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1 Innledning

Dettebilagetgjelderfor4 av de 11 rutenesomskalbetjenekystruten
ogomfatter
minimumskrav
somleverandøren
måoppfylleved utførelseavoppdraget.
Oppdragetgjelderleveranseavsjøtransporttjenester
på strekningen
Bergen—Kirkenes
med
anløpi 32 mellomliggende
havner,jf. figur1.

—

Mehamn
Bertev4
Bitsfjord
Varde

— Vadso(kunpåtur nordover)

Kirkenes

diatem
Harstad
Sordaml
Svolvær
Stamsund

KYSTRUTENS
ANLØP

OSLO

Figur1: Kystrutens
anløp
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2 Krav til ruteproduksjon og informasjon
ID

Oppdragsgiverskrav

2.1

Detkreveset tilfredsstillende
rutetilbud
meddagligeseilingerheleåretmedstartog
stoppi BergenogKirkenes,ogmedanløptilde 32 mellomfiggende
havnenebåde
på nordgående
ogsørgående,medunntakav Vadsøhvordetbarekrevesanløppå
nordgående.
Samarbeidsleverandørene
skalinngåensamarbeidsavtale,
jf. bilagG.
Samarbeidsavtalen
regulererhvilkedagerleverandøren
skalbetjenekystrutenien
rullerendesekvenspå 11dager.

2.2

På strekningen
Bergen-Kirkenes
medmellomsteder
skaldettilbysordinær
passasjerbefordring
fordistansereisende.
På strekningen
Tromsø-Kirkenes
skal
deti tilleggtilbystransportav gods.

2.3

Leverandør
skalutarbeideen planforoppstartsperioden
somgirtilfredsstillende
sikkerhet
forattjenestenblirleverti henholdtilkravspesifikasjonen
i hele
driftsperioden,
jf. bilagC.

2.4

Rutetilbudet
skalværeforutsigbart
fordedistansereisende
ogtransportav gods.
Ruteplanogtaksterskalkunngjøres,
jf, yrkestransportforskriften
§§ 28 og29.
RutetabeIlskalgodkjennes
av Samferdselsdepartementet
i forkantav
produksjonen,
jf. yrkestransportforskriften
§ 28. Vedeventuelleendringerskal
leverandøren(e)
foretaen høringav endringsforslagene
hosde aktuelle
fylkeskommunene,
førsøknadomgodkjenning
sendesdepartementetDetsamme
gjeldervedeventuelleendringersenerei driftsperioden.
Vedønskeomendringeri rutetidene
skalleverandøren
leveresøknadtil
Samferdselsdepartementet
såtidligsommuligogsenest6 mnd førønsket
iverksetting
av endringene.
Berørtedistansereisende
somharkjøptbillettogaktørersomharbestiltgodsfrakt,
skalutenugrunnetoppholdinformeres
omendringene.

2.6

Leverandør
skal sørgeforttikedsstIllende
informasjon
omrutetilbud,
takster,
billettkjøp,
vedtekterm.m.Informasjonen
skalgjøresåpent enkeltogeffektivt
tilgjengelig
fordistansereisende
ogtransport
av gods.
Vedinnstillinger
ogdriftsavbrudd
skalleverandøren
på egnetmåtegi nødvendig
informasjon
såtidligsommulig.
Vedflereleverandører
skalleverandørene
inngåensamarbeidsavtale,
jf. bilagG.

2.6

Kontrakten
skillermellomdistansereisende
ogøvrigereisende.I leverandørens
systemerforbookingogbillettsalg
skalbillett,lugarogmåltidsolgttilde respektive
passasjerkategoriene,
slikde er definerti kontrakten,
kunneidentifiseres.
Informasjon
frasystemerforbookingogbillettsalg
skalkunnebenyttestil
rapportering
av regnskapogandreøkonomiske
datasamtpassasjerstatistikk
henholdtilkravenei bilagD.

2.7

Kontrakten
omfattergodstransport
nordforTromsø.I leverandørens
systemerskal
odstransortsom 'eldernordforTromsøkunneidentifiseres,
slikat
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ID

OppdragsgIvers krav

informasjonenfra systemenekan benyttestiI rapporteringav regnskap,andre
økonomiskedataog statistikki henholdtil kravenei bilag D.

3 Krav til materiell
Krav til kapasitet, sikkerhet og manøvrering
ID
Oppdragsgivers krav
3.1

Kapasitetskravperfartøy:
Passasjerkapasitet:300 (minimumpassasjersertifikat)
Køyekapasitet120
GodskapasitetTromsø—Kirkenes:
Realkapasitetpå 150palleplasser
(europaller)i lasterommed normaIlastehøyde,hvoravminst halvpartenskal
utgjørelasteromtil tørrlastog minimum20 palleplasseri fryseromog 20
palleplasseri kjølerom
Reservertpassasjer-og køyekapasitetkan utnyttestil øvrigvirksomhetpå følgende
betingelser:
Reservertkapasitetskal i sin helhetværeforbeholdtdistansereisendeinntil
6 ukerfør avreisetidspunktet
Minst20 køyeplasserog 40 dekksplasserav den reservertekapasitetenskal
alltidværeforbeholdtdistansereisende.

3.2

Fasiliteterfor passasjereneskal somminimumtilfredsstilleforskrift2.10.1972nr. 4
om beregningav passasjerantallog om passasjerbekvemmeligheter
mv.

3.3

Skipeneskal hatilbud om matserveringsom er tiffredsstillendefor
distansereisende.
Detteinnebærersom minimumbetjentkafeteriamedkald og varm mat.

3.4

Dersomet fartøy ikkeer operativtpå grunnav utforutsettehendelser,kan
leverandørenbenyttereservefartøy.Kravtil fartøyskal også oppfyllesfor
reservefartøy,medmindreanneter godkjentav oppdragsgiver.

3.5

Fartøyeneskaltilfredsstillegjeldendekrav og hagyldigesertifikaterfor aktuelt
fartsområde.Herunderskalfartøyeneha gyldigsikkerhetsstyringssertifikat
(Safety
ManagementCertificate,SMC).Sikkerhetsstyringssystemene
for fartøyeneskal
minstværei samsvarmed ISM-koden)og tilhørende,senesteretningslinjerom
gjennomføringav ISM-koden.

3.6

Fartøyeneskal kunnebenytteeksisterendekaierog terminalerfor kystruten.
Eventuelleendringersom må foretasforutsettesavtaltmed den enkeltehavn.
Kostnadenedekkesikkeav oppdragsgIver.
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ID

Oppdragsgivers krav

3.7

Lasting/lossingskal normaltkunneforegåmensskipetliggerlangsetterkai og
parallelltil at passasjergår om bord (embarkerer).

3.8

Fartøyetskal kunnemanøvreresikkerttil kai utenassistanseog ha en
manøvreringskapasitet
hvorpropulsjonssystemet/aktuatorene
minstskal balansere
kreftenefra miljøetved en vindhastighetpå 15 m/sfra siden.

3.9

Forfartøymed annetflagg enn norskskaldet utstedesen erklæringom at
Sjøfartsdirektoratetskravfor det aktuellefartsområdettilfredsstilles,jf. forskrift24.
november2014 nr. 1458om havnestatskontroll.Erklæringenskalværegitt av en
klasseinstitusjonanerkjentav Sjøfartsdirektoratet,og inngåsom en del av skipets
sertifikater.Erklæringenskal holdesgyldiggjennomhelekontraktsperioden,og er å
anse somet tilleggtil flaggstatenssertifisering.

3.10 Fartøyeneskal ha redningsvestermedtermiskisolering,eller termiskedrakteri
kombinasjonmed redningsvest,jf. forskriftom redningsredskaperpå skip2014
§ 7 og § 12.
3.11 Skriftliginformasjonom sikkerhetfor passasjereneskalvære lett tilgjengeligog
minimumvære på norskog engelsk.

Kravtil klima-og miljatiltak
ID

Oppdragsgivers krav

3.12

rlig CO2-utslippfra tjenestenkan maksimaltmtgjøre63 000 tonn CO2 fra
kontraktensoppstart.
Arlig CO2-utslippfra tjenestenkan maksimaltutgjøre59 000 tonn CO2i
gjennomsnitti kontraktsperioden.

3.13

Alle skip måværetilrettelagtfor mottakav landstrøm,somtillaterdrift av skipet
uten brukav egetmaskinednår skipetliggertil kai. Landstrømskal benyttesi de
havnerder infrastrukturenleggertil retlefor det.

