Til potensielle tilbydere og andre interessenter

27. september 2019

Invitasjon til dialogkonferanse om rådgivertjenester ny
T-banetunnel gjennom Oslo sentrum

Ruter og Sporveien vil gjennomføre en konkurranse om rådgivertjenester for
planlegging av ny T-banetunnel gjennom Oslo sentrum.
Konkurransen vil antakeligvis bestå av to deler. Del en vil inneholde utarbeidelse av
reguleringsplan med tilhørende konsekvensutredning og forprosjektet. Del to er
opsjoner på detaljprosjektering, byggeplan, byggesøknad og oppfølging i
byggeperioden.
Ruter og Sporveien ønsker innspill og tilbakemeldinger fra potensielle tilbydere,
fagaktører og andre interessenter. I den anledning inviterer Ruter og Sporveien til en
dialogkonferanse i forkant av anskaffelsen av rådgivertjenester til ny T-banetunnel
gjennom Oslo sentrum.
Sted: Ruter S (Ruters kundesenter) Jernbanetorget 1
Dato: 1. november 2019
Tid:
kl. 12.00-15.00
Konferansen vil foregå på norsk.
Påmelding skjer her: https://forms.gle/YWEFRNMiCZUcWts67
Påmeldingsfrist: 28. oktober 2019

Ruter As / Dronningens gate 40 / Telefon +47 400 06 700 / www.ruter.no

Foreløpig program
12.00-12.20
12.20-12.40
12.40-13.20

Velkommen og innledning v/Ruter og Sporveien
Overordnet informasjon om Majorstuen stasjon, CBTC og
Fornebubanen v/Sporveien
Introduksjon av prosjektet ny T-banetunnel gjennom Oslo sentrum
v/Ruter

13.20-13.40

Pause

13.40-14.00
14.00-14.45
14.45-15.00

Beskrivelse av oppdraget v/ Ruter og Sporveien
Spørsmål, innspill og tilbakemeldinger fra deltakerne
Oppsummering og avslutning v/Ruter og Sporveien

Potensielle tilbydere og interessenter inviteres til å gi skriftlige innspill i forkant av
dialogkonferansen. Det vil også bli anledning til å stille spørsmål muntlig og/eller
skriftlig underveis i konferansen. Potensielle tilbydere er velkommen til å holde korte
innlegg på 3-5 minutter. Spørsmål og tilbakemelding på evt. ønske om å holde innlegg
sendes til anbud@ruter.no
Ruter og Sporveien gjør oppmerksom på at dialogkonferansen vil bli streamet. De som
melder seg på til streaming vil få tilsendt en lenke i forkant av konferansen.
I etterkant av dialogkonferansen, uke 46-49, vil potensielle tilbydere for hele oppdraget
få mulighet til en-til-en-møter med Ruter og Sporveien. Det vil bli lagt ut informasjon om
aktuelle tidspunkter på dialogkonferansen.
Ideer som presenteres i dialogkonferansen og en-til-en-møter kan av Ruter og
Sporveien bli benyttet i fremtidige anskaffelser og bli presentert i anonymisert form på
dialogkonferanser, i konkurransegrunnlag, mv. i forbindelse med fremtidige
konkurranser. Ruter og Sporveien er underlagt offentleglova, og alle innspill vil bli
behandlet i tråd med regelverket.

Med vennlig hilsen
Snorre Lægran
plandirektør
Ruter As

Per Magne Mathisen
konserndirektør infrastruktur og prosjekter
Sporveien AS
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