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1 Innledning
1.1 Hensikten med Konkurransegrunnlaget og sammenheng med
andre sentrale dokumenter
Konkurransedokumentene består av tre typer dokumentasjon utarbeidet av Oppdragsgiver. De tre
typer av dokumentasjon er Kunngjøringen, Kvalifikasjonsgrunnlaget og Konkurransegrunnlaget.
Dette dokumentet benevnes Tilbudsforespørsel og inngår i Konkurransegrunnlaget.
Konkurransegrunnlaget gir en nærmere beskrivelse av den persontransporttjenesten som
etterspørres på Gjøvikbanen og de kravene som stilles for utføring av denne tjenesten.
Det vises til kapittel 1.2 i Kvalifikasjonsgrunnlaget for Gjøvikbanen, hvor det gjøres rede for
sammenhengen mellom konkurransedokumentene for Gjøvikbanen.

1.2 Hvem som får tilgang til Konkurransegrunnlaget i sin helhet
Kun Tilbydere får tilgang til Konkurransegrunnlaget i sin helhet. Det er bare Tilbydere som vil gis
anledning til å levere Tilbud i Konkurransen om persontransport på Gjøvikbanen.
Konkurransegrunnlaget gjøres tilgjengelig parallelt for alle Tilbyderne raskest mulig etter at
endelig beslutning om utfall av prekvalifisering er truffet av Oppdragsgiver.
Tilbydere som får tilgang til Konkurransegrunnlaget skal behandle Konkurransegrunnlagets
innhold som fortrolig informasjon. Dette betyr at Konkurransegrunnlaget og dets innhold bare
skal videreformidles til virksomheter/personer som er å betrakte som relevante i forhold til den
enkelte Tilbyders utarbeidelse av Tilbud på rutegående persontransport på Gjøvikbanen.
Samferdselsdepartementet vil offentliggjøre deler av Konkurransegrunnlaget.

1.3 Begreper
Tabell 1 nedenfor lister opp betydningen til sentrale begreper som forekommer i denne
Tilbudsforespørselen. Tilsvarende listes sentrale begreper og forkortelser som forekommer i
Trafikkavtalen med Bilag og underbilag i Trafikkavtalens punkt 1.
Begrep

Forståelse

Konkurransen

Konkurransen om enerett på å drive rutegående persontransport med
tog som tar opp og setter av passasjerer på Gjøvikbanen i
Driftsperioden. Leverandøren skal også trafikkere togstrekningen
mellom Oslo S og Skøyen stasjon som en del av Lokaltogtrafikken.
Offentlig publikasjon av Konkurransen i Norsk Lysingsblad,
kunngjøringsdatabasen DOFFIN (Database for offentlige
kunngjøringer om offentlige innkjøp i Norge)og TED databasen
(tenders electronic daily).
Det sett av dokumenter som Oppdragsgiver gjør tilgjengelig for
interesserte og som interesserte utformer sine respektive Søknader på
grunnlag av.
Det sett av dokumenter som Oppdragsgiver gjør tilgjengelig for
prekvalifiserte søkere/Tilbyderne og som Tilbyderne utformer sine
respektive Tilbud på grunnlag av.

Kunngjøring

Kvalifikasjonsgrunnlag

Konkurransegrunnlag
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Begrep

Forståelse

Spørsmål og svar

Skjema med anonymiserte spørsmål fra Tilbyderne og Oppdragsgivers
svar i form av oppdateringer, utfyllinger og presiseringer av
Trafikkavtalen og Tilbudsforespørselen. Relevante deler av Spørsmål
og svar vil innarbeides i Trafikkavtalen etter tilbudsfrist.
Søknad om prekvalifisering i Konkurransen.

Søknad
Tilbud

Tilbudsforespørsel
Tilbyder

Dokument utarbeidet av Tilbyder som beskriver på hvilke betingelser
Tilbyder vil påta seg utførelse av rutegående persontransport med tog
på Gjøvikbanen.
Del av Konkurransegrunnlaget. Gir opplysninger av administrativ
karakter om Konkurransen og hvordan Tilbudet skal utformes.
Søker som er prekvalifisert av Oppdragsgiver og invitert til å levere
Tilbud.

Tabell 1: Sentrale begreper
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2 Konkurransegrunnlaget
2.1 Konkurransegrunnlagets oppbygging og innhold
Konkurransegrunnlaget består av følgende deler, se figur 1:
•

Tilbudsforespørsel med vedlegg og undervedlegg

•

Trafikkavtalen med bilag og underbilag

•

Spørsmål og svar (opprettes etter første tilgjengeliggjøring av Konkurransegrunnlaget og
oppdateres ved behov frem til siste versjon 14.1.2005).

Som følge av de opplysninger som fremkommer av Spørsmål og svar, vil Konkurransegrunnlaget
kunne bli endret frem til 14.1.2005.
Ett eksemplar av Konkurransegrunnlaget vil sendes på papir til Tilbyderne. Det gjøres
oppmerksom på at særskilte vedlegg til Tilbudsforespørselen samt spørsmål fra Tilbyderne og svar
fra Oppdragsgiver kun vil bli gjort tilgjengelig elektronisk (se mer om dette i kapittel 2.5 nedenfor).
De enkelte deler av Konkurransegrunnlaget er omtalt nærmere i de etterfølgende kapitler.

Konkurransegrunnlaget
Tilbudsforespørsel

Undervedlegg

Vedlegg

Trafikkavtalen
Trafikkavtalen

Bilag D:
Bilag A:
Leverandørens
Løsningsspesifikasjon

Bilag B:

Bilag C:

Krav til
Oppstartsperioden

Krav til
trafikkytelsen

Krav til
Reiseinformasjon,
billettsalg og
markedsføring

Underbilag

Underbilag

Underbilag

Bilag E:
Krav til
Materiell

Bilag F:
Krav til
Leveranseorganisasjonen

Bilag G:
Vederlag

Spørsmål
og svar
7.1.2004

Underbilag

= Dokument utarbeidet av SD
= Dokument utarbeidet av Tilbyder og SD
Ved inngåelse av Trafikkavtalen, kan flere dokument være tilpasset gjennom forhandlinger

Figur 1: Konkurransegrunnlagets dokumenter
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2.2 Særskilt om Tilbudsforespørselen
Dette dokumentet representerer Tilbudsforespørselen. Hensikten med Tilbudsforespørselen er å
orientere Tilbyderne nærmere om Konkurransen samt presentere en rekke administrative forhold
som knytter seg til Konkurransen. Med dette skal Tilbyderne gis et grunnlag for å kunne utforme
sine Tilbud.

2.3 Særskilt om Trafikkavtalen
Trafikkavtalen med Bilag og underbilag er den juridisk bindende dokumentasjonen om utførelse
av rutegående persontransport med tog langs Gjøvikbanen som skal inngås mellom Oppdragsgiver
og Leverandøren (den Tilbyder som vinner Konkurransen).
Trafikkavtalen inneholder en oversikt over alle de begreper i Konkurransegrunnlaget som er gitt
en enhetlig forståelse i Konkurransegrunnlaget. De samme begrepene er i enkelte tilfeller også
tatt inn i det enkelte dokument for å øke brukervennligheten for leserne.
Trafikkavtalen inneholder blant annet bestemmelser om Driftsperioden, Leverandørens og
Oppdragsgivers plikter, særskilte forhold vedrørende Oppstartsperioden og Driftsperioden,
Oppdragsgivers inspeksjonsrett, underleveranser, rapporteringsplikter, håndtering av endringer,
mislighold, force majeure, økonomiske forhold, forsikringer, overdragelse av rettigheter og plikter,
konfidensialitet, opphør av Trafikkavtalen, forhold som knytter seg til Leverandørens organisasjon
og håndtering av tvister.

2.4 Særskilt om Bilagene til Trafikkavtalen
Trafikkavtalen har følgende Bilag:
•

Bilag A: Leverandørens løsningsspesifikasjon

•

Bilag B: Krav til Oppstartsperioden

•

Bilag C: Krav til trafikkytelsen

•

Bilag D: Krav til Reiseinformasjon, billettsalg og markedsføring

•

Bilag E: Krav til Materiell

•

Bilag F: Krav til Leveranseorganisasjonen

•

Bilag G: Vederlag

Bilagene B til G vil inneholde både krav til Leverandørens tjenesteytelse og krav til beskrivelse av
Leverandørens tjenesteytelse.
Ved tidspunkt for tilgjengeliggjøring av Konkurransegrunnlaget for Tilbyderne, inneholder Bilag A
tabellarisk oppstilt alle krav som Oppdragsgiver har fremsatt i Bilagene B til G.
Ved tidspunkt for inngåelse av Trafikkavtalen, inneholder Bilag A tabellarisk oppstilt alle krav som
Oppdragsgiver har stilt i Bilagene B til G og Tilbyderens besvarelse av disse, samt beskrivelsen av
hvordan kravet innfris av Tilbyderen der Oppdragsgiver har stilt krav om dette.
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2.5 Særskilt om Spørsmål og svar
Fra det tidspunkt Konkurransegrunnlaget gjøres tilgjengelig for Tilbyderne og frem til 3.1.2005
(MP – milepæl 5), har Tilbyderne anledning til å stille spørsmål til Konkurransegrunnlaget. Alle
spørsmål vil bli anonymisert og besvart av Oppdragsgiver og deretter gjort tilgjengelig for alle
Tilbyderne. Dette skjer gjennom løpende oppdatering av Spørsmål og svar ved publisering på
www.togkonkurranse.no.
Oppdragsgivers svar vil kunne gis i form av oppdateringer, utfyllinger og presiseringer av
Tilbudsforespørsel med vedlegg og undervedlegg samt Trafikkavtalen med Bilag og underbilag.
Slike oppdateringer, utfyllinger og presiseringer vil kunne gis av Oppdragsgiver uten at Tilbyderne
har stilt spørsmål. Dette vil i så fall fremgå av Spørsmål og svar.
Det er det til enhver tid sist oppdaterte innhold på Spørsmål og svar som utgjør
Konkurransegrunnlaget sammen med Tilbudsforespørselen med vedlegg og undervedlegg,
Trafikkavtalen og Bilag og underbilag. Sist oppdaterte innhold på Spørsmål og svar vil under hele
tilbudsperioden være tilgjengelig på www.togkonkurranse.no. Spørsmål/svar-prosessen mellom
Oppdragsgiver og Tilbyderne er nærmere beskrevet nedenfor.

2.6 Særskilt om datarommet på www.togkonkurranse.no/datarom
Hele Konkurransegrunnlaget vil være tilgjengelig for Tilbyderne gjennom et lukket datarom på
www.togkonkurranse.no. Konkurransegrunnlaget i sin helhet er bare tilgjengelig for Tilbyderne
gjennom det lukket datarommet da særskilte vedlegg til Tilbudsforespørselen og Spørsmål og svar
kun vil gjøres tilgjengelig på datarommet og ikke distribueres på papir til Tilbyderne. De særskilte
vedleggene til Tilbudsforespørselen som ikke distribueres på papir er omtalt i kapittel 10 i
Tilbudsforespørselen.
Tilbyders tilgang til www.togkonkurranse.no gis gjennom Oppdragsgivers tildeling av brukernavn
og passord til alle Tilbyderne i en egen forsendelse.