3.14

Detstilleskrav om maksimalt0,10 % (vektprosent)svovelinnholdi drivstoffsom
benyttes,også nordfor 62. breddegrad.
Tungoljeskal ikkebenyttessom drivstoff.Tungoljeomfatterdrivstoffmedtetthet
høyereenn 900 kg/m3(ved 15 °C) ellerkinematiskviskositethøyereenn 180
mm2/sved 50 °C.
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Krav til tilgjengelighet
ID

Oppdragsgiverskrav

3.15

Skipeneskaletterkomme
kravenetiltilgjengelighet
ogtilrettelegging
for
bevegelseshemmede
personeri henhold
tilforskrift1.juli2014 nr.1072om
byggingav skip§ 7 ellerforskrift28. mars2000 nr.305 ombesiktelse,
byggingog
utrustninav ssas'erskii innenriks
fart 8 bokstavd.
I tillegggjelderfølgendekravforfartøyene:

3.16

a) Detskalværetrinnfriadkomsttilalleskipetspassasjerfasiliteter.
Eventuelle
tersklermåværemaksimum
20 mm.Tersklersomer høyereenndetteskal
påmonteres
terskelehminatorer
(skråkanter).
Utvendiggangsonerskalværejevneogsklisikreogletteå gå ogtrillepå.
Bredderpåferdselsareal
skalværeminimum1,2m. Detmåvære
snuareal/møteareal
i tilknytning
tilgangsoner.

3.17

d Møblerskal lasseresutenfor an sonene.
a) Fartøyetskalværeutstyrtmedmidlerombordtilå kommunisere
meldinger
visueltogverbalt,foreksempelomforsinkelser,
ruteendringer
ogtjenesterom
bord.
Informasjon
omrutetabellogtaksterombordskalminimumhaen skriftstørrelse
på 14 Punkter

3.18

Detskalværemontertteleslyngepåalleoppholdsområder,
i tilleggskaldet
monteresskrankesln er allebe 'enin skraner
a) Brukav kontrastfarger
skalgjennomføres
I aftedelerav fartøyetderpassasjerer
haradgang.

b) Kontrastmarkering
skali tilleggtildetsomer gitti MSC/Circ.735ogsåinnbefatte
kontrastfarer mellom ulv,ve o døri assas'erområder.
3.19 a) Betjeningsknappene
i ogutenforheisskalværetaktileogmedpunktskrift.
Heiserskalha lydannonsering.
Heisenesstørrelseskalminimumvære140x 160centimeter,
samtha
automatiske
dørermedpassasjebredde
påminimum110centimeter.
Heiserskalha luminanskontrast
mellomheisdørogveggenpåminimum0,4 og
pågulvforanheisdør.Inngangspartiet
skalværeopplystmedminimum400 lux.

3,20

Hvisheisplasseresi nærhetenav trappskaldetværetilstrekkelig
arealmellom
heiso tra tilat forfl nin inn/utav heiskansk'e å en sikkermåte.
Fartøyetskalhatoaletttilpassetfunksjonshemmede
på hvertpassasjerdekk.
Fordissetoalettenegjelderfølgendepresiseringer
utoverMSC/Circ.735:
Høydenpå toalettskålen:
50 cm.
Frontenpå toalettetmå minimumbygges85 cmutfra bakvegg.
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Oppdragsgivers krav

Nedfellbarearmstøtterpå beggesidermå byggeslike langtut somfrontenpå
toalettskålen.Toalettpapirholdermonterespå den ene armstøtten.
Snusirkelforantoalettetskal ha minimumdiameterpå 150centimeter.
Ved utadslåendedørerfor dissetoaletteneskalekstralukkehåndtakvære
montert å innsidenav døren, å hen slesiden,0,85m over dørk.
3.21 a) Dørertilknyttetpassasjerområdermedskal minimumha en innvendig
karmbreddepå 0,8meter.
b) Døreneskalvære utstyrtmed automatiskdøråpner,herundertrykknapp
c Dørerskal ha kontrastfar er mot ve 1 ulv.
Følgende unntak gjelder for eksisterende fartøy:
3.22

Presiseringfor eksisterendefartøy:
De sammekravgjeldersomfor nyefartøymedunntakav krav om størrelsepå
heis,samt presiseringerut over MSC/Circ.735for handikaptoalett.
Ved etableringav nye handikaptoalettpå eksisterendefartøygjelderde samme
presiseringerut overMSC/Circ.735 somfor nyttfartøyså langtdet er praktisk
'ennomførbarti økonomiskforstand.

4 Krav til leverandøren o mannska et
ID

Oppdragsgivers krav

4.1

Leverandørmå sikreat offentligrettsligekravtil løyveer oppfylti hele
kontraktsperioden.

4.2

Leverandørenskal ha godkjenningsbevisfor sikkerhetsstyringi henholdtil ISMkoden(Documentof Compliance,DOC).

4.3

Leverandørskal ha gyldig P & l-forsikringfra en klubbtilknyttetThe International
group,samt kaskoforsikring,i helekontraktsperioden.Kombinasjonenav P & lforsikringog kaskoforsikringskal dekkeleverandørensansvaroverfortredjeperson,
herunderpassasjerer.

4.4

Leverandørskalfor egen regningstillesikkerhetsstillelsefor sin oppfyllelseav
dennekontrakten.Sikkerhetenskal ogsådekkeeventuellemisligholdsbeføyelser
og inndrivelseskostnaderknyttettil kontrakten.
Sikkerhetenstillessom garantifra bankellerforsikringsselskap(ganantist)eller
plasserespå sperretkonto i favørav oppdragsgiver.Garantienskal væreen
påkravsgarantiog utgjøre15 % av det årligekontraktsfestedevederlagetved
kontraktsinngåelse,og skalvære gyldigfremtil 6 månederetter at kontraktener
avsluttet,dersomikke annetgodkjennesav oppdragsgiver.
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4.5

Mannskapet
skalha kompetanse
ogsikkerhetsopplæring
i samsvarmed
bestemmelser
knyttettilpersonell,
jf. forskrift
22. desember2011 nr.1523om
kvalifikasjoner
ogsertifikater
forsjøfolkHerunderskarpersonellsomskalrettlede
passasjerer
i beredskapsognødssituasjoner
beherskeengelskoget skandinavisk
språk.Personellsomskalbiståpassasjerer
i nødssituasjoner,
skalogsålettkunne
identiflseres.
Forfartøymedannetflaggennnorsk(NOR)gjeldertilsvarende
krav,jf.
Sjøfartsdirektoratets
kravtilkvalifikasjoner
ogsertifikater
forsjøfolk.

4.6

Mannskapet
skalytenødvendig
servicetilpersonermedspesiellebehov.

4.7

Leverandør
forplikter
segtilå sikreat deansattesomdirektearbeidermedå
oppfyllekontrakten,
får lønns-ogarbeidsvikårsomikkeer dårligereenndetsom
følgeravgjeldendelandsomfattende
tariffavtaler,
ellerdetsomellerser normaltfor
vedkommende
stedogyrke.Tilsvarende
pliktgjelderogsåforunderleverandører.
(Jf.yrkestransportloven
§ 8, 5. ledd)

4.8

Leverandøren
skalværetilknytteten learlingordning.
Deter kravat tilminimumfem
lærlingerperskipdeltari arbeidetmedå oppfyllekontrakten.

