre transaksjonskostnader. 

 

Spørsmål 8 

Autopass og OCR: 

Kapittel 2.4. beskriver at betalingsløsningen skal baseres på Autopass brikke, og at 

"Billetteringsløsninger bestående av OCR-tolkning godtas ikke." Til tidligere spørsmål nr1 

(7.sep) svarer Oppdragsgiver at det kan komme til å bli åpnet for slik OCR-betaling senere. 

Vi legger dermed til grunn at betaling ved hjelp av OCR-lesning av bilens registreringsskilt 

ikke er tillatt, og at det er kun bilens Autopass-brikke som skal brukes for å koble 

passeringen (ferjereisen) opp mot betalers konto. (I bomstasjoner langs landeveien brukes 

idag både nummerskilt og brikken, som to alternative identifikasjonsmåter for å koble 

passeringen opp mot betalers konto). Vi legger videre til grunn at OCR-lesing av 

registreringsskilt kan brukes administrativt, internt i håndteringen av kjøretøy på 

kai/oppstillingsplass/ombord, så lenge registreringsnummeret ikke brukes som 

identifikasjon i betalingsøyemed videre i Autopass-systemet. Eksempel, i 

halvautomatisk/halvmanuelle Autopass-løsninger (ref vedlegg 2.5) : Biler som passerer 

klassifiseringspunkt/betalingspunkt uten gyldig brikkeavtale må håndteres manuelt av 

billettør, f.eks etter ombordkjøring (tilsvarende som tradisjonelt billettsalg i dagens 

samband). Anlegget bør kunne produsere en liste for denne avgangen over biler v/ sitt 

registreringsnummeret, som billettør må henvende seg til for manuell billettering. Salget av 

denne billetten er anonymt, som idag, og skjer der og da: Registreringsnummeret brukes 

ikke forbindelse med salget, og det er ingen behov for eller forsøk på å spore f.eks 

eier/person basert på nummeret. Registreringsnummeret sendes heller ikke videre inn i 

Autopass-systemet. Listen med slike registreringsnummer slettes ved denne overfartens 

slutt, eller straks betaling er gjort. Vi ber om bekreftelse på at betaling ved hjelp av 

registreringsnummer ikke er tillat, men at det er tillat å håndtere kjøretøyene administrativt 

som skissert her. 

 

Svar: 

Viser til svar på spørsmål 1 i spørsmålsrunde nr. 8. Per nå aksepteres det ikke løsninger som 

bygger på OCR iht. avtale eller lov.  

 

Dette gjelder både for betaling ved hjelp av registreringsnummer og for slik administrativ 

håndtering av kjøretøy som er beskrevet av spørsmålsstiller. 
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Statens vegvesen, Region vest 

 

Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen håndskrevne signaturer. 
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Orientering 
Den 01.10.2018 utførte JS Dykkerservice dybdemålinger utenfor ferjeleie og langs piren ved Skibavig ferjekai på 

Ombo i Ryfylke. Dybdemålingene ble utført med båt (jolle) med påmontert ekkolodd med innebygget GPS. 

Ekkoloddet er av typen Simrad Og EXE med «total scan» svinger. GPS er ikke tilkoblet RTK base eller 

totalstasjon. 

Ekkoloddets svinger ble ført nøyaktig 80cm ned i vannet og dette er tatt høyde for i innstillingene på målte dybder 

slik at de er absolutt. Under målingene gikk båten i linjer parallelt med piren. Første linje hikk så tett opptil 

fender-dekkene som mulig langs piren for å sikre gode målinger langs linjen. Deretter ble det gått linjer ca hver 2, 

meter utover. Linjene gikk fra ferjelem til ca 10m utenfor piren, før båten snudde og gikk tilbake. I tillegg ble det 

gått opp et område like utenfor enden av piren. Bilde nr 2 under viser området der dybdemålinger ble utført. 

Kotelinjene på bildet er aktuelle målinger lagt oppå kartet med en «shape file. Ekkoloddets svinger har en konisk 

stråle. Noe som gjør at også punkter under piren og kaien kommer med på målingene, derfor ser man at 

kotelinjene også går innunder piren. Kotelinjene ser man også oppe på land og dette skyldes at kartprogrammet, 

Reefmaster, interpolerer mellom punktene i punktskyen. Det betyr at programmet antar hvordan bunnen ser ut 

mellom punktene i punktskyen og bygger opp kotelinjer deretter. Det betyr i praksis at skråningen fra overflaten 

inne ved land og ut til de første punktene i sjøen er en antatt skråning basert på dybder mellom 0m og de de reelle 

målte dybdene nærmest land. Lenger ute der punktskyen er tett vil interpoleringen bli mer nøyaktig og 

programmet tegner da et reelt og nøyaktig bilde av bunnen basert på antall punkter i punktskyen.  

 

 

 

Bilde 1: Skibavig ferjekai, Ombo, kilde: Kystverket.no 

 

Bilde 2: Området der dybdemålinger ble utført 

 

Bilde 3: Punktsky, dybdemålinger 

 

Bilde 4: Her vises sporene der båten har beveget seg. 