2.7 Rangordning mellom dokumenter
Rangordningen mellom dokumentene fremgår av Trafikkavtalens kapittel 5.

2.8 Gjeldende versjon av Konkurransegrunnlaget ved innlevering av
Tilbud
Det er Konkurransegrunnlaget, herunder publisert innhold på Spørsmål og svar per 14.1.2005,
som skal danne grunnlag for Tilbydernes utforming av Tilbud og Oppdragsgivers evaluering av
Tilbudene. Tilbudet skal være Oppdragsgiver i hende innen klokken 12.00 mandag
24.1.2005.
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3 Om Konkurransen
3.1 Konkurransens gjenstand
Trafikkavtalen gir en enerett på å drive rutegående persontransport med tog som tar på og setter
av passasjerer på Gjøvikbanen i Driftsperioden. Andre togoperatører trafikkerer enkelte deler av
strekningen, men har ikke rett til å ta på og sette av passasjerer. Togstrekningen mellom Oslo S til
Skøyen stasjon er en fellesstrekning med samtrafikk og Leverandøren skal trafikkere denne
strekningen som en del av Lokaltogtrafikken.
Driftsperioden vil være på 10 år fra Trafikkstart ved ruteterminskiftet i juni 2006, med en opsjon for
Oppdragsgiver til forlengelse på ytterligere 2 år. I tillegg kommer Oppstartsperiode på omtrent ett
år.
Oppstartsperiodens lengde vil være avhengig av på hvilket tidspunkt Oppdragsgiver inngår
Trafikkavtalen med Leverandøren som er tildelt kontrakt. Det legges opp til at Trafikkavtalen
inngås i løpet av juni 2005. Oppstartsperiodens lengde vil også være avhengig av når det faktiske
ruteterminskiftet for juni 2006 finner sted. Ruteterminskiftet er planlagt til 15.6.2006.

3.2 Konkurransen og hensynet til sikkerhet
Tilretteleggingen for flere aktører på den norske jernbaneinfrastrukturen skal gjennomføres på en
slik måte at hensynet til trafikksikkerheten for de reisende kan ivaretas på en tilfredsstillende
måte.
For å kunne utføre persontransport med tog i Norge, må togoperatøren ha tillatelse fra Statens
jernbanetilsyn (SJT) til å drive jernbanevirksomhet jf. Tillatelsesforskriftens § 4-1. Leverandøren
kan derfor ikke iverksette Trafikkstart uten at han innehar tillatelse til å drive jernbanevirksomhet.
SJT har som oppgaver å
•

ivareta offentlighetens interesser i tilknytning til sikkerhetsspørsmål m.v. ved anlegg og
drift av private og offentlige jernbaner, sporvei, tunnelbaner og forstadsbaner, til det beste
for de reisende, banens personale og publikum i alminnelighet.

•

føre tilsyn med at utøvere av jernbanevirksomhet oppfyller kravene i jernbaneloven eller
forskrifter og bestemmelser med hjemmel gitt i denne loven.

Oppdragsgiver legger til grunn at alle forhold som gjelder hensynet til trafikksikkerheten ivaretas
av SJT på en tilfredsstillende måte. Dette innebærer at Oppdragsgiver anser sikkerhet fastsatt av
SJT som en gitt ramme.

3.3 Hensikt og mål med Konkurransen
Av St.meld. nr. 24 (2003-2004) Nasjonal Transportplan 2006-2015 fremgår det at et viktig mål med å
ta i bruk konkurranse er å få flere til å reise med tog. Konkurransen skal bidra til et totalt sett
bedre togtilbud for passasjerene, og dermed gi bedre utnyttelse av pengene. Det understrekes at
siktemålet ikke er konkurranse i seg selv, men å oppnå økt bruk av kollektivtransport.

Side 9 av 41

Konkurransegrunnlag - Gjøvikbanen
Tilbudsforespørsel

Passasjerene skal sikres et kvalitativt minst like godt eller bedre tilbud enn tidligere1.
SD er opptatt av at tilretteleggingen for flere aktører på den norske jernbaneinfrastrukturen skal
gjennomføres på en slik måte at hensynet til gode og forutsigbare transporttilbud for de reisende
kan ivaretas på en tilfredsstillende måte. Et førende hensyn for Konkurransen er at
transporttilbudet for de reisende på Gjøvikbanen totalt sett skal bli bedre i løpet av Driftsperioden.
Som på andre togstrekninger bestemmes transporttilbudet på Gjøvikbanen av en rekke
indikatorer, herunder, men ikke begrenset til, rutetilbud, reisetid, andel sitteplasser, sittekomfort,
fasiliteter om bord i togene, service før påstigning og om bord i togene, løsninger som ivaretar
behov for universell utforming, reiseinformasjon, renhold, støy, muligheter for kjøp og bestilling av
billetter og korrespondansemuligheter. Ulike grupper av reisende vil legge ulik vekt på
betydningen av disse indikatorene.
Oppdragsgiver legger vekt på å knytte til seg en leverandør, som genuint tilstreber å tilby gode og
forutsigbare transporttilbud til de reisende. Dette innebærer at Oppdragsgiver forventer at
Leverandøren skal arbeide kontinuerlig for å tilby det beste transporttilbudet til de reisende under
de vilkår som fremgår av den inngåtte kontrakt med Oppdragsgiver. Gitt den valgte lengden på
Driftsperioden, og den utviklingen som finner sted i produksjon av tjenesteytelser generelt og
transportytelser innen jernbane spesielt, forventer Oppdragsgiver at Leverandøren er i stand til
kontinuerlig å bedre transportilbudet.
Oppdragsgiver forventer at Leverandøren er i løpende dialog med andre virksomheter eller
personer for å skape et godt transporttilbud til de reisende (eksempelvis de aktuelle
fylkeskommuner
og
kommuner,
representanter
for
ulike
brukergrupper
samt
infrastrukturforvalter). Det forventes derfor at Leverandøren gjennom sin satsing på Gjøvikbanen
har en aktiv rolle når det gjelder å bidra til koordinering med andre instanser i forhold til
grenseflater mot eksempelvis bussrutetilbud, helhetlige ruteinformasjons-, takst- og
billettløsninger, innfartsparkering samt stasjonsutvikling.
Gjennomføring av Konkurransen vil kunne innebære at transporttilbudet på Gjøvikbanen oppfattes
i større grad separat i forhold til annet tilgrensende kollektivtransporttilbud enn før Trafikkstart.
Ved fastsettelse av rammevilkår for Konkurransen og utforming av krav til Leveransen, har det
blitt lagt vekt på å minimere en eventuell fragmentering av transportsystemet. Tilbyderne skal ved
utformingen av sine Tilbud ta hensyn til disse intensjonene, slik at ikke innføring av konkurranse
innebærer utilfredsstillende overgangs- og grenseflateløsninger for de reisende i det samlede
kollektivtransporttilbudet.
Et viktig mål med Konkurransen er å inngå en trafikkavtale basert på en effektiv ressursbruk ved
produksjon av togtjenestene. Oppdragsgiver forventer at Tilbyderne ved utarbeidelse av Tilbudene
legger stor vekt på løsninger som tilbyr de økonomisk mest gunstige betingelsene alene eller i
samarbeid med underleverandører. Oppdragsgiver forventer også at de kommersielle betingelser
som knytter seg til eventuelle endringer av den inngåtte kontrakt, reflekterer Leverandørens
vurderinger av hva som er økonomisk mest fordelaktig for Oppdragsgiver.
En årsak til at SD nå legger til rette for konkurranse om persontransport er et bevisst ønske om å
få flere reisende med toget. Dette skyldes at Regjeringen mener konkurranse vil fremtvinge
nyskapning og kreativitet ved utforming av transporttilbud for de reisende. Oppdragsgiver ønsker
å inngå kontrakt med en Tilbyder som dokumenterer en offensiv satsning for å få flere reisende på
Gjøvikbanen.

1 St.meld.nr.24 (2003-2004) Nasjonal transportplan 2006-2015
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Målene med Konkurransen er utarbeidet i overensstemmelse med de overordnede mål med
innføring av konkurranse om persontransport med tog i Norge. Målene med Konkurransen er å
oppnå følgende:
• få flere til å reise med toget
• inngå trafikkavtale basert på en mest mulig rasjonell togdrift med effektiv ressursbruk
• sikre gode og forutsigbare transporttilbud til de reisende med særlig fokus på:
o togtilbud (reisetid, avgangsfrekvens og lengden på driftsdøgnet)
o pålitelighet (regularitet, punktlighet og informasjon ved avvikssituasjoner)
o rullende materiell
o tilgjengeligheten for alle brukergrupper
o brukervennlige løsninger for reiseinformasjon og billettkjøp
o god service om bord, herunder personlig service, komfort og ombordinformasjon
• sikre et velfungerende og sammenhengende transportsystem i forhold til jernbanen for
øvrig og annen transporttilbud i regionen.
Ved fastsettelsen av kvalitetsindikatorer, hvor det legges opp til et særskilt fokus gjennom
Konkurransen, er det lagt vekt på forhold som ulike brukergrupper fremhever som særskilt viktige
for lokal- og regiontogtilbud på jernbanen i Norge generelt og for togtilbudet på Gjøvikbanen
spesielt.
Tildelingskriteriene, som opplyst i denne Tilbudsforespørselen, og kravene i
Konkurransegrunnlaget er utformet på en måte som skal bidra til å nå målene med Konkurransen.
Det gjøres for øvrig oppmerksom på at Jernbaneverket (JBV) nå utreder ytelsesbaserte ordninger
når det gjelder tilgang til og bruk av det norske jernbanenettet. Hensikten er raskest mulig å legge
til rette for implementering av slike ordninger som skal ligge til grunn for relasjonene mellom
infrastrukturforvalter og alle togoperatørene på det norske jernbanenettet. Dette gjelder i særlig
grad ordninger som knytter seg til punktlighet. Oppdragsgiver ønsker at både krav til punktlighet,
oppfølging av punktlighet i Oppdragsgivers avtaler med togoperatører, herunder kontrakten om
Gjøvikbanen, og ytelsesbaserte ordninger mellom infrastrukturforvalter og den enkelte
togoperatør på det norske jernbanenettet skal sikre de reisende et tilfredsstillende togtilbud i form
av punktlige togavganger og togankomster.
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4 Gjennomføring av Konkurransen
4.1 Samferdselsdepartementets roller
Konkurransen gjennomføres i regi av SD i sin rolle som kjøper av persontransport med tog. I en
slik rolleutøvelse betegnes SD i Konkurransegrunnlaget som Oppdragsgiver.
SD utøver også andre roller enn kjøperrollen som aktør i den norske jernbanesektoren.
Leverandøren vil måtte forholde seg til SD som utøver av andre roller, herunder rollen som
regulatørmyndighet for den norske jernbanesektoren.

4.2 Overordnede prinsipper for gjennomføring av Konkurransen
Konkurransen gjennomføres etter de overordnede prinsipper som er angitt i kapittel 1.3 i
Kvalifikasjonsgrunnlaget.

4.3 Fremdrifts- og tidsplan
4.3.1 Milepælsoversikt
Tabellen nedenfor gir en oversikt over de viktigste milepælene ved gjennomføring av
Konkurransen. Milepælene 8 og 10 er tentative og vil fastsettes endelig på et senere tidspunkt.
Særskilte kommentarer til milepælene 3 og 4 er gitt i etterfølgende kapitler.
MP#

Milepæl

Dato/Tidspunkt

MP1

Utsendelse av Konkurransegrunnlaget/
tilgjengeliggjøring av Konkurransegrunnlag på
www.togkonkurranse.no/datarom

Tirsdag 21.9.2004

Innsendelse av spørsmål til Konkurransegrunnlaget

Løpende frem til MP5

MP2

Frist for påmelding til tilbyderdag og
selskapsindividuell besiktigelse

Onsdag 29.9.2004

MP3

Tilbyderdag med tilbyderkonferanse og
fellesbesiktigelse av rullende materiell og
verkstedfasiliteter

Onsdag 6.10.2004

MP4

Selskapsindividuell besiktigelse av rullende materiell
og verkstedfasiliteter

Uke 42

MP5

Siste frist for innsendelse av spørsmål til
Konkurransegrunnlaget

Mandag 3.1.2005 kl. 12.00

MP6

Siste frist for Oppdragsgivers oppdatering av Spørsmål
og svar

Fredag 14.1.2005 kl. 12.00

MP7

Tilbudsfrist

Mandag 24.1.2005 kl. 12.00

MP8

Inngåelse av Trafikkavtale

Juni 2005

MP9

Vedståelsesfrist for Tilbudet

Ved inngåelse av Trafikkavtale
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MP#

Milepæl

Dato/Tidspunkt
eller senest fredag 24.10.2005

MP10

Trafikkstart

Ved ruteterminskiftet juni 2006

Tabell 2: Sentrale milepæler i Konkurransen

4.3.2 Milepæl 3 - Tilbyderdag
Det vil bli avholdt tilbyderdag i Oslo onsdag 6.10.2004 fra 09.00 til 17.00. Tilbydere (med eventuelle
underleverandører) kan stille med inntil 5 deltakere. Deltakerpåmelding må skje til
Oppdragsgivers primære kontaktperson innen frist for MP2 (se tabell ovenfor). Tilbyderdagen vil
bli holdt på norsk. Tilbyderdagen består av 2 deler:
Del 1 - tilbyderkonferanse
Gjennomføres i SD sine lokaler i Akersgata 59 fra 09.00 til 12.30.
•

Det vil gis en orientering om NSB AS’ planer for implementering av
salgsautomater og validatorer.