•
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1 Innledning
Leverandøren
skalbeskriveen løsningsomoppfyllervilkårenei utkastettilkontrakten.
Leverandøren
skalredegjøreforallerelevanteforholdsomer av betydningfor
oppdragsgivers
evnetilå vurdereoppfyllelse
av kravi kontrakten
ogdokumentere
at hanvil
væreistandtilå starteoppdraget1.januar2020eller1.januar2021.
Oppdragsgiver
gjøroppmerksom
på at beskrivelse
av eventuelleavvik,forbeholdogandre
endringerogsåskalleggesvedfilbudetsomet egetvedlegg.I vedleggetskaldetbeskrives:
hvilkepunkteri oppdragsgivers
kravspesifikasjon
detgjelder
hvaforbeholdene
og/elleravvikenegårutpå
hvagrunnentilforbeholdene
og/elleravvikeneer hvordanforbeholdene
og/eller
avvikenepåvirkertjenesten
hvordanforbeholdene
og/ellerawikeneer prissatt
I skjemaetnedenforfremgårde områdersomleverandørens
spesifikasjon
av oppdraget
minimummådekke.Leverandøren
skalkrysseav i fettet"Ja"eller"Ner forhvorvidt
leverandøren
viloppfyllekraveneInnendriftsstart
ellerandrefristerangitti bilagC.
Eventuellekryssi feltet"Ner innebærerat vilkårenei kontrakten
ikkeer oppfyltogkandanne
grunnlagforavvisningav tilbudet.
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2 Krav til rute roduks'on o
ID Oppdragsgiverskrav
2.1

informas'on

Det kreveset tilfredsstillende
rutetilbudmeddagligeseilingerheleåretmedstartog stoppi
Bergenog Kirkenes,og medanløptilde 32 mellomliggende
havnenebådepå nordgåendeog
sørgående,medunntakav Vadsøhvordet barekrevesanløppå nordgående.

Ja

Nei

Dokumentasjonskravtil
bilag B
Beskrivelseav konsept,se
kapittel5A.

Ved flereleverandørerskalleverandøreneinngåen samarbeidsavtale,
jf. bilagG.
Samarbeidsavtalen
regulererhvilkedagerleverandørenskalbetjenekystruteni en rullerende
sekvenspå 11 dager.
2.2

På strekningenBergen—Kirkenes
medmellomstederskaldettilbysordinær
passasjerbefordring
fordistansereisende.
På strekningenTromsø—Kirkenes
skaldet i tillegg
tilbystransportav gods.

Beskrivelseav konsept,se
kapittel5A.

2.3

Leverandørskalutarbeideen planforoppstartsperioden
somgirtilfredsstillende
sikkerhetfor
at tjenestenblirleverti henholdtil kravspesifikasjonen
i heledriftsperioden,
jf. bilagC.

2.4

Rutetilbudetskalværeforutsigbart
forde distansereisende
ogtransportav gods.

Overordnet
implementeringsplan,
jf.
bila C.
Beskrivelseav konsept,se
kapittel5A.

Ruteplanogtaksterskalkunngjøres,jf. yrkestransportforskriften
§§ 28 og29.
Rutetabellskalgodkjennesav Samferdselsdepartementet
i forkantav produksjonen,
jf.
yrkestransportforskriften
§ 28. Ved eventuelleendringerskalleverandøren(e)foretaen høring
av endringsforstagene
hosde aktuellefyikeskommunene,
før søknadomgodkjenningsendes
departementet.Det sammegjeldervedeventuelleendringersenerei driftsperioden.
Ved ønskeomendringeri rutetideneskalleverandørenleveresøknadtil
Samferdselsdepartementet
så tidligsommuligog senest6 mnd.før ønsketiverksetting
av
endringene.
Berørtedistansereisende
somhar kjøptbillettog aktørersomharbestiltgodsfrakt,skaluten
ugrunnetoppholdinformeresomendringene.
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2.5

Leverandørskal sørge for tilfredsstillendeinformasjonom rutetilbud,takster, billettkjøp,
vedtekter m.m. Informasjonen skal gjøres åpent, enkelt og effektivt tilgjengelig for
distansereisende og transport av gods.

Beskrivelse av konsept, se
kapittel 5A.

Ved innstillinger og driftsavbrudd skal leverandøren på egnet måte gi nødvendig informasjon
så tidlig som mulig.
Ved flere leverandører skal leverandørene inngå en samarbeidsavtale, jf. bilag G.
2.6

2.7

Kontrakten skiller mellom distansereisende og øvrige reisende. I leverandørens systemer for
booking og billettsalg skal billett, lugar og måltid solgt til de respektive passasjerkategoriene,
slik de er definert i kontrakten, kunne identifiseres. Informasjon fra systemer for booking og
billettsalg skal kunne benyttes til rapportering av regnskap og andre økonomiske data samt
passasjerstatistikk i henhold til kravene i bilag D.

Beskrivelse av konsept, se
kapittel 5A.

XI

Beskrivelse av konsept, se
kapittel 5A.

Kontrakten omfatter godstransport nord for Tromsø. I leverandørens systemer skal
godstransport som gjelder nord for Tromsø kunne identifiseres, slik at informasjonen fra
systemene kan benyttes til rapportering av regnskap, andre økonomiske data og statistikk i
henhold til kravene i bilag D.

3 Krav til materiell
Krav til kapasitet, sikkerhet og manøvrering
ID

Oppdragsgivers krav

3.1

Kapasitetskrav per fartøy:
Passasjerkapasitet: 300 (minimum passasjersertifikat)
Køyekapasitet: 120
Godskapasitet Tromsø—Kirkenes: Realkapasitet på 150 palleplasser (europaller) i
lasterom med normal lastehøyde, hvorav minst halvparten skal utgjøre lasterom til
tørrlast og minimum 20 palleplasser i fryserom og 20 palleplasser i kjølerom

Ja

Nei

Dokumentasjonskrav til
bilag B
Utfylling av skjema for
fartøytekniske data, jf.
kapittel 5C.

›,/
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Oppdragsgivers krav

Ja

Nei

Dokumentasjonskrav til
bilag B

Reservertpassasjer-og køyekapasitetkan utnyttestil øvrig virksomhetpå følgende
betingelser:
Reservertkapasitetskal i sin helhet være forbeholdt distansereisendeinntil 6 uker før
avreisetidspunktet.
Minst 20 køyeplasserog 40 dekksplasserav den reservertekapasitetenskal alltid
være forbeholdt distansereisende.
3.2
3.3

Fasiliteterfor passasjereneskal som minimumtilfredsstilleforskrift 2.10.1972 nr. 4 om
ber nin av assas'erantallo om assas'erbekvemmeli heter mv.
Skipene skal ha tilbud om matserveringsom er tilfredsstillendefor distansereisende.
Dette innebærersom minimumbetjentkafeteria med kald og varm mat.

Beskrivelseav konsept,se
ka ittel 5A.
Beskrivelseav konsept,se
kapittel 5A.

3.4

Dersom et fartøy ikke er operativt på grunn av utforutsettehendelser,kan leverandøren
benytte reservefartøy.Krav til fartøy skal også oppfyllesfor reservefartøy,med mindre annet
er godkjent av oppdragsgiver.

Utfylling av skjema for
fartøytekniskedata,jf.
kapittel 5C.

3.5

Fartøyeneskal tilfredsstillegjeldende krav og ha gyldige sertifikaterfor aktueltfartsområde.
Herunderskal fartøyene ha gyldig sikkerhetsstyringssertifikat(Safety Management
Certificate,SMC). Sikkerhetsstyringssystemenefor fartøyene skal minst være i samsvar med
ISM-koden)og tilhørende,seneste retningslinjerom gjennomføringav ISM-koden.

Overordnet
implementeringsplan,jf.
bilag C.

3.6

Fartøyeneskal kunne benytte eksisterendekaier og terminalerfor kystruten. Eventuelle
endringersom må foretas forutsettes avtalt med den enkelte havn. Kostnadenedekkes ikke
av oppdragsgiver.

Overordnet
implementeringsplan,jf.
bilag C.

3.7

Lastingfiossingskal normalt kunneforegå mens skipet ligger langsetterkai og i parallelltil at
passasjergår om bord (embarkerer).

Utfylling av skjemafor
fartøytekniskedata,jf.
kapittel 5C.
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3.8

Fartøyetskalkunnemanøvreresikkerttil kai utenassistanseogha en
manøvreringskapasitet
hvorpropulsjonssystemet/aktuatorene
minstskalbalanserekreftene
fra miljøetved en vindhastighet
på 15 m/sfra siden.

Utfyllingav skjemafor
fartøytekniske
data,jf.
kapittel5C. Detteskal
dokumenteresi henholdtil
metodeoppgitti bilagC,
pkt.5.3.

3.9

Forfartøymedannetflaggenn norskskaldet utstedesen erklæringomat
Sjøfartsdirektoratets
kravfordet aktuellefartsområdettilfredsstilles,
jf. forskrift24. november
2014 nr. 1458 omhavnestatskontroll.
Erklæringenskalværegittav en klasseinstitusjon
anerkjentav Sjøfartsdirektoratet,
og inngåsom en del av skipetssertifikater.Erklæringen
skalholdesgyldiggjennomhelekontraktsperioden,
oger å ansesomet tilleggtil
flaggstatenssertifisering.

