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Invitasjon dialogkonferanse - Drift av ferjesambandet Bodø-Røst-Værøy-

Moskenes 

Vi viser til høringsbrev fra Statens vegvesen datert 03.11.2020, der interessenter for 

kommende ferjeanskaffelser for rv. 80 Bodø-Røst-Værøy-Moskenes inviteres til å gi 

høringsinnspill til konkurransegrunnlaget som er offentliggjort. Det presiseres at 

dialogkonferansen ikke er ment å være en generell informasjon om anskaffelsen, men en 

dialog med aktører som kan bidra til at Statens vegvesen kan forbedre 

konkurransegrunnlaget før utlysing. 

 

Tid: 16. november kl. 11:30 – 16:00 

Sted: Radisson Blu Hotel, Bodø 

 

Dialogkonferansen vil være tilgjengelig som streaming og opptak vil være tilgjengelig i 

etterkant. Dialogkonferansen gjennomføres på norsk. Det vil ikke bli gjennomført befaring 

av ferjekai. Referat fra dialogkonferansen og presentasjonen som blir benyttet vil bli 

publisert i etterkant av dialogkonferansen. 

 

For potensielle tilbydere og potensielle hydrogenleverandører (selskap eller representanter 

for konsortium som potensielt kan tegne avtale med ferjerederi om hydrogenleveranse til 

sambandet) vil det være mulig å gjennomføre en-til-en samtaler på maksimalt 40 minutter 

med Oppdragsgiver i Bodø i etterkant av dialogkonferansen. Dersom man ikke er i Bodø, gis 

det anledning å gjennomføre en-til-en samtaler i form av videokonferanse påfølgende dag. 

 

Smittevern er særdeles viktig og det oppfordres at alle deltakere følger gjeldende 

smittevernregler. Ingen som har symptomer for covid-19 kan fysisk være til stede på 

dialogkonferansen. Statens vegvesen vil tilrettelegge for at smittevernregler kan følges under 
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dialogkonferansen. Statens vegvesen forbeholder seg muligheten å endre hele konferansen 

til digital gjennomføring hvis det vurderes som nødvendig. 

 

Påmelding til konferansen må gjøres innen 12. november kl. 12:00 på 

https://response.questback.com/statensvegvesen/dialogkonferanse. I påmeldingsskjemaet 

kan man velge mellom fysisk tilstedeværelse eller deltakelse via streaming. Samtlige 

deltakere vil få tilsendt lenke til streaming. Ved stor møtedeltakelse, kan Oppdragsgiver bli 

nødt til å redusere antall deltakere per firma. Ved reduksjon av antall deltakere vil dette bli 

informert dagen etter påmeldingsfristen. 

 

Dersom det ønskes en-til-en samtale, må dette fremkomme i påmeldingsskjemaet. Ved en-

til-en samtale i Bodø vil det være begrensning på maksimalt 4 personer fra hvert firma. Kun 

en person per firma oppgir opplysninger om at firmaet ønsker en-til-en samtale.  

 

Eventuelle spørsmål om dialogkonferansen rettes skriftlig til prosjektleder Victor Størdal: 

victor.stordal@vegvesen.no. Vi ser gjerne at spørsmål/tema for felles program og for en-til-

en samtaler sendes innen to dager før dialogkonferansen til samme e-postadresse. 

 

Statens vegvesen dekker lunsj og enkel bevertning. Øvrige kostnader ved reise, middag og 

eventuell overnatting dekkes av deltakere. 

 

 

Foreløpig program 

16. november 

10:30 – 11:30  Registrering og lunsj 

11:00   Streaming starter for at deltakere kan teste oppkobling 

11:30 – 11:45  Velkommen, kort om oppdragsgiver og anskaffelsen 

11:45 – 15:45  Gjennomgang av konkurransedokumentene 

15:45 – 16:00  Videre prosess i anskaffelsen, avslutning av felles program 

 

17:00 – 17:40  En-til-en samtale nr. 1 

18:00 – 18:40  En-til-en samtale nr. 2 

19:00 – 19:40  En-til-en samtale nr. 3 

20:00 – 20:40  En-til-en samtale nr. 4 

 

17. november 

08:30 – 09:10  En-til-en samtale nr. 1 på video 

09:30 – 10:10  En-til-en samtale nr. 2 på video 

10:30 – 11:10  En-til-en samtale nr. 3 på video 

12:30 – 13:10  En-til-en samtale nr. 4 på video 

13:30 – 14:10  En-til-en samtale nr. 5 på video 

 

Dersom det er ønske fra flere enn 4 aktører med fysiske en-til-en samtaler, vil potensielle 

tilbydere prioriteres fremfor potensielle hydrogenleverandører. Dersom avsatt tid ikke er 

https://response.questback.com/statensvegvesen/dialogkonferanse
mailto:victor.stordal@vegvesen.no
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tilstrekkelig, kan det bli avtalt oppfølgingsmøte på video senere. Videomøter kan gjøres om 

til fysiske møter i Bodø 17. november dersom ferjeselskap/hydrogenleverandør ønsker dette. 

 

For hvert kapittel i konkurransegrunnlaget som blir gjennomgått, vil aktuelle spørsmål til 

markedet oppgitt i høringsbrevet bli spesielt belyst og det blir deretter åpnet for spørsmål 

og innspill fra deltakere for hele kapittelet. Det ønskes spørsmål og innspill som gjelder alle 

deler av konkurransegrunnlaget, ikke bare for de tema som blir fremhevet i høringsbrevet. 

Spørsmål og innspill kan sendes inn i forkant av dialogkonferansen eller undervegs for 

deltakere fra streaming på mona.myhre@vegvesen.no. Ved slike henvendelser, bruk emnet: 

Spørsmål/innspill rv. 80 Bodø-Røst-Værøy-Moskenes. 

 

Dersom det blir behov for å endre programmet, kan en-til-en samtalene bli noe forskjøvet. 

Dersom noen en-til-en samtaler tar kortere tid enn 40 minutter, kan neste firma bli 

kontaktet for å starte opp tidligere enn estimert. 

 

Frist for å gi innspill på høringen er 4. desember 2020 kl. 12:00. 

 

 

  

Med hilsen 

 

 

 

Edvard Thonstad Sandvik    Victor Størdal 

 

Avdelingsdirektør     Prosjektleder  

Drift og vedlikehold      Drift og vedlikehold 

 

 

 

Tekst for godkjenning settes inn ved ekspedering. 
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