•

Det vil gis en kort orientering om Konkurransen.

•

Tilbydere vil kunne stille spørsmål til Konkurransegrunnlaget. JBV vil kunne
besvare spørsmål vedrørende stasjoner, infrastruktur og utdanning av personell.

Det vil bli servert enkel lunsj i forbindelse med gjennomføring av tilbyderkonferansen.
Del 2- fellesbesiktigelse
Gjennomføres i Mantena AS sine lokaler i Lodalen i Oslo fra 13.00 til 17.00. SD vil besørge
transport fra SDs lokaler til Lodalen. Det vil bli gitt anledning til å stille spørsmål underveis. SD
vil være tilstede under hele besiktigelsen.
13.00-14.30: Orientering om Type 69D serie 1
•

Tekniske data

•

Orientering om driftserfaringer med togsettene

•

Vedlikeholdsdokumentasjon, vedlikeholdsstyring

•

Orientering om de enkelte opsjoner for oppgradering

•

Besiktigelse av BM69DI-togsett

14.00-14.45: Orientering om verkstedfasilitetene i Lodalen
•

Fasiliteter som er tilgjengelige i Lodalen

•

Prinsipper for sportilgang og fordeling av kapasitet

•

Muligheter for leietakere i forhold til kontorer og lignende

15.45-17.00: Besiktigelse av verkstedfasilitetene i Lodalen
•

Verksted- og lagerfasiliteter

•

Aktuelle leieområder
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4.3.3 Milepæl 4 – Selskapsindividuell besiktigelse
Den enkelte Tilbyder (med eventuelle underleverandører) kan stille med inntil 7 deltakere på en
individuell besiktigelse i Lodalen. Deltakerpåmelding må skje til SDs primære kontaktperson
innen frist for MP2 (se tabell ovenfor). Den selskapsindividuelle besiktigelsen vil bli holdt på
norsk.
Hensikten med den selskapsindividuelle besiktigelsen er å gi den enkelte Tilbyder anledning til
etter Tilbyders eget behov, å besiktige og innhente opplysninger om de togsett av Type 69 D serie
1 og de verkstedfasiliteter og -tjenester som Tilbyder kan få tilgang til gjennom ”Avtale om leie av
rullende materiell” og ”Avtale om tilgang til verksteder”.
Besiktigelsen vil finne sted ved NSBs verkstedfasiliteter i Lodalen i Oslo. NSB og Mantena vil stille
med adekvat bemanning for å kunne foreta nødvendig omvisning og besvare relevante spørsmål.
SD vil være tilstede under hele besiktigelsen.

4.4 Spørsmål og svar til Konkurransegrunnlaget
4.4.1 Prosess for innsending av spørsmål og besvarelse av disse
Spørsmål til Konkurransegrunnlaget skal være skriftlig, primært formidlet via e-post og rettet mot
Oppdragsgivers kontaktpersoner listet under, med kopi til postmottak@sd.dep.no. I tittelfeltet skal
Oppdragsgivers saksnummer 04/1657 og temaet for henvendelsen fremgå (eksempel: ”04/1657 –
Spørsmål vedrørende leieavtale for rullende materiell”).
Spørsmål til Konkurransegrunnlaget anonymiseres, besvares og gjøres tilgjengelig av
Oppdragsgiver løpende gjennom publisering av Spørsmål og svar på www.togkonkurranse.no. Sist
oppdaterte versjon vil alltid være tilgjengelig og Tilbyderne plikter selv å holde seg orientert.
Gjeldende versjon av Spørsmål og svar vil benevnes på en måte som gjør at Tilbyderne enkelt kan
forstå hva som er gjeldende versjon.

4.4.2 Kontaktpersoner i SD
Primær kontaktperson

Gro Spets Firing

Telefon

47 22 24 81 41

Telefaks

47 22 24 27 80

E-post

gro-spets.firing@sd.dep.no
med kopi til Cecilie-taule.fjordbakk@sd.dep.no
og postmottak@sd.dep.no

Adresse

Samferdselsdepartementet
Postboks 8010 Dep. 0030 Oslo

Tabell 3: Primær kontaktperson
Sekundær kontaktperson kan kontaktes dersom man ikke oppnår kontakt med primær
kontaktperson.
Sekundær kontaktperson

Cecilie Taule Fjordbakk
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Telefon

47 22 24 83 00

Telefaks

47 22 24 27 80

E-post

Cecilie-taule.fjordbakk@sd.dep.no
med kopi til postmottak@sd.dep.no

Adresse

Samferdselsdepartementet
Postboks 8010 Dep. 0030 Oslo

Tabell 4: Sekundær kontaktperson

4.5 Kommunikasjon i perioden frem til tildeling av kontrakt
4.5.1 Kommunikasjon med Oppdragsgiver
All kommunikasjon vedrørende Konkurransegrunnlaget og Konkurransen som sådan skal være
skriftlig og rettet mot Oppdragsgivers kontaktpersoner oppført ovenfor. Oppdragsgiver vil der det
er nødvendig eller hensiktsmessig innhente etterspurt informasjon fra tredjepart. Dette er
nødvendig for å sikre likebehandling av alle Tilbyderne ved at lik informasjon gjøres tilgjengelig
samtidig til alle Tilbydere.
Tilbydere skal oppnevne primær og sekundær kontaktperson og oversende Oppdragsgiver
nødvendig kontaktinformasjon om disse innen 14 kalenderdager etter tilgjengeliggjøring av
Konkurransegrunnlaget.

4.5.2 Kommunikasjon med andre virksomheter
Dersom Tilbydere har spørsmål som verken angår Konkurransegrunnlaget eller Konkurransen
som sådan kan disse henvendelsene rettes direkte til den det måtte gjelde (for eksempel JBV om
sportilgangsavtale eller SJT om tillatelser) med forbehold om den begrensning som fremgår av
kapittel 4.5.3.

4.5.3 Forholdet til media
I perioden frem til tildeling av kontrakt skal Tilbydere ikke uttale seg om Konkurransegrunnlaget
eller Konkurransen som sådan til media eller utenforstående på en måte som vil kunne påvirke
gjennomføringen av, eller utfallet av, Konkurransen/tildelingen av kontrakten.

4.6 Kansellering av Konkurransen
Oppdragsgiver forbeholder seg retten til å kansellere Konkurransen på et hvert trinn i prosessen
frem til tildeling av kontrakt.
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5 Krav til Tilbud
5.1 Frister
5.1.1 Tilbudsfrist
Tilbudet skal være Oppdragsgiver i hende innen klokken 12.00 mandag 24.1.2005.
Tilbud som ikke er mottatt hos Oppdragsgiver innen fristens utløp, blir avvist med mindre
Tilbyder kan dokumentere at postsendingen med Tilbudet er postlagt så tidlig at det ved normal
postgang burde vært kommet frem før nevnte frist.

5.1.2 Vedståelsesfrist
Vedståelsesfrist for Tilbudet er klokken 12.00 mandag 24.10.2005 eller til Trafikkavtalen er signert.

5.2 Språk
Tilbudet skal i sin helhet være på norsk. Alle henvendelser til Oppdragsgiver skal stilles på et
skandinavisk språk (fortrinnsvis norsk). Henvendelser på annet språk enn de nevnte vil ikke
besvares. Svar fra Oppdragsgiver vil kun bli gitt på norsk.

5.3 Mulighet til å levere alternative Tilbud
Den enkelte Tilbyder kan levere inntil 3 alternative Tilbud. Alle Tilbud fra den enkelte Tilbyder må
være komplette og vil bli likestilt. Tilbudene skal i så fall betegnes som Tilbud1, Tilbud2 og
Tilbud3.
For at et Tilbud skal anses som gyldig og gjøres til gjenstand for evaluering av Oppdragsgiver må
alle ufravikelige krav innfris (se omtale av ufravikelige krav nedenfor).

5.4 Tilbudets disposisjon og utforming
5.4.1 Disposisjon
Tilbyders Tilbud skal leveres sammen med et oversendelsesbrev. Brevet skal være underskrevet
av bemyndiget representant for Tilbyder.
Oversendelsesbrevet skal inneholde et vedlegg med en oppsummering av Tilbudet. Hvis Tilbyder
leverer flere alternative Tilbud, skal oversendelsesbrevet inneholde flere vedlegg (ett vedlegg for
oppsummeringen av det enkelte Tilbud). I tillegg skal oversendelsesbrevet inneholde en
redegjørelse for de viktigste forskjellene mellom de alternative Tilbudene.
Tilbudet (eventuelt hvert enkelt Tilbud, hvis det leveres flere enn ett Tilbud) skal bestå av utfylt
Bilag A Leverandørens løsningsspesifikasjon med følgende kapitler:
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Kapittel 1: Besvarelse av krav og referanse til ytterligere redegjørelse
I Bilagene skilles det mellom ufravikelige krav (UK) og krav (K).
Bilagene B til og med G inneholder løpende, det vil si kapittel for kapittel i Bilaget, en oversikt over
de enkelte krav som Oppdragsgiver stiller til Tilbyder og/eller Leveransen.
Alle krav i Bilagene B til G er gjentatt tabellarisk i kapittel 1 i Bilag A. Skulle Tilbyderen oppdage
inkonsistens mellom krav i de enkelte bilag B-G og (overførte) krav i bilag A, skal Tilbyderen
umiddelbart orientere Oppdragsgiver om dette.
Tabellens kolonner viser følgende, se figur 2:
•

Kravreferanse

– viser hvor i Konkurransegrunnlaget kravet er oppført.

•

Kravtype

– viser om kravet er et ufravikelig krav eller et krav.

•

Krav

– viser kravet.

•

Besvarelse av krav

– her skal Tilbyder angi om kravet innfris eller ikke i Tilbudet.

•

Besvarelsesreferanse – her gis det informasjon fra Oppdragsgiver om hva som skal
beskrives/legges ved Tilbudet. Tilbyder skal gjennom en kapittelreferanse vise hvor i Bilag
A Tilbyderen har gjort rede for hvordan kravet innfris.

Figur 2: Kravtabell i Bilag A
Besvarelse av krav
Alle krav som er overført fra de respektive Bilag til kapittel 1 i Bilag A Leverandørens
løsningsspesifikasjon skal besvares av Tilbyderen ved å krysse av for enten ”Ja” eller ”Nei” i riktig
kolonne. For at avkryssingen skal betraktes som gyldig skal kravet innfris under hele den perioden
kravet gjelder (for eksempel hele Driftsperioden på 10 år). Ingen kryss, eller kryss i begge celler
tolkes av Oppdragsgiver som ”Ja”.
•

”Ja” betyr at Tilbudet tilfredsstiller kravet/at kravet er innfridd gjennom den tjenesteytelse
som Tilbyderen tilbyr.

•

”Nei” betyr at Tilbudet ikke tilfredsstiller kravet/at kravet ikke er innfridd gjennom den
tjenesteytelse som Tilbyderen tilbyr.