Utfyllingav skjemafor
fartøytekniskedata,jf.
kapittel5C.

3.10 Fartøyeneskalha redningsvester
medtermiskisolering;ellertermiskedrakteri kombinasjon
medredningsvest,
jf. forskriftomredningsredskaper
på skip2014
§ 7 og § 12.

Utfyllingav skjemafor
fartøytekniskedata,jf.
kapittel5C.

3.11 Skriftliginformasjon
omsikkerhetforpassasjereneskalværeletttilgjengeligog minimum
være på norskog engelsk.

Ikkerelevant.

Ja

Nei

Dokumentasjonskravtil
bilag B

Krav til klima- og milbatiltak
ID

Oppdragsgiverskrav

3.13 ÅrligCO2-utslipp
fratjenestenkanmaksimaltutgjøre173 000 CO2tonnfordensamlede
tjenestenfra kontraktensoppstart.
Pakke1 (treruter):47 000 tonnCO2

Ja

Nei

Dokumentasjonskravtil
bilag B
Klima-og miljøbudsjett
og
tiltaksplan,jf. kapittel5D
ogvedlegg5.
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Ja

Nel

Dokumentasjonskravtil
bilag B

Pakke2 og 3 (fireruter):63 000 tonnCO2
ArligCO2-utslipp
fratjenestenkanmaksimaltutgjøre162 000 CO2tonnfordensamlede
tjenesteni gjennomsnitt
i kontraktsperioden.
Pakke1 (treruter):44 000 tonnCO2
Pakke2 og 3 (fireruter):59 000 tonnCO2
3.14 Alleskipmå væretilrettelagtformottakav landstrøm,somtillaterdriftav skipetutenbrukav
eget maskinerinårskipetliggertilkai.Landstrømskalbenyttesi de havnerder
infrastrukturen
le er tilrettefordet.
3.15 Det stilleskravommaksimalt0,10 % (vektprosent)svovelinnhold
i drivstoffsombenyttes,
ogsånordfor62. breddegrad.

Klima-og miljøbudsjett
og
tiltaksplan,jf. kapittel5D
o vedle 5.
Klima-og miljøbudsjett
og
tiltaksplan,jf. kapittel5D
ogvedlegg5.

Tungoljeskalikkebenyttessomdrivstoff.Tungoljeomfatterdrivstoffmedtetthethøyereenn
900 kg/m3(ved 15 °C) ellerkinematiskviskositethøyereenn 180mm2/sved 50 °C.

Krav til tilgjengelighet
IDOppdragsgivers

krav

3.16 Skipeneskaletterkommekravenetiltilgjengelighet
ogtilrettelegging
for
bevegelseshemmede
personeri henholdtilforskrift1.juli2014 nr. 1072 ombyggingav skip
§ 7 ellerforskrift28. mars2000 nr.305 om besiktelse,byggingogutrustning
av
assas'erski i innenriksfart 8 bokstavd.
1tillegggjelderfølgendekravforfartøyene:

JaNel

Dokumentasjonskravtil
bilag B
Ikkerelevant.
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3.17 a) Det skal være trinnfri adkomsttil alle skipets passasjerfasiliteter.Eventuelleterskler må
være maksimum20 mm. Terskler som er høyere enn dette skal påmonteres
terskeleliminatorer(skråkanter).

Ja

Nei

Dokumentasjonskrav til
bilag B

Ikke relevant.

Utvendiggangsonerskal være jevne og sklisikre og lette å gå og trille på.
Bredder på ferdselsarealskal være minimum 1,2 m. Det må være snuareal/møteareali
tilknytning til gangsoner.
d Møbler skal lasseres utenfor an sonene.
3.18 a) Fartøyetskal være utstyrt med midler om bord til å kommuniseremeldingervisuelt og
verbalt, for eksempelom forsinkelser,ruteendringerog tjenester om bord.

Ikke relevant.

Informasjonom rutetabellog takster om bord skal minimum ha en skriftstørrelsepå 14
Punkter
Det skal være montert teleslynge på alle oppholdsområder,i tillegg skal det monteres
skrankes1n er alle befenin skraner
3.19 a) Bruk av kontrastfargerskal gjennomføresi alle deler av fartøyet der passasjererhar
adgang.
b) Kontrastmarkeringskal i tillegg til det som er gitt i MSC/Circ.735også innbefatte
kontrastfar er mellom ulv, ve o dør i assas-erområder.
3.20 a) Betjeningsknappenei og utenfor heis skal være taktile og med punktskrift.

Ikke relevant.

Ikke relevant.

Heiser skal ha lydannonsering.
Heisenesstørrelse skal minimumvære 140 x 160 centimeter,samt ha automatiskedører
med passasjebreddepå minimum 110centimeter.
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Ja

Nel

Dokumentasjonskravtil
bilag B

Heiserskalha luminanskontrast
mellomheisdørogveggenpåminimum0,4 og på gulv
foranheisdør.Inngangspartiet
skalværeopplystmedminimum400 lux.
Hvisheisplasseresi nærhetenav trappskaldet væretilstrekkelig
arealmellomheisog
tra tilat fo nin inn/utav heiskansk'e å en sikkermåte.
3.21 Fartøyetskalhatoaletttilpassetfunksjonshemmede
på hvertpassasjerdekk.
Fordissetoalettenegjelderfølgendepresiseringer
ut overMSC/Circ.735:

Ikkerelevant.

Høydenpå toalettskålen:50 cm.
Frontenpå toalettetmå minimumbygges85 cm utfra bakvegg.
Nedfellbarearmstøtterpå beggesidermå byggeslikelangtutsomfrontenpå
toalettskålen.Toalettpapirholder
monterespå denene armstøtten.
Snusirkelforantoalettetskalha minimumdiameterpå 150 centimeter.
Ved utadslåendedørerfordissetoaletteneskalekstralukkehåndtak
væremontertpå
innsidenav døren å hen slesiden,0,85 m overdørk.
3.22 a) Dørertilknyttetpassasjerområder
medskalminimumha en innvendigkarmbreddepå 0,8
meter.

Ikkerelevant.

b) Døreneskalværeutstyrtmedautomatiskdøråpner,herundertrykknapp
c Dørerskalha kontrastfarer motve 1 ulv.
Følgendeunntakgjelderforeksisterendefartøy:
3.23 Presiseringforeksisterendefartøy:

Ikkerelevant.

a) De sammekravgjeldersomfornyefartøymedunntakav kravomstørrelsepå heis,samt
presiseringer
utoverMSC/Circ.735 for handikaptoalett.
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Ja

Nel

Dokumentasjonskrav til
bilag B

Nel

Dokumentasjonskrav til
bilag B

b) Ved etableringav nye handikaptoalettpå eksisterendefartøy gjelder de samme
presiseringerut over MSC/Circ.735 som for nytt fartøy så langt det er praktisk
'ennomførbarti økonomiskforstand.

4 Krav til leverandøren o mannska et
ID

Oppdragsgivers krav

4.1 Leverandørmå sikre at offentligrettsligekrav til løyve er oppfylt i hele kontraktsperioden.
4.2 Leverandørenskal ha godkjenningsbevisfor sikkerhetsstyringi henholdtil ISM-koden
(Documentof Compliance,DOC).

4.3 Leverandørskal ha gyldig P & l-forsikringfra en klubb tilknyttet The Internationalgroup, samt
kaskoforsikring,i hele kontraktsperioden.Kombinasjonenav P & l-forsikringog
kaskoforsikrin skal dekke leverandørensansvar overfor tred'e erson, herunder assas'erer.
4.4 Leverandørskal for egen regning stille sikkerhetsstillelsefor sin oppfyllelseav denne
kontrakten.Sikkerhetenskal også dekke eventuelle misligholdsbeføyelserog
inndrivelseskostnaderknyttet til kontrakten.

