
 

Innkalling til møte i Båt- og 

ferjeforum 
 

Dato:   08.05.2019 

Sted:  Kollektivtrafikkforeningen, møterom Hovedøya, Dronningens gate 40, Oslo 

Tid:  Kl. 10:00 – 15:00 

 

Dagsorden:  

1/19  Godkjenning av referat 

2/19  Kontraktsmal: Hurtigbåt    

3/19  Fast sak: Miljøvennlige anskaffelser  

4/19  Aktuelle saker: Sjøfartsdirektoratet 

5/19  Fast sak: Endringer i lov og forskrift 

6/19  Markedsoversikt båt- og ferjekontrakter 

7/19  Aktuelle saker: SVV/VD   

8/19  Oppdatert klimaverktøy 

9/19  Runde rundt bordet 

10/19 Eventuelt 

 

 



 

1/19  Godkjenning av referat 

Referat fra forrige møte legges ved saksdokumentene. 

Forslag til vedtak: Referatet godkjennes 

 

2/19  Hurtigbåtmal  

Beate Borrevik, Lars Engerengen og Øystein Hunvik har i vinter lagt ned en betydelig innsats 

for å tilpasse ferjemalen til hurtigbåtanskaffelser. Hurtigbåtmalen har vært på høring, og 

arbeidsgruppen har oppdatert malen i etterkant. Vi bruker tiden når vi er samlet til å 

gjennomgå hvordan høringsinnspillene har blitt behandlet og diskutere de prinsipielle 

problemstillingene. 

Målsettingen for møtet er at vi kan vedta hurtigbåtmalen i forumet, og sende den videre til 

Kontraktskomiteen. 

Forslag til vedtak: Malen godkjennes 

 

3/19  Fast sak: Miljøvennlige anskaffelser 

Ny og miljøvennlig teknologi erstatter det gamle når båt- og ferjeflåten fornyes. Ny teknologi 
gir nye utfordringer – både når det gjelder selve anskaffelsen og kontraktsoppfølging. 
Medlemmene er på ulike stadier – og vi har mye å lære av hverandre.  
 
Spørsmål til forberedelse: 
 

• Hva er status i ditt fylke pr i dag? 
• Foreligger det konkrete planer for kommende anskaffelser? 
• Har dere gjort utredningsarbeid andre kan ha nytte av? 
• Har dere planer om å gjøre/bestille utredningsarbeid? 

   

4/19  Sjøfartsdirektoratet 

Vi har invitert Sjøfartsdirektoratet for å orientere om status i konkrete saker med relevans 

for oss, blant annet farlig last og lekkstabilitet. Vi ønsker også å legge til rette for en dialog 



 

om hvordan samhandlingen mellom oss som oppdragsgivere og Sjøfartsdirektoratet skal 

være. Når bør de kobles på i anbudsprosessen? Hvordan ønsker de å bidra? 

Her setter vi av godt med tid til dialog. Tenk gjerne gjennom spørsmål dere ønsker å ta opp 

med sjøfartsdirektoratet på forhånd! 

 

5/19  Fast sak: Endringer i lov og forskrift 

Spørsmål til forberedelse: 

• Har det skjedd endringer i relevante lover og forskrifter? 

• Hvilke konsekvenser har disse endringene? 

• Finnes det handlingsrom for å påvirke endring, ev. begrense konsekvenser? 

 

 

6/19  Markedsoversikt 

Markedsoversikten for båt- og ferjekontrakter i offentlig regi har blitt oppdatert i vinter. 

Hvordan ser markedet ut nå? Er det behov for å gjøre tilpasninger for å unngå for tette 

konkurranser i årene som kommer? 

7/19  SVV/VD 

SVV/VD tar opp følgende saker: 

• AutoPASS for ferje 

• Ny ferjedatabank 

• Virksomhetsutviklingstiltaket Styrket kjøp av ferjetjenester 

• Fremtidens Statens Vegvesen 

• Passasjertelling 

 



 

8/19  Verktøy for klimavennlig ferjedrift 

LMG Marin har i vår gjort en jobb for å oppdatere verktøyet, slik at det blir mer brukervennlig. 

Vi går gjennom hvilke endringer som har blitt gjort, og diskuterer hvordan vi kan bruke 

verktøyet fremover.  

9/19  Runde rundt bordet 

Spørsmål til forberedelse:  

• Hvilke saker har stått på agendaen siden forrige møte? 

• Hva er status for nåværende og fremtidige anbud? 

• Har dere hatt saker knyttet til nåværende kontrakter? 

10/19   Eventuelt 

 
 