Hvis Tilbyderen krysser av for ”Nei”, kan Tilbyderen velge om han ønsker å gjøre rede for årsaken
til at kravet ikke innfris. Hvis Tilbyderen velger dette, skal redegjørelsen dokumenteres i kapittel 3
i Bilag A. Referansekolonnen skal i så fall fylles ut med korrekt henvisning til hvor i kapittel 3 det
er gjort rede for hvorfor kravet ikke innfris.
Besvarelsesreferanse
De krav der Oppdragsgiver krever at Tilbyder beskriver nærmere hvordan kravet innfris, er
merket i tabellen ved at kolonnen ”Besvarelsesreferanse” er hvit, samt at den angir hva som skal
beskrives/legges ved. For disse kravene skal kolonnen ”Besvarelsesreferanse” fylles ut av
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Tilbyderen med korrekt hensvisning til hvilket kapittel i Bilag A det er gjort rede for hvordan
kravet innfris (henvisning skal skje til laveste kapittelnivå).
Kapittel 2: Redegjørelse for hvordan krav innfris
Tilbyderen disponerer kapittelet etter eget skjønn og behov. Tilbyderens løsningsangivelser under
denne disposisjonen skal beskrives og dokumenteres så fyllestgjørende, at Oppdragsgiver får et
klart inntrykk av Tilbyderens samlede ytelse/tjenestetilbud.
Oppdragsgiver krever samtidig at disposisjonen er så utførlig og detaljert at Oppdragsgiver
gjennom kolonnen ”Besvarelsesreferanse” i kapittel 1 på en enkel og effektiv måte lett finner frem
til Tilbyderens direkte og entydige redegjørelse for hvordan det enkelte krav er innfridd (der
Oppdragsgiver har bedt om at det gjøres rede for dette).
Oppdragsgiver har utformet Konkurransegrunnlaget med tanke på at dette enklest mulig skal
kunne utformes til den endelige Trafikkavtalen. Tilbyderen skal ta hensyn til dette ved utforming
av sitt Tilbud generelt og i sine beskrivelser i kapittel 2 spesielt.
Kapittel 3: Redegjørelse for hvorfor krav ikke innfris
Tilbyderen disponerer kapittelet etter eget skjønn og behov.
Oppdragsgiver krever samtidig at disposisjonen er så utførlig og detaljert at Oppdragsgiver
gjennom kolonnen ”Besvarelsesreferanse” i kapittel 1 på en enkel og effektiv måte lett finner frem
til Tilbyderens direkte og entydige redegjørelse for hvorfor det enkelte krav ikke er innfridd.
Kapittel 4: Pristilbud
Tilbyderen skal levere et pristilbud for Leveransen som har en sunn økonomi uten underskudd for
hele Driftsperioden sett under ett. Pristilbudet skal fremgå av redegjørelser i kapittel 4 samt av
utfylt mal, Vedlegg 1 ”Mal for pristilbud med forutsetninger og beregninger”.
Pristilbudet skal inneholde det faste vederlaget Tilbyderen krever per år gjennom hele
Driftsperioden for å utføre Leveransen. Tilbyderen skal spesifisere kostnader, inntekter og
forutsetninger for alle årene i vedlagt mal, Vedlegg 1 ”Mal for pristilbud med forutsetninger og
beregninger”. Utfylt mal skal utgjøre et vedlegg til kapittel 4 i Bilag A.
Tilbyderen skal levere et pristilbud med en betalingsplan der det årlige faste vederlaget er likt
hvert år (Alternativ A i Vedlegg 1). Tilbyderen kan i tillegg velge å levere et pristilbud med en
betalingsplan der det årlige faste vederlaget varierer fra år til år (Alternativ B i Vedlegg 1). Et
pristilbud med to slike ulike betalingsplaner betraktes ikke som alternative tilbud.
Ved utfyllingen av malen skal følgende punkter følges:
• Alle beløp skal føres opp i faste 2005- priser spesifisert i NOK.
• Alle beløp skal føres opp i millioner. Dersom en annen størrelse er mer egnet, skal dette
klart fremgå.
• Alle beløp skal være inklusiv alle avgifter unntatt merverdiavgift.
• Det skal klart fremgå hvordan vederlaget for det enkelte året er beregnet og
mellomregninger skal spesifiseres.
• Det skal redegjøres for eventuelle særskilte forhold eller store variasjoner mellom tallene
som oppgis.
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•
•
•

Det skal spesifiseres dersom eventuelle andre kostnadselementer oppstår i
Oppstartsperioden i tillegg til dem som er spesifisert i malen.
Det skal spesifiseres dersom eventuelle andre forutsetninger oppstår i tillegg til dem som
er spesifisert i malen.
Dersom Leverandøren innstiller en togavgang påløper en bot per innstilt avgang på NOK X.
Bot påløper kun for innstillinger som Leverandøren har ansvar for. Tilbyderen skal angi
størrelsen på boten per innstilt togavgang som skyldes Leverandøren, se Bilag C punkt
2.3.1. Beløpet skal angis i hele kroner (NOK). Boten kan ikke settes lavere enn NOK 3000,per innstilt togavgang.

Tilbyderen skal gi Oppdragsgiver opsjoner både på å øke samt redusere antallet avganger. Prisene
på opsjonene skal vises som en tabell der det tas hensyn til eventuelle prisvariasjoner basert på
prosentvise endringer i antall togkilometer. Vedlagt mal forutsetter at prisene skal gjelde uansett
når på døgnet og året endringen skjer, og at det kun er endringen i volum som skal resultere i
endret vederlag.
Tilbyderen skal beskrive sine opsjoner i kapittel 4 i Bilag A. Tilbyderen skal spesifisere prisen for
opsjoner i vedlagt mal, Vedlegg 2 ”Opsjoner”. Utfylt mal skal utgjøre vedlegg til kapittel 4 i Bilag A.
Kapittel 5: Forbehold til bestemmelser i Trafikkavtalen
Skulle Tilbyderen ha forbehold til bestemmelser i Trafikkavtalen, skal disse klart og tydelig angis i
kapittel 5. For hvert forbehold/reservasjon skal følgende beskrives:
•

Hvilken bestemmelse det reserveres mot eller tas forbehold om (eventuelt hvilken del av
bestemmelsen).

•

Årsaken til forbeholdet/reservasjonen.

•

Konkret forslag til endret ordlyd for den bestemmelsen forbeholdet/reservasjonen angår.

5.4.2 Bruk av maler og standarder
Tilbyderen skal alltid bruke de vedlagte maler og standarder for oppsettet av deler av sitt Tilbud
der dette fremgår av kravene i Konkurransegrunnlaget.
Utfylte maler og standarder skal inkorporeres i Bilag A (enten direkte som innklipte tabeller eller
som vedlegg) der de naturlig måtte høre hjemme i Tilbyderens beskrivelser.

5.5 Innbinding, merking og antall kopier
5.5.1 Innbinding, emballering og merking
Skriftlige eksemplarer av Tilbudet skal være levert i perm(er). Arkene skal ikke stiftes.
Oversendelsesbrevet skal være undertegnet og dette brev og alle tilbudspermer skal være
emballert i en lukket forsendelse.
Leveres flere Tilbud, skal det eksistere separate permsett for hvert Tilbud.
Hver side i Tilbudet og hver perm skal merkes med Tilbyders navn (og tilbudsbetegnelsen
Tilbud1, Tilbud2 eller Tilbud3, hvis det leveres flere Tilbud).
Forsendelsen skal merkes med betegnelsen ”Togkonkurranse: Tilbud ifm konkurranse om
Gjøvikbanen”.
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5.5.2 Antall kopier og programvareformat
Det skal leveres ett signert eksemplar av oversendelsesbrevet og 4 kopier.
Tilbud (hvert Tilbud, hvis flere) skal fremsendes med 1 original og 4 kopier.
Tilbud (hvert Tilbud, hvis flere) skal også leveres på 1 separat CD-plate. Tilbyders navn (og
tilbudsbetegnelsen Tilbud1, Tilbud2 eller Tilbud3, hvis det leveres flere Tilbud) skal merkes på
Cd-plate. Filene skal være lagret som MS-Office-format og/eller PDF-format.

5.6 Adressat
Tilbudet sendes eller leveres direkte til SD.
Postadresse:

Samferdselsdepartementet v/Gro Spets Firing
Postboks 8010 Dep. 0030 Oslo

Besøksadresse:

Akersgata 59, Oslo

5.7 Kostnader knyttet
Konkurransen

til

levering

av

Tilbud

og

deltakelse

i

Oppdragsgiver refunderer ingen kostnader forbundet med Tilbyders deltakelse i Konkurransen.
Dette gjelder også kostnader som knytter seg til eventuelle referansebesøk fra Oppdragsgivers
side.
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6 Behandling og evaluering av Tilbud
6.1 Åpning av Tilbud
6.1.1 Sted og tidspunkt
Tilbudene åpnes ikke før etter fristens utløp. Det foretas lukket åpning av Tilbud i Oppdragsgivers
lokaler og Tilbydere har ikke anledning til å være tilstede.

6.1.2 Avvisning av Tilbud
Oppdragsgiver forbeholder seg retten til å avvise Tilbud som ikke er mottatt innen tilbudsfristens
utløp. Oppdragsgiver kan etter eget skjønn gi en frist for å komplettere dokumentasjonen og/eller
be om supplerende informasjon.
Tilbyder som får sitt Tilbud avvist, vil bli underrettet om avgjørelsen og gitt en begrunnelse for
dette.

6.1.3 Forkastelse
Oppdragsgiver forbeholder seg retten til å forkaste Tilbud som ikke oppfyller
Konkurransegrunnlagets krav, men kan etter eget skjønn gi en frist for å komplettere
dokumentasjonen og/eller be om supplerende informasjon.
Tilbyder som får sitt Tilbud forkastet, vil bli underrettet om avgjørelsen og gitt en begrunnelse for
dette.

6.2 Evaluering av Tilbud
6.2.1 Særskilt om forhold som vedrører ombygging av rullende materiell
Som det fremgår av kapittel 8.2, må Leverandøren før Trafikkstart iverksette og følge opp
ombygging av materiell som skal betjene Regiontogtrafikk, hvis han leier materiell av Type 69 D
serie 1 fra NSB i henhold til ”Avtale om leie av rullende materiell”. Dette skyldes at materiell uten
ombygging ikke tilfredsstiller de krav til Materiell som er oppført i Bilag E.
Relevante forhold vedrørende ombygging er av SD avklart med NSB og fremgår av ”Avtale om leie
av rullende materiell”. NSB vil kunne besvare spørsmål vedrørende ombygging under
tilbyderdagen samt den selskapsindividuelle besiktigelsen.
Oppdragsgiver vil dekke inntil NOK 20.000.000 kroner begrenset til dokumenterte kostnader til
ombygging av det materiell som er identifisert i ”Avtale om leie av rullende materiell” og bare
dette materiell. Velger Tilbyder å levere Tilbud basert på bruk av dette materiell, skal han angi
estimerte kostnader forbundet med ombygging i sitt pristilbud (se Vedlegg 1 ”Mal for pristilbud
med forutsetninger og beregninger”) Oppdragsgiver vil ved evalueringen holde utenfor det angitte
beløp begrenset oppad til maksimalt NOK 20.000.000 dersom Tilbyder har levert Tilbud basert på
bruk av dette materiellet.
Oppdragsgiver godtgjør kostnader til nødvendig ombygging ved fremleggelse av adekvat
dokumentasjon. Oppdragsgiver og Tilbyderen skal før inngåelse av Trafikkavtalen definere hva
som er adekvat dokumentasjon, betalingsplan og premissene for ombyggingen for øvrig.
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6.2.2 Evalueringsprosessen
De Tilbud som ikke avvises eller forkastes vil gjøres til gjenstand for evaluering av Oppdragsgiver.
Alle Tilbydere som har levert et Tilbud som gjøres til gjenstand for evaluering av Oppdragsgiver,
vil bli invitert til et første forhandlingsmøte.
Tilbydere, som på bakgrunn av Oppdragsgivers evaluering av sitt Tilbud, har en reell mulighet for
å få tildelt kontrakt, vil bli invitert til videre forhandlinger.
Antall forhandlingsmøter vil avhenge av Oppdragsgivers behov for forhandlingsmøter for å velge
et tilfredsstillende Tilbud med tanke på tildeling av kontrakt/inngåelse av Trafikkavtalen.
I løpet av forhandlingsperioden skal Leverandør(er) det sluttforhandles med fremlegge
dokumentasjon på at krav til sikkerhet som blir stilt av Oppdragsgiver vil bli oppfylt ved inngåelse
av Trafikkavtalen, jf Trafikkavtalen punkt 19.
Beslutning om tildeling av kontrakt treffes av Samferdselsdepartementet.