Kvalifikasjonskrav,jf.
konkurranse runnla .
Beskrivelseav
organisasjonen,se kapittel
5B. Dette skal
dokumenteresi henholdtil
metode oppgitt i bilag C,
kt. 5.3.
Ikke relevant.
Kvalifikasjonskrav,jf.
konkurransegrunnlag

Sikkerhetenstilles som garanti fra bank eller forsikringsselskap(garantist)eller plasseres på
sperret konto i favør av oppdragsgiver.Garantien skal være en påkravsgarantiog utgjøre 15
% av den årlige kontraktsfestedegodtgjørelsenved kontraktsinngåelse,og skal være gyldig
frem til 6 månederetter at kontraktener avsluttet,dersom ikke annetgodkjennesav
o dra s iver.
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4.5 Mannskapetskal ha kompetanseog sikkerhetsopplæringi samsvarmed bestemmelser
knyttet til personell,jf. forskrift 22. desember2011 nr. 1523 om kvalifikasjonerog sertifikater
for sjøfolk. Herunderskal personellsom skal rettlede passasjereri beredskaps-og
nødssituasjonerbeherskeengelsk og et skandinaviskspråk. Personellsom skal bistå
passasjereri nødssituasjoner,skal også lett kunne identifiseres.

Ja

Nel

Dokumentasjonskrav til
bilag B

Beskrivelseav
organisasjonen,se kapittel
5B.

For fartøy med annetflagg enn norsk (NOR) gjeldertilsvarendekrav, jf. Sjøfartsdirektoratets
krav til kvalifikasjonerog sertifikaterfor sjøfolk.
4.6 Mannskapetskal yte nødvendigservice til personermed spesiellebehov.

Beskrivelseav
organisasjonen,se kapittel
5B.

4.7 Leverandørforplikter seg til å sikre at de ansatte som direkte arbeider med å oppfylle
kontrakten,får lønns- og arbeidsvilkårsom ikke er dårligere enn det som følger av gjeldende
landsomfattendetariffavtaler,eller det som ellers er normaltfor vedkommendested og yrke.
Tilsvarende likt 'elder o så for underleverandører. Jf. rkestrans ortloven 8, 5. ledd
4.8 Leverandørenskal være tilknyttet en lærlingordning.Det er krav at til minimumfem lærlinger
per skip deltar i arbeidetmed å oppfylle kontrakten.

Beskrivelseav
organisasjonen,se kapittel
5B.
Beskrivelseav
organisasjonen,se kapittel
56.
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Generelt
I oppstartsperiodenskal leverandørenforetaog gjennomføreallede undersøkelser,
forberedelser,handlingerog aktivitetersom er nødvendigefor at leverandørenskalkunne
påbegynneog utføreruteproduksjoneni fullt omfangfra kontraktensoppstarti
overensstemmelsemed kravenei kontrakten.
Oppdragsgiver,eller en tredjepartutpektav oppdragsgiver,kan i oppstartsperiodenfølge
opp og kontrollereat leverandørenoverholdersine plikteri henholdtil kontrakten.
Leverandørenplikterå medvirketil at oppfølgingog kontrollkan skje på en effektivmåte.
Oppdragsgiversretttil å foretakontrollfratar ikkeleverandørenansvaretfor å sørgefor at
leveransentil enhvertid er oppfylti henholdtil kontrakten.Kostnaderhosleverandøren
knyttettil dokumentasjonog gjennomføringav oppfølgingog kontrollbæresav leverandøren.
Dersomleverandørener forsinketeller har grunntil å tro at hanvil bli forsinketi oppfyllelsen
av sineforpliktelseri oppstartsperioden,skal leverandørenutenugrunnetoppholdgi
oppdragsgiverskriftligvarselom dette.

2 Planlegging av oppstartsperioden
Leverandørenskal utarbeideog fremleggefor oppdragsgiverplanerfor oppstartsperiodeni
samsvarmed og Innende tidsfristersomer fastsattnedenfori kapittel5.
En overordnet implementeringsplan, jf. kapittel5.1, skal inneholdealle hovedmilepseler

medsikte på å væreleveranseklartil oppstart.

En detaljert implementeringsplan, jf. kapittel5.2,skal inneholdealle hovedmilepælerfrem
til oppstartav drift medangivelseav tidspunkterfor gjennomføringog ferdigstillelse,og
spesifisereeventuelleaktiviteterogiellergodkjenningsområder
som oppdragsgiverhar
ansvarfor, samtfrist for disse.Planenfor oppstartsfasenskal inneholdeen redegjørelsefor
alle relevanteforholdi implementeringsfasen,
herunderusikkerheterog risikiog håndtering
av disse.

Dendetaljerteimplementeringsplanen
skal inneholdeen fremdriftsplan som sikrerrettidig
oppstart.
Andre leveranser I oppstartsperioden skal leveres i henholdtil frister angitti kapittel5.3.

Dokumenteneinngåri oppdragsgiversrammeplanfor oppfølgingi oppstartperioden.
Leverandørersom blir tildelt kontrakter forpliktettil å gjennomføreaktiviteteri
implementeringsfasenihenholdtil implementeringsplanen.

3 Oppfølging og rapportering til oppdragsgiver i
oppstartsperioden

Leverandørenskal ha en løpendeoppfølgingav den detaljerteimplementeringsplanen
og
korrigereplanenpå en slik måteat endringerenkeltkan identifiseresog eventuellenye
aktiviteterbelyses.
Leverandørenskalbeskriveplanerfor tiltak for å rette opp endringeri forholdtil planlagt
forløpved avvik i forholdtil opprinneligplan. Leverandørenskal løpendefølge opp tiltakene.
Leverandørenskal rapportereomfremdrifteni oppstartsperiodentil oppdragsgiveri en

statusrapport. Statusrapportenskal inneholde:

•

Statusfor arbeidmed å klargjørefartøyog driftsmessigeforholdfor å være
leveranseklartil driftsstart.
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En kortfattet beskrivelse av de gjennomførte aktMteter siden siste rapportering.
Oversikt over vesentlige og kritiske avvik i forhold til fremdrift og plan for utbedring
med beskrivelse av tiltak.
Risikomatrise med identifiserte tiltak for å håndtere eventuelle risiki.
Ajourført utgave av fremdriftsplanen i den detaljerte implementeringsplanen på
overordnet nivå.
Halvårlig rapportering til oppdragsgiver skal skje skriftlig i henhold til avtalte frister.
Det skal avholdes et koordineringsmøte mellom oppdragsgiver og leverandøren innen to
uker etter levering av statusrapporter, hvor leverandørens ledelse og avtalte nøkkelpersoner
deltar. I møtet drøftes siste statusrapport, herunder eventuelle nødvendige tiltak.
Det kan etter behov avholdes andre møter.
Dersom leverandøren er forsinket eller har grunn til å tro at han vil bli forsinket i oppfyllelsen
av sine forpliktelser i henhold til rammeplanen, jf. kapittel 5, skal leverandøren uten ugrunnet
opphold gi oppdragsgiver skriftlig varsel om dette. Varslet skal angi årsak til forsinkelsen og
plan for retting av forholdet.

4 Sanksjoner under oppstartsperioden
Bestemmelser om forsinkelser i oppstartsperioden er angitt i kapittel 6.6 i kontrakten.
Rammeplanen for oppstartsperioden er angitt i kapittel 5 nedenfor. Milepæler som
oppdragsgiver anser særlig kritiske er markert med A i rammeplanen.

5 Oppdragsgivers rammeplan for implementering av
kontrakten
5.1 Overordnet implementeringsplan
Aktivitet:
Leverandør skal fremlegge
overordnet
implementeringsplan til
oppdragsgiver.

Beskrivelse:
Den overordnede implementeringsplanen skal
inneholde alle hovedmilepasler med tidspunkter
for implementering frem til oppstart.

Frist:
Sammen
med tilbudet

Planen skal som minimum redegjøre for
følgende:
Klargjøring av tilbudte fartøy (beskrivelse
av eventuell tilpasninger av skip og plan
for ferdigstillelse av tilpasset skip og/eller
plan for kontrahering nybygg og plan for
ferdigstillelse av nybygd skip)
Klargjøring av relevante systemer,
herunder sikkerhetsstyring og booking.
Klima- og miljøtiltak
•
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5.2 Detaljert implementeringsplan
Aktivftet:
Leverandørskalfremlegge
detaljert
implementeringsplan
til
oppdragsgiver.

