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Invitasjon til dialogkonferanse for Hurtigbåt i 

Oslofjorden 

 

 
 

Ruter planlegger å gjennomføre en konkurranse om hurtigbåt i Oslofjorden. I den 

forbindelse inviterer Ruter til dialogkonferanse 9. juni 2021. 

 

Ruter er i en tidlig fase i planleggingen av konkurransen, og på dialogkonferansen 

ønsker Ruter en dialog om innholdet i et kommende konkurransegrunnlag.  

 

Målgruppe for deltakere er båt operatører, verft og eventuelt større underleverandører 

av for eksempel hurtigbåter og energi infrastruktur. 

 

Det vil være anledning for deltakerne å både komme med innspill og egne 

presentasjoner under selve konferansen, og å komme med skriftlige innspill i etterkant. 

Innspillene og presentasjonene må være knyttet til den kommende konkurransen. 

  

Basert på føringer for smittevern som er gitt av myndighetene, har Ruter besluttet at 

konferansen vil bli gjennomført digitalt via plattformen Teams. Dette betyr at det ikke vil 

være mulig å være fysisk til stede på dialogkonferansen. Følg koblingen nedenfor for å 

delta på konferansen. Den vil også bli sendt til påmeldte deltakere per e-post. Ruter 

oppfordrer deltakerne til å stille spørsmål i chattefunksjonen, alternativt ved 

håndsopprekning i Teams. 

 

Ruter oppfordrer alle til å slå av kamera og mikrofon under konferansen (gjelder ikke 

de som holder innlegg). Konferansen vil foregå på norsk. 

 

Program 

• 09:00 Velkommen og innledning v/Hellik Ole Hoff, innkjøpssjef 

• 09:20 Kunde- og markedsbehov v/Ole Jakob Aanes, områdeleder Sør og  

          Robert Fjelltun områdeleder Vest 

• 09:40 Mobilitetstilbud v/Anders Tomasgard, ruteplanlegger og  

          Jesper Vesøen, innleid konsulent 

Til potensielle tilbydere og andre interessenter 7. juni 2021 

Dialogkonferanse: 9. juni 2021, kl. 09:00 – ca. kl. 15:00 

Sted: digitalt via Teams 
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• 10:10 Pause 

• 10.20 Tilbakemelding fra dagens operatør for hurtigbåt v/Norled AS 

• 10:40 Utslippsfri infrastruktur (energi infrastruktur og hydrogen)  

                v/Pedram Nadim, prosjektleder 

• 11:20 Lunsj 

• 12:00 Materiell inkl. miljø- og sikkerhetsprofil  

                v/Bård Henrik Sørensen, rådgiver materiell 

• 12:30 Infrastruktur brygger v/Halvor Jutulstad, senior prosjektleder 

• 13:00 Pause 

• 13:10 Avtale om digitale tjenester v/Tommy Degerdalen, domenearkitekt 

• 13:20 Kontrakt, forretnings- og godtgjørelsesmodell  

           v/Gøran Eriksen, kontraktsforvaltning 

• 13:40 Innlegg ved leverandør v/SES-X Marine Technologies AS 

• 13:55 Innlegg ved leverandør v/Green City Ferries 

• 14:10 Oppsummering, spørsmål fra deltakerne og avslutning v/Hellik Hoff 

• 15:00 Slutt 

 

 

Ruter gjør oppmerksom på at det vil bli gjort opptak av dialogkonferansen, og lagt ut på 

denne linken. Det gjelder også alle presentasjonen som blir lagt fram på 

dialogkonferansen.  

 

I etterkant av dialogkonferansen inviteres potensielle tilbydere og underleverandører til 

å gi skriftlige innspill på det som ble presentert. Informasjonen som sendes til Ruter vil 

bli behandlet konfidensielt, og vil kun bli benyttet internt i Ruter. Ideer som presenteres 

kan av Ruter bli benyttet i fremtidige anskaffelser og bli presentert i anonymisert form 

på dialogkonferanser, i konkurransegrunnlag, osv. i forbindelse med fremtidige 

konkurranser. Ruter ønsker skriftlige innspill innen 18. juni 2021. Disse sendes på 

epost til baatanbud@ruter.no  

 

Påmelding gjøres på denne linken  

 

Eventuelle spørsmål kan sendes til baatanbud@ruter.no   

 

Velkommen! 
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