6.2.3 Tildelingskriterier
Tildelingskriterier er oppstilt i henhold til målene med gjennomføring av Konkurransen.
Tildelingskriteriene er oppført i tabellen nedenfor:
Konkurranseparameter/
Tildelingskriterium
Økonomi

Vekt

Underkriterium

0,50

Kvalitet/service

0,20

Leveranse/gjennomføringsevne

0,10

Satsingsprogram

0,10

Krav til fast årlig vederlag
Krav til vederlag for forhåndsdefinerte
endringer/opsjoner
Forutsetninger og forbehold knyttet til krav til vederlag
Foreslått kronebeløp per bot per innstilt avgang som
Leverandøren er ansvarlig for
Ruteplan
Rullende materiell
Tilgjengelighet for alle
Reiseinformasjon og billettkjøp
Andre løsninger for å sikre tilfredsstillende kvalitet og
service
Opplegg for Oppstartsperioden
Opplegg for å rekruttere og beholde medarbeidere
Leveranseorganisasjonens robusthet
System for avvikshåndtering/håndtering av
driftsforstyrrelser
Satsingsprogram i Oppstartsperioden og Driftsperioden
for å få flere reisende
Opplegg for å legge til rette for sammenhengende
trafikksystem

Reservasjoner til
Trafikkavtalen

0,10

Som det fremgår av tabellen er vekten til de enkelte tildelingskriterier oppgitt (summen av vektene
er 1,0). Videre viser tabellen underkriterier til tildelingskriterier, der slike er fastsatt. Vekten av de
ulike underkriterier samt eventuelle ytterligere underkriterier vil ikke gjøres kjent for Tilbyderne.
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6.3 Meddelelse om hvem som skal tildeles kontrakt
Oppdragsgivers beslutning om hvem som skal tildeles kontrakt vil bli meddelt skriftlig og samtidig
til alle Tilbyderne i rimelig tid før Trafikkavtalen inngås (undertegnes). Meddelelsen vil inneholde
en begrunnelse for valget og angi frist for Tilbyderne til å klage over beslutningen.
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7 Avtaler Leverandøren har rett og plikt til å inngå
7.1 Innledende bemerkning
Som en del av tilretteleggingen for Konkurransen, har SD etablert kontakt med virksomheter som
Leverandøren må inngå juridisk bindende avtale med for å oppfylle de krav som fremgår av
Konkurransegrunnlaget. De virksomheter dette gjelder er
•

NSB AS (NSB)

•

Stor-Oslo Lokaltrafikk AS (SL)

•

AS Oslo Sporveier (OS)

•

Oslo Akershus Trafikkservice AS (OATS)

SD og den enkelte virksomhet har kommet frem til vilkår som skal kunne gjelde i det enkelte
avtaleforhold. Den enkelte virksomhet har gitt bindende tilsagn til SD om å ville inngå avtale med
Leverandøren på de vilkår som er klarert med SD (og som fremgår av de avtaler som utgjør
vedlegg til dette kapittel).
Den enkelte virksomhet og Leverandøren står fritt til å komme frem til andre vilkår, hvis partene i
fellesskap er enige om dette. Slike vilkår må selvfølgelig innebære at Leverandøren tilfredsstiller
de krav han har forpliktet seg til å oppfylle i henhold til Trafikkavtalen.
Hvis den enkelte virksomhet og Leverandøren i fellesskap ikke skulle fremforhandle andre vilkår,
har Leverandøren imidlertid en rett og plikt til å inngå den enkelte avtale som er omtalt i dette
kapittel.
SD vil gi en kort orientering om de ulike avtalene på tilbyderdagen.

7.2 Avtale om salg av salgsautomater og validatorer
”Avtale om salg av salgsautomater og validatorer” er en avtale utarbeidet av NSB og SD om salg av
salgsautomater og validatorer på Gjøvikbanen. Nedenfor omtales bakgrunnen for avtalen og selve
avtalen.
NSB, OS og SL har besluttet å anskaffe og implementere nye billettsystemer basert på en
kombinasjon av:
• Berøringsfrie, oppladbare elektroniske kort som hovedprodukt.
• Enkle og billige berøringsfrie elektroniske kort for enkeltreiser og kortvarige flerreiser.
• Elektronisk utstedte papirbilletter for enkeltreiser.
Anskaffelsene skjer i selvstendige prosjekter. I forbindelse med spesifikasjon av funksjoner og
tekniske krav har det i de tre prosjektene vært lagt til grunn at man skal tilby interoperabilitet.
Hensikten er å sikre at den reisende i Oslo-regionen kan klare seg med ett kort, som kan benyttes
for reiser med alle selskaper som baserer seg på denne kort-teknologien. Innføringen vil for OS og
SL omfatte busser, trikker, t-banen og ferger.
Planen er at de elektroniske billetteringssystemene skal settes i drift 1.9.2005. For å autorisere alt
teknisk utstyr og prosedyrer samt avregne billettinntekter mellom partene, har partene blitt enige
om å opprette et felles organ, Interoperabilitetstjenester AS (IO). Dette organet er under
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etablering. IO vil bli organisert slik at nye leverandører og nye geografiske områder vil kunne
slutte seg til samarbeidet som kunder av IO.
NSBs prosjekt innebærer at etter idriftsettelse av systemet 1.9.2005 skal forhåndskjøpte
periodekort og flerreisebilletter valideres på plattform før påstigning. I tillegg vil det bli lagt opp til
at salg, fornyelse og validering av billetter om bord kan skje ved hjelp av håndholdte terminaler
(HT). HT vil også bli anvendt som NSBs standard billetteringsutstyr også utenfor
lokaltrafikkområdet. Med lokaltrafikkområdet menes de togstrekninger som betjenes av lokaltog
til/fra Oslo. Ytterpunktene er per 1.8.2004: Jaren, Eidsvoll, Kongsvinger, Mysen, Moss, Spikkestad
og Kongsberg.
NSBs prosjekt for anskaffelse av nytt elektronisk billettsystem vil dekke hele lokaltrafikkområdet
rundt Oslo, inkludert strekningen Skøyen/Oslo S – Jaren på Gjøvikbanen.
NSB vil plassere ut salgsautomater på alle de stasjonene i lokaltrafikken i Oslo som i henhold til
kundevolum på den enkelte stasjon vil ha behov for det. Tilnærmet alle stasjoner og holdeplasser
innenfor det samme lokaltrafikkområdet vil få utplassert en eller flere validatorer. Unntakene er
små holdeplasser som har svært få av- og påstigende. NSB har vedtatt at langs Gjøvikbanen vil det
utplasseres 3 salgsautomater og 21 validatorer. Oversikt over hvor dette utstyret skal utplasseres
er gitt i Vedlegg 3 ”Oversikt over salgsautomater og validatorer”. I tillegg vil de reisende kunne
anvende NSBs automater og validatorer på fellesstasjonene Skøyen, Nationaltheatret og Oslo S.
I henhold til NSBs plan for implementering av systemet vil det foregå entreprenørarbeider og
installasjonsarbeider på Gjøvikbanen i perioden januar - august 2005. Gjennomføringen av
pilottesting av systemet skal skje på strekningen mellom Lillestrøm og Drammen. Pilottestingen vil
ha oppstart 1.6.2005 og organiseres med en begrenset, frivillig kundemasse, som reiser på denne
strekningen.
For i størst mulig grad å ivareta hensynet til et sammenhengende, helhetlig og forutsigbart
transporttilbud for de reisende i hovedstadsområdet, er det besluttet å pålegge Leverandøren å
overta NSBs validatorer og salgsautomater som utplasseres på Gjøvikbanen samt anvende dette
utstyret i sine salgs- og distribusjonsløsninger (se krav som fremgår av Bilag D punkt 3.2.1).
Utstyret omfatter salgsautomater og validatorer, med fundamentet de står på, kabler mellom
utstyret og tilknytningspunkt til stasjonens lokale tele- og strømnett, tilhørende
videoovervåkningsutstyr, samt programvare for overvåkning og alarmhåndtering.
NSB har på tidspunkt for tilgjengeliggjøring av Konkurransegrunnlaget verken undertegnet avtale
med leverandør av salgsautomater og validatorer eller med det selskap (de selskaper) som skal
foreta utplasseringen av dette utstyret. De sentrale vilkår i de avtaler NSB vil inngå i løpet av
høsten 2004, er imidlertid kjente. På denne bakgrunn har NSB og SD kommet frem til en avtale om
salg av salgsautomater og validatorer, hvor selger er NSB og kjøper er Leverandøren. Denne
avtalen utgjør Vedlegg 4 ”Avtale om salg av salgsautomater og validatorer”.
”Avtale om salg av salgsautomater og validatorer” reflekterer de rettigheter og forpliktelser som
NSB forventes å ville ha etter inngåelse av avtaler med utstyrsleverandør og entreprenør. NSB skal
sluttforhandle og inngå disse avtaler innen 1.12.2004. I den grad det skulle være behov for
justeringer i ”Avtale om salg av salgsautomater og validatorer” som følge av slike
sluttforhandlinger, vil SD påse at justeringene korresponderer med vilkår i NSBs endelige avtaler
med leverandørene. Justert ”Avtale om salg av salgsautomater og validatorer” vil bli gjort
umiddelbart tilgjengelig for Tilbyderne, senest kort tid etter 1.12.2004. Tilbyderne må ta høyde for
disse forhold ved utformingen av sine Tilbud.
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7.3 Avtaler om takstsamarbeid
7.3.1 Avtale med SL om takstsamarbeid
”Avtale om takst- og billettsamarbeid mellom SL og Leverandøren” er en avtale utarbeidet av SL og
SD. Nedenfor omtales bakgrunnen for avtalen og selve avtalen.
SL har ansvar for planlegging, koordinering og markedsføring av kollektivtilbudet på buss og båt i
Akershus og mellom Akershus og Oslo. SL eies av staten, Oslo kommune og Akershus
fylkeskommune med 1/3 hver.
For i størst mulig grad å ivareta hensynet til et sammenhengende, helhetlig og forutsigbart
transporttilbud for de reisende i hovedstadsområdet, vil SD at Leverandøren skal inngå avtale om
forpliktende takst- og billettsamarbeid med SL.
SD og SL har kommet frem til ”Avtale om takst- og billettsamarbeid mellom SL og Leverandøren”.
Denne avtalen hviler på følgende prinsipper:
•

Leverandøren deltar i takstsamarbeidet innen SL-området.

•

SLs billetter skal gjelde på alle Leverandørens togavganger med stoppesteder med
annonsert av- og påstigning innen SL-området.

•

Leverandøren deltar også i informasjonssamarbeid knyttet til Trafikanten.

•

Takster og geografisk gyldighetsområde for SL-takst fastsettes av SL.

•

Oslopakke2 inneholder særskilte finansieringsordninger for rullende materiell på jernbane
som skal øke kapasiteten for de reisende i hovedstadsområdet. SL-takster inneholder et
ekstra takstpåslag, for tiden NOK 0,75 per reise, som avsettes til framtidige
materiellfornyelser. De midler som genereres gjennom denne ordningen til Leverandøren
inngår i avregningsgrunnlaget mellom SL og Leverandøren2.

•

Leverandøren beholder inntekten fra enkeltbillettsalget. Avregning av inntekter fra bruk av
SL-kort mellom SL og Leverandøren skjer månedlig basert på løpende registreringer av
bruken av SL-kort hos Leverandøren.

•

Avtalen er en rammeavtale som krever at partene inngår ett eller flere supplerende
avtalesett som regulerer flere forhold vedrørende takst- og billettsamarbeidet.

”Avtale om takst- og billettsamarbeid mellom SL og Leverandøren” utgjør Vedlegg 5.