Frist:
Beskrivelse:
Innen90
Dendetaljerteimplementeringsplanen
skalgien
grundigbeskrivelse
av hvordanoppstartsperiodendager
skalgjennomføres.
Planenskalpået mer
etter
kontraktsdetaljertnivåangiaktiviteter,
sammenhengen
mellomaktiviteter
ogallekritiskemilepælerfor
signering
gjennomføring
avforberedelsesarbeidet
innen
driftsstart.
Implementeringsplanen
skalvise
sammenhenger
ogsikreoversikt,planlagt
fremdriftogkritiskelinjerbådepå overordnet
og
detaljertnivå.
Planenskalsomminimumomfattefølgende:
Enfremdriftsplan
somgiren grafisk
fremstilling
aktivitets-,
tids-og
milepælsplan,
somminstinneholder
de
aktiviteter
ogmilepælersomfremgårav
dennerammeplanen
ogivaretarallekravi
kontrakten
somer relevantefor
oppstartsperioden
ogsikrerrettidig
oppstart.
Enbeskrivelse
av alleaktiviteteri
fremdriftsplanen,
samtallevesentlige
forholdsomleverandøren
finner
nødvendige
forå sikreat kontrakten
oppfylles.
Enbeskrivelse
av leverandørens
organisering,
kvalitetssikringssystem
og
rutinersomskalsikretilfredsstillende
gjennomføring
avoppgavenei
oppstartsperioden.
Enplanforprosessved
virksomhetsoverdragelse,
jf.
yrkestransportloven
§ 8, 2. leddog
arbeidsmiljøloven
§§ 16-2til 16-7.
Herunderplanforå avholde
informasjonsmøter
medde ansatteinnen
rimeligtidetterat valgetav leverandører
gjortoffentligkjent,overholdeeventuell
annenIovfestetinformasjonsog
drøftelsesplikt
overforansatte,samt
tariffestetinformasjonsogdrøftelsesplikt
overfortillitsvalgte
ogmøtermed
arbeidstakeror
anisas'onene.
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5.3 Andre leveranser 1oppstartsperioden
Aktivitet:
Leverandøren
skal
fremleggeerklearing
om
flaggstat,
jf. bilagA pkt.
3.9.

Beskrivelse:
Frist:
Forfartøymedannetflaggennnorskskal 6 mnd.før
erklæringomat Sjøfartsdirektoratet
krav
oppstart
fordetaktuellefartsområdet
tilfredsstilles
væregittav enklasseinstitusjon
anerkjent
av Sjøfartsdirektoratet.

Leverandør
skalfremlegge
oppdatertinformasjon
og
dokumentasjon
på at
fartøyenesomskal
benyttesforå betjene
kystruten
oppfyller
oppdragsgivers
kravspesifikasjon.

Tilbudtmateriellskalværegodkjentav
Sjøfartsdirektoratet
ellerannen
klasseinstitusjon
anerkjentav
Sjøfartsdirektoratet

3 mnd.før
oppstart

Leverandøren
skaloppdatereskjemaet
fartøytekniske
datasombleleverti
tilbudet,jf. bilagB.

4n

Kravi oppdragsgivers
kravspesifikasjon 3 mnd.før
somikkekontrolleres
av
oppstart
Sjøfartsdirektoratet
ellertilsvarende
klasseinstitusjon,
skaldokumenteres
ved
en egenerklæring,
medmindredetteer
dokumentert
gjennomsertifikater
og
avtaler.
Leverandør
skalfremlegge Foreksisterende
skipskalsertifikater
3 mnd.før
allerelevantesertiftkater fremlegges.
oppstart
foraktuelleskip,jf. BilagA
Fornybyggskalerklæringomat
sertifikater
vilværetilgjengelig
ved
leveranseavfartø et, freml es.
Fornybyggskalsertifikater
fremlegges.
Ved oppstart
Leverandørskal
6 mnd.før
dokumentere
at avtaler
oppstart
medhavneneer inngått,jf.
bila A kt.3.6.
Kreftenefra miljøetskalberegnesiht.
Leverandørskal
3 mnd.før
dokumentere
DNVGL-ST-0111seksjon3.1.5.1,og
oppstart
manøvreringskapasiteten kreftenefra aktuatorene
skalberegnesiht.
medberegninger,
jf. bilagA DNVGL-ST-0111seksjon3.1.9med
kt.3.8.
Beta vent=1.0.
Leverandør
skalfremlegge Foreksisterende
skipskal
6 mnd.før
gyldigsikkerhetssertifikat sikkerhetssertifikat
oggodkjennelsesbevisoppstart
(SMC)og
forsikkerhetsstyring
fremlegges.
godkjennelsesbevis
for
Fornybyggskalerklæringomat
sikkerhetsstyring
oggodkjennelsesbevis
(DocumentofCompliance, sikkerhetssertifikat
DOC),jf. bilagA pkt.4.2
forsikkerhetsstyring
vilværetilgjengelig
vedleveranseavfartøyet,fremlegges.
6 mnd.føro start
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Aktivitet:

Frist:
Beskrivelse:
Fornybyggskalsikkerhetssertifikat
og
Ved oppstart
godkjennelsesbevis
forsikkerhetsstyring
fremlegges.

Leverandør
skalgjørerede
foreventuelleendringerfra
tilbudteløsningerforå
ivaretakravtilmaksimale
CO2-utslipp,
jt bilagB
ka ittel5D.
Leverandør skalfremlegge
tiltaksplan
foroppfyllelse
av
kravtilmaksimale
gjennomsnittlige
CO2utslippgjennom
driftsperioden,
jf. bilagA
pkt.3.13.

Herskaleventuelleendringeriplanlagte
tiltakforå overholdekravettilmaksimale
CO2-utslipp
vedoppstartbeskrives.

6 mnd.før
oppstart

Dersomleverandørenikke oppfyllerkravet 6 mnd.før
tilmaksimalegjennomsnittlige
CO2-utslipp oppstart
vedoppstart,skalleverandøren
utarbeide
entiltaksplan
sombeskriveralleplanlagte
tiltakogforventetutslippsreduksjon
som
følgeav detenkeltetiltak.Planenskal
ogsåbeskriveenvurdering
av teknisk
egnethet,forventedeinvesteringer
og
endringerioperasjonelle
kostnader,samt
eventuellstøttefra støtteordninger
som
EnovaogNOx-fondet.
Leverandøren
skal
ogsågien beskrivelse
av metodikken
som
er anvendtforå beregne
utsli sreduks'onene
avtiltakene.
Leverandør
skalfremlegge
3 mnd.før
dokumentasjon
på P&I
oppstart
forsikring
og
kaskoforsikring,
jf. bilagA
kt.4.3.
Leverandør
skalfremlegge Erklæring
frabanklforsikringsselskap
om
6 mnd.før
dokumentasjon
på
løyvegaranti
i henholdtilforskriftom
oppstart
sikkerhetsstillelse,
jf. bilag yrkestransport
innenlands
medmotorvogn
A pkt.4.4.
ellerfartøy§ 7.
•

Leverandøren
skalgjøre
tilgjengelig
reiseinformasjon,
reisevilkår
ogmulighetfor
bookin f. bila A kt.2.5.
Leverandøren
skalha
inngåttnødvendige
avtaler
ogsikret
trafikkstyringssystem
for
godshåndtering,
jf. bilagA
kt.2.7.
Leverandør skaloppfylle
kravtilIønns-og
arbeidsvilkår
forde ansatte
somdirektearbeidermedå

Erklæringfrabanklforsikringsselskap
om
sikkerhetforsinekontraktsforpliktelser,
svarende til15pst av årligvederlagfor
kontrakten
tilenhvertid.
Demonstrasjon
av driftsklare
løsningerfor 6 mnd.før
reiseinformasjon
ogbooking.
oppstart

Avtalermedekspeditører
i havneneog
andrenødvendige
avtalerfor
godshåndtering.
Endeligløsningfor
hvordanhåndteringen
av godsskalskje
må redegjøres
for.

6 mnd.før
oppstart

Leverandørensskaldokumentere
forpliktelser
tilIønns-ogarbeidsvilkår
i
kontrakten
vedentenen egenerklæring
ellertred'e artserklærinomat deter

Innen6 mnd.før
oppstart
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Aktivitet:
Beskrivelse:
jf. bilag samsvarmellomaktuelltariffavtale
og
oppfyllekontrakten,
for
faktiskelønns-ogarbeidsvilkår
A pkt.4.7.
ogeventuelle
av leverandørens
oppfyllelse
fo liktelser.
underleverandørers
Dersomdeter tildelt
skalenesom
Samarbeidsleverandørene
somskaloversendes
en samarbeidsavtale
kontrakttilmerennån
jf. bilag
forgodkjenning,
tiloppdragsgiver
skal
leverandør
samarbeidsleverandøreneG.
jf.
inngåsamarbeidsavtale,
bilagG.
skallevereen
Samarbeidsleverandørene
planforetableringavfellesløsningermed
for
angivelseav tidspunkter
implementering.