. 
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Utført arbeid 
Før målinger startet ble vannstanden målt, altså høyden fra vannoverflaten til betongdekket på piren. Tidspunkt 

for start og stopp av dybdemålinger ble notert. Ekkoloddets GPS/Satellitt signaler ble sjekket og funnet gode og 

ekkoloddet ble så satt i opptaksmodus. Etter opptaket startet ble det gått linjer med båt for å dekke over det 

aktuelle området. Dybdemålingene startet 12:55 og ble avsluttet 13:40 

 

 

Figur 1: Viser tidevannet aktuell dato, rød ring indikerer 

perioden dybdemålinger ble utført 

 

 

Figur 2: Viser beregnet tidevann i perioden for 

dybdemålinger 

 

 

Observasjoner/Erfaringer 
Vannstanden på tidspunktet da kartleggingen startet var ifølge data hentet fra kartverket 74cm over sjøkartnull og 

77cm over sjøkartnull da kartleggingen ble avsluttet. Dybdene som vises i kotelinjene på det fremstilte 

sjøbunnskartet er reell dybde på tidspunktet for utførelse. Vedlagt rapporten følger det en CSV fil som kan brukes 

for å laste punktene inn i valgfri GIS programvare samt Shape og ESRI filer med samme formål. I CSV filen er 

det 3 kolonner med dybder: Dybde, Dybde i forhold til sjøkartnull og dybde i forhold til LAT.  

Vannstanden relativt til Sjøkart-null og LAT tar utgangspunkt i en gjennomsnittlig vannstand på (74+77)/2= 

75,5cm.  

Avstanden fra vannflaten til betongdekket ca 5 meter fra enden av piren var 130cm ved starten av målingene. Ved 

å legge sammen reell dybde og vannstand får man høyde fra kaidekket til bunnen.  

Stedlige forhold består av fjell og selv om sikten i vannet ikke gjorde det mulig å se fjellet fra overflaten er nok 

sannsynligheten overveidende for at bunnen består av skrånende fjell med ulike mengde løsmasser oppå. En 

nærmere vurdering av dette bør utføres med dykker dersom dette skal fastslåes med sikkerhet.  

 

 

Figur 3: Tabellen ovenfra er hentet fra CSV filen «Punkter og dybder» og viser koordinater og reelle dybder, dybde sjøkart-

null og LAT dybde. 
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Volum og areal 
Kartprogrammet Reefmaster beregne volum og areal av vannmasser og bunntopografi i tillegg til å vurdere 

bunnkomposisjonen. Etter konsultering med Mesta har vi lagt ved et eksempel på volum av bunntopografi. 

Volumet og arealet beregnes utfra hele det rektangulære kartutsnittet og skiller med andre ord ikke mellom 

volumer og arealer som befinner under eller på baksiden av piren.  

Figur 4 og Figur 5 under viser henholdsvis kartutsnitt og tabell for volum og areal 

Tallene er tatt med kun som eksempel for å vise at man kan benytte funksjonen for å estimere volum ved for 

eksempel utdypninger osv. For å få mest mulig nøyaktige tall må selvsagt området avgrenses så mye som mulig 

til aktuelt område for utdyping  

 

 

 

Figur 4: Kartutsnitt som er brukt til volumberegning av området  

 

 

 

Figur 5: Volum og areal tabell 
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Bilde 5: Punktsky og kotelinjer projisert på Google Earth kart. Piren er tegnet inn for å tydeliggjøre denne 

  

 

Bilde 6: Viser hovedlinjene, med 2 meters dybdeforskjell sammen med punktsky, piren vises uklart i Google Earth
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Figur 6: Dybdekart, «major lines» hver 1m, «minor lines» 0,25m. Linjal indikerer bredden på oppmålt felt.  
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Figur 7: Dybdekart med linjal som viser pirens ca lengde. 

 

 

Rådata 
Med rapporten følger det et sett med Rådata. Dette er punktene hentet ut som tekst i CSV fil, samt Shape fil og 

ESRI grid. I tillegg er det vedlagt KML og KMZ filer til opplasting i Google Earth. CSV fil kan lastes opp i 

henholdsvis Google Earth og andre GIS programvare. Shape kan lastes opp i GIS og Autocad. 

 

 



 

 

 

 

  

Postadresse Telefon: 22 07 30 00 Kontoradresse Fakturaadresse 

Statens vegvesen  Nygårdsgaten 112 Statens vegvesen 

Region vest firmapost-vest@vegvesen.no 5008 BERGEN Regnskap 

Postboks 43     Postboks 702 

6861 LEIKANGER Org.nr: 971032081   9815 Vadsø 

        
        
 

Tilbydere 

 

   

   

    

 

   

 

  

Behandlende enhet: Saksbehandler/telefon: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: 

Region vest Trygve Haram / 97981447 17/22364-197    05.10.2018 

     

      

Orientering nr. 5 Drift av riksvegferjesambandet Hjelmeland-Nesvik-Skipavik 

Siden de nye kaiene på Hjelmeland og Nesvik kan bli forsinket, jf. orientering nr. 4, har 

Oppdragsgiver besluttet at eksisterende kai på Hjelmeland og på Nesvik skal utdypes til 

driftsoppstart.  

 

Ny dybde ferjebås er: 

- Eksisterende kai på Hjelmeland: 6,2 meter ved sjøkart 0 

- Eksisterende kai på Nesvik:   6,2 meter ved sjøkart 0  

 

Oppdragsgiver vil ikke utføre utdypingen om de nye kaiene på Hjelmeland og Nesvik er 

ferdig til driftsoppstart. 

 

 

Statens vegvesen, Region vest 

 

 

Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen håndskrevne signaturer. 

 

  

   

 



 
 
Norled AS sitt tilbud 
  
Drift av riksvegferjesambandet 
Hjelmeland – Skipavik – Nesvik 
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