7.3.2 Avtale med OS om takstsamarbeid
7.3.2.1 Generelt
”Avtale om takst- og billettsamarbeid mellom OS og Leverandøren” er en avtale utarbeidet av OS
og SD. Nedenfor omtales bakgrunnen for avtalen og selve avtalen.
OS er en servicebedrift som har ansvar for administrasjon, drift og utvikling av kollektivtrafikken i
Oslo. Enkelte linjer kjører også utenfor bygrensen. 85 prosent av trafikken drives av
datterselskapene; Oslo T-banedrift, Oslo Sporvognsdrift og AS Sporveisbussene. I tillegg kjører
enkelte private buss- og båtselskaper på kontrakter for OS. Konsernet har ansvar for
trafikktilbudets omfang og for inntektene fra trafikantene. OS eies av Oslo kommune.

Oppdragsgiver forutsetter at de midler som genereres for Leverandøren gjennom denne ordningen, er
med på å finansiere Leverandørens forpliktede kapasitet ved Leveransen.
2
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For i størst mulig grad å ivareta hensynet til et sammenhengende, helhetlig og forutsigbart
transporttilbud for de reisende i hovedstadsområdet, vil SD at Leverandøren skal inngå avtale om
forpliktende takstsamarbeid med OS.
SD og OS har kommet frem til avtale om takst- og billettsamarbeid mellom OS og Leverandøren.
Denne avtalen hviler på følgende prinsipper:
•
•
•
•
•

•

Leverandøren skal delta i takstsamarbeidet innen Oslo kommune.
OS’ billetter skal gjelde på alle Leverandørens togavganger med stoppesteder med
annonsert av- og påstigning innen Oslo kommune.
Leverandøren deltar også i informasjonssamarbeid knyttet til Trafikanten.
Takster fastsettes av OS.
Oslopakke2 inneholder særskilte finansieringsordninger for rullende materiell på jernbane
som skal øke kapasiteten for de reisende i hovedstadsområdet. OS-takster inneholder et
ekstra takstpåslag, for tiden NOK 0,75 per reise, som avsettes til framtidige
materiellfornyelser. De midler som genereres gjennom denne ordningen til Leverandøren
inngår i avregningsgrunnlaget mellom OS og Leverandøren 3.
Avregning mellom OS og Leverandøren skjer månedlig basert på løpende registreringer av
bruken av OS-billetter hos Leverandøren.

”Avtale om takst- og billettsamarbeid mellom OS og Leverandøren” utgjør Vedlegg 6.

7.3.2.2 Månedsbillett for Oppland - Oslo
OS har etablert takst- og billettsamarbeid med NSB og enkelte ekspressbuss-selskaper. For
togtrafikken innebærer dette at det kan kjøpes et kombinert måneds- eller ukekort gyldig for tog
på relasjon utenfor SL-området og gyldighetsområdet for OS’ takster (innenfor bygrensen i Oslo).
SD er opptatt av at dette billettsamarbeidet videreføres slik at pendlere mellom Oppland og Oslo
får et integrert reisetilbud.
SD og OS har kommet frem til avtale om takst- og billettsamarbeid mellom OS og Leverandøren.
Månedsbillettsamarbeidet inngår i samme avtale som er nevnt i punkt 7.3.2.1.
Månedsbillettsamarbeidet hviler på følgende prinsipp:
•

Det tilbys et felles måneds-/ukekort gyldig på Leverandørens tog fra stasjoner i Oppland til
Oslo S som også er gyldig innen Oslo kommune.

Avregningen for dette billettsamarbeidet skjer ved at Leverandøren avregner et fast beløp per kort
til OS. Beløpet er fastsatt i ”Avtale om takst- og billettsamarbeid mellom OS og Leverandøren”, se
vedlegg 6.
Når det gjelder avtaleforholdet mellom OS og Leverandøren, vises til punktet ovenfor.

7.4 Avtale om kjøp av informasjonstjenester
”Avtale om kjøp av informasjonstjenester” er en avtale utarbeidet av OATS. Nedenfor omtales
bakgrunnen for avtalen og selve avtalen.
Trafikanten informerer om kollektivtrafikken i hovedstadsområdet. Hovedaktivitetene er
ruteopplysning og kortsalg. I tillegg drives utleievirksomhet, utvikling og distribusjon av
informasjonssystemer. Trafikanten drives av OATS. Selskapet er lokalisert i Oslo. Rutedata

Oppdragsgiver forutsetter at de midler som genereres for Leverandøren gjennom denne ordningen, er
med på å finansiere Leverandørens forpliktede kapasitet ved Leveransen.
3
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omfatter OS’ rutenett i Oslo, Stor-Oslo Lokaltrafikk, lokaltog i det sentrale Østlands-området,
Flytoget og Flybussen (rute 344) og Time-ekspressen.
Som deltaker i takst- og billettsamarbeid med SL og OS (se ovenfor), forutsettes det at
Leverandøren deltar i samarbeidet knyttet til Trafikanten. Leverandøren plikter derfor å inngå
avtale med OATS.
OATS har presentert tilbud på Leverandørens kjøp av informasjonstjenester fra Trafikanten se
Vedlegg 7.
OATS har sagt seg villig til å inngå avtalen med Leverandøren basert på nevnte tilbud.
Det er enighet mellom fylkene i Østlandssamarbeidet om å utvide Trafikantens virkeområde til de
åtte Østlandsfylkene. Det forutsettes derfor at Leverandøren medvirker i denne utvidede, felles
ruteinformasjonstjenesten.
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8 Avtaler Leverandøren har rett til å inngå
8.1 Innledende bemerkninger
Som en del av tilretteleggingen for Konkurransen, har SD etablert kontakt med
virksomheter/etater som Leverandøren kan inngå juridisk bindende avtale med for å oppfylle de
krav som fremgår av Konkurransegrunnlaget. De virksomheter dette gjelder er
•

NSB AS

•

Forsvarsdepartementet (FD)

•

Justis- og politidepartementet (JD)

Oppdragsgiver og den enkelte virksomhet har kommet frem til vilkår som skal kunne gjelde i det
enkelte avtaleforhold. Den enkelte virksomhet/etat har gitt bindende tilsagn til SD om å ville inngå
avtale med Leverandøren på de vilkår som er klarert med SD (og som fremgår av de avtaler som
utgjør vedlegg til dette kapittel).
Den enkelte virksomhet/etat og Leverandøren står fritt til å komme frem til andre vilkår, hvis
partene i fellesskap er enige om dette. Slike vilkår må selvfølgelig innebære at Leverandøren
tilfredsstiller de krav han har forpliktet seg til å oppfylle i henhold til Trafikkavtalen.
Hvis den enkelte virksomhet/etat og Leverandøren i fellesskap ikke skulle fremforhandle andre
vilkår, har Leverandøren imidlertid en rett til å inngå den enkelte avtale som er omtalt i dette
kapittel.

8.2 Avtale om leie av rullende materiell
”Avtale om leie av rullende materiell” er en avtale utarbeidet av NSB og Oppdragsgiver om leie av
rullende materiell. Nedenfor omtales bakgrunnen for avtalen og selve avtalen.
Leverandøren kan velge om Trafikken skal utføres med materiell leid av NSB, med eget materiell eller
som en kombinasjon av disse to.
SD har kommet til enighet med NSB om at selskapet skal stille inntil 12 togsett av Type 69 D serie
1 til rådighet for Leverandøren gjennom utleie. SD og NSB har utarbeidet en leieavtale for slikt
rullende materiell, hvor NSB er utleier og Leverandøren leietaker og alle nødvendige vilkår for
leieforholdet er fastsatt, herunder kommersielle betingelser.
Leverandøren og NSB står fritt til å bli enige om eventuelle andre vilkår, hvis partene i fellesskap
skulle komme frem til det.
”Avtale om leie av rullende materiell” utgjør Vedlegg 8. Denne avtalen består av i alt 34
dokumenter.
Materiell tilbudt for leie fra NSB, som angitt i ”Avtale om leie av rullende materiell” vil tilfredsstille
ufravikelige krav gitt i dette Bilaget i henhold til følgende forutsetninger:
•

Lokaltogmateriell: Type 69 D serie 1, slik det framstår på tidspunkt for tilgjengeliggjøring
av konkurransegrunnlaget

•

Regiontogmateriell: Type 69 D serie 1, ombygd i henhold til framforhandlet avtale med
NSB Materiell.
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Type 69 D serie 1 tilfredsstiller komfortmessig ikke de krav som er nødvendige for at de reisende
på regiontogstrekningen skal tilbys et tilfredsstillende togtilbud. Hvis Leverandøren velger å leie
Type 69 D serie 1 til bruk på Regiontogstrekningen plikter han å påse at de aktuelle togsett
ombygges (oppgraderes) slik at de aktuelle togsett tilfredsstiller krav som fremgår av Bilag E
innen Trafikkstart. Relevante vilkår knyttet til oppgradering er av SD forhåndsklarert med NSB på
forhånd og tatt inn i ”Avtale om leie av rullende materiell”. Se også bemerkninger vedrørende
forhold som berører evaluering av Tilbud i kapittel 6.
Som det fremgår av kapittel 4 i Tilbudsforespørselen vil Tilbyderne gis anledning til å både motta
og innhente avklarende og supplerende informasjon om muligheten for å leie rullende materiell av
Type 69 D serie 1 både under tilbyderdagen og under den selskapsindividuelle besiktigelsen.

8.3 Avtale om tilgang til verkstedfasiliteter
”Avtale om tilgang til verkstedfasiliteter” er en avtale utarbeidet av Mantena AS og Oppdragsgiver
om tilgang til verksteder og fast utstyr i Lodalen for klargjøring og vedlikehold av rullende
materiell. Nedenfor omtales bakgrunnen for avtalen og selve avtalen.
Tilbyder har ansvaret for at Materiellet som benyttes, blir vedlikeholdt på en forsvarlig måte og i
henhold til krav i Konkurransegrunnlaget. Tilbyder kan selv velge hvor vedlikehold skal utføres og
eventuelle underleverandører til utførelse av vedlikeholdet.
SD har kommet til enighet med NSB ved Mantena AS om at egnede verkstedfasiliteter i Lodalen i
Oslo kan stilles til rådighet for Leverandøren om Leverandøren selv ønsker dette. SD og NSB har
utarbeidet en avtale om tilgang til verkstedfasilitetene, hvor Mantena AS og Leverandøren er
parter og nødvendige vilkår for tilgangen er fastsatt, herunder kommersielle betingelser.
Hjuldreiebenken i Lodalen vil være tilgjengelig for Tilbyder, men vil betjenes av spesialpersonell
fra Mantena AS. Skiftetraktor vil kunne være tilgjengelig for Tilbyder. Denne vil være betjent av
personell fra NSB. Kommersielle vilkår knyttet til disse tjenestene er fastsatt i ”Avtale om tilgang
til verkstedfasiliteter”.
”Avtale om tilgang til verkstedfasiliteter” utgjør Vedlegg 9. Denne avtalen består av i alt 23
dokumenter.
Mantena er et heleid datterselskap i NSB-konsernet, med vedlikehold av rullende materiell som
hovedvirksomhet. Verkstedsbygningene og verkstedsområdet i Lodalen eies av NSB Eiendom AS
og leies av Mantena AS. Driftsforvaltning og utleie av ledige arealer ivaretas av Aberdeen Property
Investors.
Som det fremgår av kapittel 4 vil Tilbyderne gis anledning til å både motta og innhente avklarende
og supplerende informasjon om muligheten for å få tilgang til verkstedfasiliteter og få utført
vedlikeholdstjenester av Type 69 D serie 1 under tilbyderdagen og den selskapsindividuelle
besiktigelsen.

8.4 Avtale om tilgang til salgs- og distribusjonstjenester
”Avtale om salg og distribusjon” er en avtale utarbeidet av NSB og Oppdragsgiver om salg og
distribusjon. Nedenfor omtales bakgrunnen for avtalen og selve avtalen.
Leverandøren er ansvarlig for at de reisende tilbys reiseinformasjon, billetter og nødvendig service
knyttet til dette.
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NSB og SD er blitt enige om at NSB skal tilby Leverandøren både å selge og distribuere billetter
for Leverandørens tog. Dette omfatter både salg av billetter og validering av forhåndskjøpte
billetter med utgangspunkt i Leverandørens egne takster og takster som omfattes av
takstsamarbeid med SL og OS. Gjennomgående billetter til NSB sine tog vil også inngå i løsningen.
”Avtale om salg og distribusjon” utgjør Vedlegg 10.
Det vises for øvrig til kapittel 7.2 vedrørende salgsautomater og validering av elektroniske billetter.
NSB og SD er blitt enige om at NSB i en egen avtale tilbyr Leverandøren å kunne drifte utstyret,
herunder salg og distribusjon samt validering av Leverandørens billetter og at dette inngår i
”Avtale om salg og distribusjon”.