Frist:

Innen1 år etter
kontraktssignering
Innen18mnd.før
oppstart

skalvære
Endeligsamarbeidsavtale
omforent od 'entavo dra s iver.
forhvordanoppdragsgivers6 mnd.før
Egenerklæring
skalha
Leverandøren
oppstart
blir
oppdragsgiverskravtilsystemerograpportering
innarbeidet
ivaretatt.
og
rapportertingssystem
rutiner f. bila D.
Ved oppstart
og
skalfremlegge Oppdaterteverdivurderinger
Leverandør
etableresbasertpå
åpningsbalanse
oppdaterte
fartøyenesverdivedoppstart.
og
verdivurderinger
å nin sbalanse.
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1 Partenes representanter
Bemyndigetrepresentantfor partene:
Foroppdragsgiver:
Navn:FredrikBirkheimAmesen
Tittel:Ekspedisjonssjef
Adresse:Postboks8010 Dep, 0030 Oslo
Telefon:22 24 83 37
E-post: Fredrik-Birkheim.Amesensd.de .no

•

For leverandøren:
Navn:Per Sævik
Tittel: Adm.dir.
Adresse: Postboks215, 6099 Fosnavåg( Post)
Mjølstadneset,6092 Fosnavåg( Besøk)
Telefon: 700 80900
E-post: per@havila.no
Dersombemyndigetrepresentantforen partskiftesut,skaldenandrepartblivarsletom
dette20 virkedageri forkant.

2 Skriftlighet

s

Varsler,kravellerandremeddelelserknyttettildennekontraktenskalgisskriftligtil
postadresseellerelektroniskeadresse.
oppdragsgivers

3 Informasjons- og dokumentasjonsplikt

parteneimellom,gjelderen generell
om underretning
Utoverkontraktsbestemmelsene
av
om forholdsomkanha betydningforgjennomføring
gjensidiginformasjonsplikt
kontrakten.
kunne
Leverandørenskalpå forespørselog innentidsfristensattav oppdragsgiver
av
kankontrolleres
dokumentereat alle kravenei kontraktener oppfylt.Dokumentasjonen
ellerekstemkontrollørengasjertav oppdragsgiver.
oppdragsgiver
dersomde —i forbindelsemedegen produksjon
Leverandørskalinformereoppdragsgiver
somkanforbedre
—frembringerinformasjon
medunderleverandører
elleri kommunikasjon
enkeltdelerellerleveransensomhelhet.
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4 Mester
Det skal utarbeidesreferatfra møtenemellom partene.Oppdragsgiverer ansvarligfor
utarbeidelseav møtereferatene.
Eventuellekommentarertil møtereferatskal gis skriftlig og så raskt som mulig. Har
oppdragsgiverikke mottatttilbakemeldinginnen5 arbeidsdageretter at møtereferater sendt
leverandør,anses møtereferatetsom godkjent.

4.1 Oppstartsperioden
Det skal holdes et oppstartsmøteså raskt som mulig etter kontraktsinngåelse.
Møter i denne fasen skal avholdesetter behov.
Operatørskal på disse møtene rapporterefremdrifti henholdtil implementeringsplanen,jf.
bilag C.
Følgendeagenda skal normaltgjennomgås:
Godkjenningav referatfra forrige møte
Aktiviteter siden forrige møte
Statusrapporteringi henholdtil fremdriftsplan
Kontraktsforhold
Tekniske/driftsmessigeforhold, herunderklima og miljø
økonomiske forhold
Eventuelt
Neste møte

4.2 Driftsperioden
Det skal i driftsfasenholdesjevnlige statusmøtermellom partenefor oppfølgingog
kvalitetssikringav leveransen/kontrakten.I statusmøteneskal aktuelle problemstillinger,
leveringspresisjonog kvalitet på leveransenog klima- og miljøtiltak.Møtene skal avholdes
etter behov eller minstto ganger per år.
Følgendeagenda skal normaltgjennomgås:
Godkjenningav referatfra forrige møte
Aktiviteter siden forrige møte
Statusrapporter
Kontraktsforhold
Tekniske/driftsmessigeforhold, herunderklima og miljø
økonomisk forhold
Forholdetmellomleverandørene
Andre forhold av betydningfor oppfølgingav kontrakten
Eventuelt
Neste møte
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5 Krav til rapportering
5.1 Generelle krav til rapportering
Rapporteringav regnskapog andre økonomiskedata, samt statistikk,skal ivareta
definisjonerslik de fremgår av kontrakten.Rapporteringskal avgis innenfrister fastsatt av
oppdragsgiver.Rapporteringenskal foregå i henholdtil kravenei disse administrative
bestemmelsene.Der departementetutarbeidermaler, skal disse benyttesfor rapporteringen.
Statistikkog rapporterer å anse som offentligeopplysningermed mindrede inneholder
opplysningerhvor taushetspliktgjelder.
Rapporteringenskal være transparentog sammenlignbargjennom hele kontraktsperioden.
Leverandørenskal supplere rapporteringenmed verbal redegjørelsesom kommenterer
rapportertutviklingog produksjonsawik. Eventuelleorganisasjons-og prinsippendringersom
påvirker sammenlignbarhetenmot tidligere rapporteringskal forklares og endringer i
utformingav rapporteringskal godkjennesav departementet.
Leverandørenskal på eget initiativog snarest mulig underretteoppdragsgiverom vesentlige
endringeri organisering,ledelseog eierforhold.
Leverandørenskal gi oppdragsgiverenhver relevantopplysningav regnskapsmessigeller
driftsmessigart, som oppdragsgiverhar behovfor i forbindelsemed oppfølgingav
kontrakten.

5.2 Krav til regnskapsrapportering
5.2.1

Prinsipper for regnskapsrapportering

Leverandørenskal levere årlig regnskapog økonomiskrapporteringfor leveranseav
sjøtransporttjenesterpå kystrutenpå godkjentformat og etter retningslinjerangitt av
oppdragsgiver.
Leverandørskal presentereet revidert ordinærtårsregnskapfor samlet virksomhet på
kystruten.Dersom kystruten ikke er organisertsom separatjuridisk enhet, skal revidert
årsregnskapfor den juridiske enheten som står for driften av kystrutenog et eget regnskap
for kystrutenleveres.Ved kontraktsoppstartskal det etableresåpningsbalansefor kystruten.
Regnskapetfor kystrutenog åpningsbalansenskal være underlagtordinær revisjon.
Avkastningfra den statlige virksomhetenskal fremgå av regnskapsrapporteringen.
Prinsipperog formater for regnskapsrapporteringog for beregningav avkastning er angitt
underbilagDl.
5.2.2

Regnskapsmessig skille

Leverandørenhar adgang til å drive kommersiellvirksomhetpå sammefartøy som benyttes
til å utføre sjøtransporttjenestenepå kystruten Bergen-Kirkenes.
Dersomleverandørendriver slik kommersiellvirksomhet,skal det som minimum etablereset
regnskapsmessigskille, der inntekterog kostnaderknyttettil henholdsvisoppdraget som er
omfattet av kontraktenmed oppdragsgiverog den øvrige virksomhetenrapporteresseparat.
Leverandørenskal i tillegg til regnskapangitt i kapittel 5.2.1, levere et delregnskapfor det
statlige oppdraget Det kreves i denne sammenhengat leverandørenhar et system for
registreringog rapporteringav regnskapsdataog annen statistikksom gjør det mulig å
rapporterei henhold til det regnskapsmessigeskillet, samt å etterprøverapporterog
regnskapsføring.
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Leverandørenskal så langt som mulig rapportereinntekterog kostnaderdirektettil
henholdsvisdet statlige oppdragetog øvrig virksomhet Delregnskapetfor det statlige
oppdraget skal inkluderealle relevantekostnaderog inntekter.Leverandørenskal følge
oppstillingenfor delregnskapog prinsippenefor fordeling av inntekterog kostnadersom er
fastsatt av oppdragsgiver.Tilsvarendegjelderfor driftsmidlersom er til bruk for det statlige
oppdraget Oppstillingfor delregnskapog prinsipperfor fordelingav inntekter,kostnaderog
driftsmidlerfremgår i underbilagDl. Delregnskapetskal være gjenstandfor avtalte
kontrollhandlingerfra revisor som rapporterteresultatetetter retningslinjergitt av
departementet
5.2.3

Krav til ledelsesrapportering

Leverandørenskal samtidig med rapporteringenav regnskapfor kystrutenog delregnskap
for det statlige oppdraget,også avgi en ledelsesrapportslik departementetbestemmer,jf.
underbilag Dl Departementetkan også stille krav om særskiltenoter til regnskapet,hvis
dette anses nødvendigfor å dekke departementetsinformasjonsbehov.