8.5 Avtaler om moderasjon
8.5.1 Avtale om moderasjon for militært personell
”Avtale om moderasjon for militært personell” er en avtale utarbeidet av FD. Nedenfor omtales
bakgrunnen for avtalen og selve avtalen.
FD ønsker at nåværende ordning som gjelder moderasjon på billetter til militært personell med
reise på tog i Norge, herunder på Gjøvikbanen, skal gjelde for Gjøvikbanen etter Trafikkstart.
FD har utarbeidet en avtale mellom FD og Leverandøren som regulerer kommersielle betingelser
ved moderasjonsordningen, herunder FDs kompensasjon for Leverandørens bortfall av
billettinntekter. ”Avtale om moderasjon for militært personell” utgjør Vedlegg 11.
FD har sagt seg villig til å inngå denne avtalen om moderasjonsordning for militært personell med
Leverandøren.
Så lenge FD vil opprettholde ordningen med moderasjon for militært personell for transport med
jernbane og tilbyr Leverandøren en avtale for å kompensere inntektstap, vil Oppdragsgiver kreve
at Leverandøren tilbyr den moderasjonsordning til militært personell som FD legger opp til.

8.5.2 Avtale om moderasjon for sivile vernepliktige
”Avtale om moderasjon for sivile vernepliktige” er en avtale utarbeidet av JD. Nedenfor omtales
bakgrunnen for avtalen og selve avtalen.
JD ønsker at nåværende ordning som gjelder moderasjon på billetter til sivile vernepliktige med
reise på tog i Norge, herunder på Gjøvikbanen, skal gjelde for Gjøvikbanen etter Trafikkstart.
JD har utarbeidet en avtale mellom JD og Leverandøren som regulerer kommersielle betingelser
ved moderasjonsordningen, herunder JDs kompensasjon for Leverandørens bortfall av
billettinntekter. ”Avtale om moderasjon for sivile vernepliktige” utgjør Vedlegg 12.
JD har sagt seg villig til å inngå denne avtalen om moderasjonsordning for sivile vernepliktige med
Leverandøren.
Så lenge JD vil opprettholde ordningen med moderasjon for sivile vernepliktige for transport med
jernbane og tilbyr Leverandøren en avtale for å kompensere inntektstap, vil Oppdragsgiver kreve
at Leverandøren tilbyr den moderasjonsordning til sivile vernepliktige som JD legger opp til.
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9 Øvrig informasjon
9.1 Informasjon om virksomhetsoverdragelse og overføring av
personale
Oppdragsgiver ønsker å legge til rette for forutsigbarhet for Tilbyderne, NSB og ikke minst ansatte
i NSB som vil kunne påvirkes av Konkurransen.
Oppdragsgiver har derfor besluttet at Berørte Arbeidstakere ved Trafikkstart på Gjøvikbanen vil få
de rettigheter som følger av reglene i Arbeidsmiljøloven Kapittel XII A om
virksomhetsoverdragelse, uavhengig av om den aktuelle overtakelse omfattes av definisjonen i
Arbeidsmiljøloven § 73 A.
Det er gjort nærmere rede for disse forhold
virksomhetsoverdragelse og overføring av personale”.

i

Vedlegg

13

”Informasjon

om

9.2 Informasjon om etablering av operatøruavhengig
opplæringsinstitusjon
Etter oppdrag fra SD arbeider JBV med å opprette en ny utdanning for lokomotivførere.
Utdanningen skal ha oppstart 1.1.2005, være uavhengig av den enkelte togoperatør og følge
lov om fagskoler. Mandatet fra SD inneholder også et ønske om at JBV etablerer en felles
utdanningsinstitusjon for hele jernbanesektoren. Jernbaneverkets Signalskole, som i dag blant
annet tilbyr teoriundervisning for lærlinger i signalmontør- og banemontørfaget, skal på denne
bakgrunn integreres i den nye skolen. Det er naturlig at skolen tilbyr grunnleggende
sikkerhetsutdanning for alle typer stillinger i jernbanesektoren. Videre skal det utredes om
utdanning av trafikkstyrere skal etableres som en offentlig fagskole.
Operatører og personalorganisasjoner har vært involvert i arbeidet med en søknad om
fagskolegodkjenning for lokomotivførerutdanningen. Søknaden ble sendt NOKUT 11.5.2004
med forslag til læreplan for lokomotivførerutdanningen, reglement for skolen, opptakskrav
med mer. Søknaden baserte seg på EU-kommisjonens forslag til direktiv av 3.3.2004; om
sertifisering av lokomotivførere. JBV starter prosessen med inntak av lokomotivførerstudenter
høsten 2004. Utdanningen av lokomotivførere er beregnet til 41 ukers effektiv varighet, med
ferier innberegnet utgjør dette omtrent 1 års varighet totalt for studiet. Etter bestått eksamen
ved skolen søker studentene ansettelse hos en av togoperatørene. Her får studenten
autorisasjon som lokomotivfører knyttet til selskap, strekning og togtype.
Den nye utdanningsinstitusjonen for jernbanesektoren vil fra oppstartstidspunktet 1.1.2005
være organisert som en underliggende enhet under JBV. Organisering og eierforhold er
drøftet med togoperatørene, som har uttrykt ønske om å delta i den faglige og administrative
styringen av skolen. Dette er også i tråd med krav i § 3 i Lov om fagskoleutdanning som slår
fast at det skal være et styre for skolen.
Kostnadene til lokomotivførerutdanningen skal dekkes gjennom offentlig tilskudd over JBVs
budsjett. De øvrige studietilbudene skal dekkes av den enhet/ togoperatør som bruker
skolen.
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9.3 Informasjon om stasjoner
JBV ble opprettet 1.12.1996 som en følge av delingen av daværende NSB som hadde hatt ansvar for
både trafikkdelen og infrastrukturdelen. JBV er i dag eier av spor og sporgrunn, plattformer og
bygninger som er fysisk knyttet til drift og vedlikehold av kjørevegen. I St.prp. nr. 2 (1996-1997)
ble det lagt til grunn at forvaltning av øvrige eiendommer, inklusiv stasjonene og terminalene, av
praktiske og kostnadsmessige hensyn skulle samles i NSB. JBV leier fra NSB publikumsområder,
atkomster, trafikkforplasser, parkeringsareal med mer på stasjoner og terminaler, og stiller disse
til disposisjon for togoperatører og reisende.
Ut fra hensynet til mest mulig like konkurransevilkår legger JBV premissene for bruk av og tilgang
til eiendommer og funksjoner som alle togoperatører på sporet må kunne benytte. Leien JBV
betaler eiendomsenheten i NSB for fellesarealene forutsettes å dekke NSBs kostnader til
administrasjon, drift og vedlikehold ut fra selvkostprinsippet. Det er inngått avtaler om hvilke areal
utomhus og innomhus JBV leier på alle stasjonene.
Nedenfor følger en mer utførlig konkretisering av ansvarsdelingen mellom JBV og NSB Eiendom
AS (datterselskap av NSB)
JBVs ansvarsområde:
• spor m/tilhørende tekniske anlegg og sporgrunn
• plattformer
• sommer- og vintervedlikehold på plattformer, blant annet snørydding og strøing
• underganger og overganger unntatt offentlige broer, atkomster til/fra plattformene
• leskur
• premissgiver for bruken terminaler/stasjoner som er en del av statens jernbanenett og stille
rom/grunn til disposisjon for togoperatører på et ikke diskriminerende grunnlag
• leier offentlig rom og offentlig grunn av NSB eller den som eier stasjonen(for eksempel
venterom, atkomsthaller, toalett for de reisende, rom for eget trafikkstyringspersonale, tekniske
rom, men ikke billettutsalg og hittegods)
• ansvar for drift av det offentlig rommet på terminalene/stasjonene, med blant annet
åpning/lukking, vakthold, renhold, opplysing/oppvarming
• ansvar for sykkel og biloppstillingsplasser inklusiv atkomst for de reisende på de stasjonene
som har dette tilbudet
• utvikling av areal for allmenn tilgjengelighet
• utplassering av rutetabeller
• trafikkinformasjon til reisende over høyttalere, elektroniske tavler eller ved monitorer
• informasjonsskilt og henvisningsskilt
• eier av enkelte tekniske bygninger på stasjonene.
NSB Eiendom AS sitt ansvarsområde:
• eier av terminalene, stasjonsbygningene (eventuelle rom eller areal for billettutsalg, hittegods,
personale, garderobe, kantine og overnatting må togoperatør selv leie av huseier)
• stille offentlig grunn og rom til disposisjon for JBV (fellesarealer)
• drift av grunn og rom som ikke inngår i statens jernbanenett, herunder kommersiell virksomhet
og eiendomsutvikling
• generelt bygningsvedlikehold.
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9.4 Informasjon om infrastruktur
For informasjon om infrastrukturen vises det til
•
•

Siste utgave av JBVs Network Statement
Jernbaneverkets driftshåndbok (JD 346)

Begge dokumenter kan bestilles hos JBV.
Det legges opp til at JBVs handlingsprogram for planperioden 2006 – 2009 basert på Stortingets
behandling av St. meld. nr. 24/ Inst. S. nr. 240 (2003 – 2004) Nasjonal transportplan 2006 – 2015,
skal sendes på ekstern høring over årsskiftet 2004/2005. JBV tar sikte på å invitere interesserte
togoperatører til å uttale seg om handlingsprogrammet. Endelig handlingsprogram vil bli fastsatt
våren 2005. Bevilgningen blir endelig bestemt gjennom den årlige behandlingen av statsbudsjettet
i Stortinget.
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10 Opplysninger om trafikkdata for Gjøvikbanen
Dette kapitlet gir en oversikt over historiske trafikkdata for Gjøvikbanen som SD har innhentet fra
NSB og JBV i forbindelse med tilretteleggingen for Konkurransen. Trafikkdata som er omtalt i
dette kapitlet er ikke vedlagt i papirutgaven av Konkurransegrunnlaget med unntak av
reisevaneundersøkelsen som utgjør vedlegg 34. Trafikkdataene (vedlegg 14 til vedlegg 35) er
tilgjengelig under lenken Trafikkforhold i datarommet på www.togkonkurranse.no/datarom

10.1 Passasjer- og produksjonsstatistikk
Historiske tall for totalt antall reisende på Lokal- og Regiontogene på Gjøvikbanen foreligger ikke.
Antall passasjerer om bord i toget nord for Jaren, som er endestasjon for Lokaltoget, er det
offisielle tallet fra NSB for antall reisende på Regiontoget. Reisevaneundersøkelsen på Gjøvikbanen
som ble gjennomført i uke 17, 2004 (se kapittel 10.3) gir et bilde av antall reisende i en normal uke.
NSB har gjort tilgjengelig rådata som viser passasjer- og produksjonstall for Gjøvikbanen. Tabell 5
gir en oversikt over hvilke filer som foreligger som Vedlegg til Tilbudsforespørselen.
Vedleggsnummer

Vedleggsnavn

Beskrivelse

Vedlegg 14

Av- og påtelling høsten
2003

Excel-regneark med tellinger foretatt høsten 2003 med
data om antall av- og påstigende fordelt på stasjon og
tognummer. Tellingen er utført på en hverdag, en
lørdag og en søndag.

Vedlegg 15

Av- og påtelling våren
2004

Excel-regneark med tellinger foretatt våren 2004 med
data om antall av- og påstigende fordelt på stasjon og
tognummer. Tellingen er utført på en hverdag, en
lørdag og en søndag.

Vedlegg 16

Reisende nord for Jaren
2000-2003

Tabell med oversikt over antall reisende på regiontoget
til Gjøvik over tellepunkt Jaren, totalt antall reisende i
årene 2000-2003.

Vedlegg 17

Døgnfordeling oktober
2003

Excel-regneark med døgnfordeling på Gjøvikbanen
målt i snitt mellom Tøyen og Grefsen. Tellingen er
gjort i oktober 2003.

Vedlegg 18

OD-matrise Gjøvik-Jaren

OD-matrise med antall reisende på strekningen nord
for Jaren. Tallene er hentet fra vårtellingen 2003.

Vedlegg 19

Snittellinger Jaren 20012003

Excel-regneark med informasjon om antall reisende
over tellepunkt Jaren for årene 2001, 2002 og 2003.
Tallene er fordelt på tognummer, dato og antall
reisende over tellepunktet.4

Vedlegg 20

Snittellinger Oslo S
2001-2003

Excel-regneark med informasjon om antall reisende
over tellepunkt Oslo S i 2003. Tallene er fordelt på
tognummer, dato og antall reisende over tellepunktet.

Vedlegg 21

Sosiale rabatter 2003

Tabell med oversikt over den prosentvise fordelingen
av billettinntekter på ulike sosiale rabatter. Tallene er
basert på billettinntektene i 2003.

Vedlegg 22

Togproduksjon 2003

Excel-regneark med oversikt over produksjon i togkm
per uke på Gjøvikbanen. Tallene er hentet fra

Det kan forekomme forskjeller mellom rådataene i Vedlegg 20 (Snittellinger Jaren 2001-20003) og
vedlegg 17 (Reisende nord for Jaren 2000-2003). Dette skyldes av at rådataene i vedlegg 20 er basert på
enkeltregistreringer, mens sumtallene i vedlegg 17 er korrigerte for feil.

4
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Vedleggsnummer

Vedleggsnavn

Beskrivelse
vårtellingen 2003, og fordelt på sørgående og
nordgående tog, samt etter hverdag, lørdag og søndag.

Tabell 5 Passasjer- og produksjonsstatistikk
På grunnlag av summering av rådataene i filen ”Av- og påtellinger på Gjøvikbanen, høst 2003” og
fordeling av disse tallene med hensyn til antall virkedager, lørdager og helligdager, har SD
estimert totalt antall reiser i 2003 til om lag 1,3 millioner.

10.2 Driftsstatistikk
JBV har gjort tilgjengelig rådata som viser punktlighet og regularitet på Gjøvikbanen. Disse filene
er listet i tabell 6 og er tilgjengelig via datarommet. Fra og med juli 2004 har JBV tatt i bruk et nytt
system for å registrere forsinkelser. Dette systemet har andre årsakskoder enn hva som er
benyttet i det tidligere systemet.
Vedleggsnummer

Vedleggsnavn

Beskrivelse

Vedlegg 23

Forsinkelser 2003 -2004

Oversikt over forsinkelser på Gjøvikbanen for 2003 og
t.o.m. juni 2004 fordelt på sted, tognr, dato, lengde,
kode, kommentar og ”innstillingsnøkkel”.

Vedlegg 24

Forsinkelsesårsaker
gruppert 2002-2004

Årsaker til forsinkelse på Gjøvikbanen for årene 2002
til t.o.m. juni 2004, summert på antall forsinkede tog i
ulike årsaksgrupper.

Vedlegg 25

Forsinkelser juli 2004

Excel-ark med forsinkelser for juli 2004 med
opplysninger
om
dato,
tognr,
stasjon
og
forsinkelsesårsak.

Vedlegg 26

Innstillinger 2002 - 2004

Excel-regneark med informasjon om innstillinger på
Gjøvikbanen for 2002, 2003 og t.o.m. juni 2004 fordelt
på sted, tognr, dato, kode og kommentar.

Vedlegg 27

Punktlighet regiontog
1999-2004

Grafisk fremstilling av prosentvis punktlighet ved
endestasjon for Gjøvikbanen i årene 1999 t.o.m. juli
2004.

Vedlegg 28

Punktlighet regiontog
2003 - 2004

Excel-regneark med informasjon om prosentandel
punktlige tog fra utgangsstasjon og til endestasjon fra
januar 2002 t.o.m. juli 2004; fordelt på tognr.

Vedlegg 29

Punktlighet rushtidstog
2003-2004

Excel-regneark med punktlighet på utvalgte
togavganger mot Oslo i morgenrushet og fra Oslo i
ettermiddagsrushet i 2003 og til og med juli 2004;
ankomstpunktlighet i prosent.

Vedlegg 30

Punktlighet
Osloområdet 2003

Punktlighet i togavganger for lokaltog i rushtiden på
Hovedbanen, Østfoldbanen, Drammenbanen og
Gjøvikbanen; ankomstpunktlighet i prosent; tall for
2003 sammenlignet med 2002.

Vedlegg 31

Punktlighet
Osloområdet 2004

Punktlighet i togavganger for lokaltog i rushtiden på
Hovedbanen, Østfoldbanen, Drammenbanen og
Gjøvikbanen; ankomstpunktlighet i prosent; tall for
2004 (t.o.m. juli) sammenlignet med 2003.

Vedlegg 32

Årsakskoder for

Oversikt over årsakskodene som benyttes i forbindelse
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Vedleggsnummer
Vedlegg 33

Vedleggsnavn

Beskrivelse

forsinkelser

med punktlighets- og regularitetsoppfølging.

Årsakskoder for
forsinkelser, TIOS

Oversikt over årsakskodene som benyttes i forbindelse
med punktlighets- og regularitetsoppfølging i systemet
TIOS som ble tatt i bruk i juli 2004.

Tabell 6 Driftsstatistikk

10.3 Reisevaneundersøkelse
Oppdragsgiver gjennomførte en reisevaneundersøkelse på Gjøvikbanens Region- og Lokaltog i uke
17, 2004. Denne undersøkelsen gir et bilde av reisevanene på Gjøvikbanen for en ordinær
virkedag.
Rapporten fra reisevaneundersøkelsen er Vedlegg 34. Rapporten inneholder informasjon om
gjennomføring av undersøkelsen, bearbeiding av datamaterialet, samt presentasjon av ulike
resultater.
I følge reisevaneundersøkelsen var det 3976 passasjerer som reiste med Gjøvikbanen i perioden
mandag til fredag i uke 17, 2004. Andre sentrale resultater i reisevaneundersøkelsen er antall
reisende med og uten bytte til annet transportmiddel, antall reisende fordelt på ulike billettyper,
reisehensikt, reisefrekvens, påstigningsmønstre, OD-matrise, samt demografiske data.
Rådatafilen fra reisevaneundersøkelsen er Vedlegg 35.
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11 Oversikt over Vedlegg til Tilbudsforespørselen
Vedlegg 4 til vedlegg 12 utgjør bind 2 ”Avtaler”. Vedlegg 5 og 6 vil bli ettersendt. Vedlegg 14 til vedlegg 35 med unntak av vedlegg 34 publiseres kun
på www.togkonkurranse.no/datarom og vil ikke bli distribuert på papir.
Tilgjengelig

Vedleggsnummer

Vedleggsnavn

Hovedperm/
Datarom
Hovedperm/
Datarom
Hovedperm/
Datarom
Perm 2 Avtaler/
Datarom

Vedlegg 1

Mal for pristilbud med forutsetninger og beregninger

Vedlegg 2

Opsjoner

Vedlegg 3

Oversikt over salgsautomater og validatorer

Vedlegg 4

Avtale om salg av salgsautomater og validatorer

Perm 2 Avtaler/
Datarom

Vedlegg 5

Avtale om takst- og billettsamarbeid mellom SL og
Leverandøren

Perm 2 Avtaler/
Datarom

Vedlegg 6

Avtale om takst- og billettsamarbeid mellom OS og
Leverandøren

Perm 2 Avtaler/
Datarom

Vedlegg 7

OATS tilbud på Leverandørens kjøp av
informasjonstjenester fra Trafikanten

Perm 2 Avtaler/
Datarom

Vedlegg 8

Avtale om leie av rullende materiell
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Undervedlegg

Bilag 1 Firmaattester for Leietaker og Utleier
Bilag 4 (a) Materiell med underbilag 1 og 2
Bilag 4 (b) Dokumentasjon
Bilag 5.1 Erklæring fra Mantena AS
Bilag 5.2 Delelisten
Bilag 5.5 Blankettmal for tildeling av artikkelnummer
Bilag 7.1 Tidsplan i Oppstartsperioden
Bilag 7.2 Oppgradering med underbilag 1,2 og 3
Bilag 7.5 Leiepris for personell til Øvelseskjøring
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Perm 2 Avtaler/
Datarom

Vedlegg 9

Avtale om tilgang til verkstedfasiliteter

Perm 2 Avtaler/
Datarom

Vedlegg 10

Avtale om salg og distribusjon

Perm 2 Avtaler/
Datarom

Vedlegg 11

Avtale om moderasjon for militært personell

Perm 2 Avtaler/
Datarom

Vedlegg 12

Avtale om moderasjon for sivile vernepliktige

Hovedperm/
Datarom

Vedlegg 13

Informasjon om virksomhetsoverdragelse og
overføring av personale

Datarom

Vedlegg 14

Av- og påtelling høsten 2003

Datarom

Vedlegg 15

Av- og påtelling våren 2004
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Bilag 9.3 (i) Tilstandsrapport for Materiell med underbilag 1
Bilag 9.3 (ii)Tilstandsrapport for Dokumentasjon
Bilag 9.8 Garantier
Bilag 10.1
Tidsplan i Tilbakeleveringsperioden
Bilag 10.5
Tilbakeleveringsrapport (jf. 9.3 (i))
Bilag 16.1
Leiepris
Bilag 5.2
Infrastrukturbeskrivelse
Bilag 8.3
Kompetanseoversikt
Bilag 9.1
Samordningsavtale
Bilag 10.2 Pris pr spormetertime
Bilag 10.3 Pris for vakthold, industrivern og HMS
Bilag 10.4 Pris pr skiftetime
Bilag 10.5 Pris for leie av vaskemaskin
Bilag 10.6 Pris for hjuldreiing
Bilag 10.7 Pris for kantinedrift
Bilag 15.2 Oppmannsordningen

SD KG Undervedlegg 1, Oversikt
SD KG Undervedlegg 2, Gjeldende tariffavtaler dok 1
SD KG Undervedlegg 2, Gjeldende tariffavtaler dok 2
SD KG Undervedlegg 2, Gjeldende tariffavtaler dok 3
SD KG Undervedlegg 2, Gjeldende tariffavtaler dok 4
SD KG Undervedlegg 3, Brev fra Statsministeren
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Datarom

Vedlegg 16

Reisende nord for Jaren 2000-2003

Datarom

Vedlegg 17

Døgnfordeling oktober 2003

Datarom

Vedlegg 18

OD-matrise Gjøvik-Jaren

Datarom

Vedlegg 19

Snittellinger Jaren 2001- 2003

Datarom

Vedlegg 20

Snittellinger Oslo S 2001-2003

Datarom

Vedlegg 21

Sosiale rabatter 2003

Datarom

Vedlegg 22

Togproduksjon 2003

Datarom

Vedlegg 23

Forsinkelser 2003 -2004

Datarom

Vedlegg 24

Forsinkelsesårsaker gruppert 2002-2004

Datarom

Vedlegg 25

Forsinkelser juli 2004

Datarom

Vedlegg 26

Innstillinger 2002 - 2004

Datarom

Vedlegg 27

Punktlighet regiontog 1999-2004

Datarom

Vedlegg 28

Punktlighet regiontog 2003 - 2004

Datarom

Vedlegg 29

Punktlighet rushtidstog 2003-2004

Datarom

Vedlegg 30

Punktlighet Osloområdet 2003

Datarom

Vedlegg 31

Punktlighet Osloområdet 2004

Datarom

Vedlegg 32

Årsakskoder for forsinkelser

Datarom

Vedlegg 33

Årsakskoder for forsinkelser, TIOS

Hovedperm/
Datarom

Vedlegg 34

Rapporten fra reisevaneundersøkelsen

Datarom

Vedlegg 35

Rådatafilen fra reisevaneundersøkelsen
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