5.3 Rapportering av statistikk
Leverandørenskal levere kvartalsvisog årlig statistikkom produksjonenog
produksjonsavvik.Statistikkenskal leveresskrtfthgog skal også leveres elektronisk,på
format angitt av oppdragsgiver.Krav til statistikksom skal rapportereser angitt i underbilag
Dl
Dersomleverandørendriver annen virksomhetpå sammefartøy som statlig kjøp av
sjøtransporttjenesterpå kystruten Bergen-Kirkenes,skal det som etableresav
systemmessigeløsningerfor registreringav bI a billetter,lugarer og måltiderfor rapportering
av statistikk som skiller mellom distansereisendeog øvrige reisende.Leverandørens
systemer skal også kunne registreregodstransportsom gjelder henholdsvisnord og sør for
Tromsø.

5.4 Krav til rapportering av klima- og miljøregnskap
5.4.1

Rapportering av oppfylte klima- og miljøkrav

Oppdragsgiverstiller krav til årlig rapporteringav et klima- og miljøregnskap,jf oppsettog
omregningsfaktoreri bilag Dl Klima- og miljøregnskapetskal være revisorgodkjent,og det
skal vedlegges en bekreftelsefra revisor om at alt kjøp av energibærerefor samiet
virksomhetpå kystruten er redegjortfor, og at alt relevantforbruk er inkludert i klima- og
miljøregnskapet.
Oppdragsgiverforbeholder seg retten til å offentliggjøreog benytte rapportertedrivstoff-og
utslippstall.
5.4.2

Tiltaksplan for å oppfylle krav til maksimale gjennomsnittli
gjennom driftsperioden

e CO2-utslipp

Dersomleverandørenikke oppfyller kravene til maksimalegjennomsnittligetillatte CO2utslipp ved oppstart, skal leverandørenlevere en tittaksplanover tiltak som leverandøren
planleggerå implementerefor å innfri kravet til maksimalegjennomsnittligCO2-utslippi
driftsperioden.Leverandørenskal hvert år redegjørefor tiltak som er gjennomførtsiste
kalenderårog planlagtetiltak for det kommendeåret.
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Utslippsnivåersom fremgår av tidsplaneni tiltaksplanenved driftsstart, vil danne
utgangspunktetfor sanksjonsutmålingav kravettil maksimalegjennomsnittligeCO2-utslipp,
jf. bilag E kapittel 2.3.

5.5 Kontrolitiltak og dokumentasjon
Rapporteringav økonomiskedata og statistikkfor distansepassasjerer,øvrige reisendeog
godstransportskal kunne kontrolleresmot leverandørensbookingsystemermv. Det skal
kunne hentes ut måneds-, kvartals-og årsrapporterfra bookingsystemetsom underbygger
statistikken.Ved revisors gjennomgangav årsregnskapog leverandørensårsrapporttil
oppdragsgiver,skal revisor kunne kontrollereinformasjonenfra systemenemot rapportert
statistikk Leverandørenskal videre kunne vise sammenhengenmellom registreringenav
passasjereri bookingsystemetog regnskapsførteinntekter,samt registreringenav
godstransporti trafikkstyringssystemetog regnskapsførteinntekterog kostnader.
Oppdragsgiverkan iverksettekontrolltiltakog egne undersøkelserhos leverandøreller på
fartøy. Ved kontrolltiltakog andre undersøkelser,skal leverandørengi oppdragsgiverinnsyni
opplysninger,systemer og lignendesamt leggefrem eventuellsupplerendedokumentasjon
som oppdragsgiveranser som nødvendig.
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Innholdsfortegnelse
UnderbilagD1
1
Rapporteringsinstruks
for KystrutenBergen-Kirkenes
2
Sentralebestemmelseri rapporteringsinstruksen
Regnskapsrapportering
Retningslinjerfor utarbeidelseav regnskapsrapportering
ved regnskapsmessig
skille
Statistikkrapportering
Klima-og miljøregnskapog tiltaksplan
Arsrapport
Kvartalsrapport
Revisorkontroll
av regnskapsinformasjonen
i årsrapporten
Tidsfrister

1
3
3
3
4
4
5
5

6
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1 Rapporteringsinstruks for Kystruten Bergen-Kirkenes
Dennerapporteringsinstruksen
vilbli utarbeidetav oppdragsgiveretterkontraktsinngåelse,
i
trådmed de krav somer satttil leverandøreni endeligkontraktom leveranseav
sjetransporttjenester
på strekningenBergen-Kirkenes.Nedenforfølgeren foreløpigog
overordnetbeskrivelseav forholdsomer aktuelleå ta inni en endeligrapporteringsinstruks.

2 Sentrale bestemmelser i rapporteringsinstruksen
2.1 Regnskapsrapportering
Oppdragsgiverkreverrelevantregnskapsrapportering
utfra leverandørensorganiseringog
endeligekontraktsbestemmelser.
Leverandørskal presentereet revidertordinærtårsregnskapfor samletvirksomhetpå
kystruten.Dersomkystrutenikkeer organisertsomseparatjuridiskenhet,skalrevidert
årsregnskapfordenjuridiskeenhetensom stårfor driftenav kystrutenog et totalregnskap
forkystrutenleveres.Kystrutenskal rapporteressom eget ansvarsstedog presenteressom
egetsegmenti segmentnotetil det ordinæreårsregnskapetfor den overliggendejuridiske
virksomheten.Segmentnotenskalvære underlagtordinaerrevisjon.Revisorskalvære
innforståttmed betydningenav rapporteringenmed tanke på oppfølgingav krav
statsstøtteregelverket
og skalleggetil grunnen særskiltvesentlighetsvurdering
i sinrevisjon
av segmentnotensomgjenspeilerdenne risikoen.
Leverandørenskal rapportereregnskapetper kalenderåri henholdtiloppsetti skjema
definertav oppdragsgiver.Oppsettetfor regnskapettar utgangspunkti oppsettetfor
budsjetteti vedlegg3 i konkurransegrunnlaget.
Balanse
Ved driftsstartskalleverandørenlevereen revisorgodkjentåpningsbalansefor segmentet
kystrutensomminimuminkludererverdienav fartøyeneog beregnetarbeidskapitalrelaterttil
kystruten.Apningsbalansenskalvære basertpå påliteliginformasjon,værekomplett,samt
være tilstrekkeligdokumentert.Apningsbalansenskal så langtsom muliggien sannog
rettferdigrepresentasjonav selskapetseiendelerog gjeld.Verdsettelsenav eiendeleneskal
gi tilstrekkeliginformasjonom forutsetningerog metodesombrukesfor å underbyggeat
åpningsbalansen
er rimelig.
Apningsbalansendannergrunntagetfor bokførtverdi i balansenfor kystruteni de fremtidige
årsregnskapene.Eiendeleneskal avskrivesetternorskregnskapsstandard/bokføringsregler
i
lovflorskrift.
Leverandørenskallevereen oppdatertbalansei forbindelsemed den årlige
regnskapsrapporteringen
av segmentetkystruten.Forfastsettelseav verdienav fartøyog
andrerelevantedriftsmidlerskaldet benyttesbokførte,gjennomsnittlige
verdier(basertpå
åpningsbalanseog etterfølgendetilganger,avganger,avskrivningerog nedskrivninger)
eller
markedsverdibasertpå verdivurderingerfra to ulike, uavhengigemeglere.
Avkastnjnq
Avkastningenfra det statligeoppdragetskalfremgå av regnskapsrapporteringen.
Avkastningenskalberegnessom avkastningpå sysselsattkapitaletterfølgendeformel:
Avkastningpå sysselsattkapital=

R
*1
0
(Gjennomsnittligarbeidskapital+ verdiav eiendeler)
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2.2 Retningslinjer for utarbeidelse av regnskapsrapportering ved
regnskapsmessig skille
Dersomleverandørenogsådriverøvrigvirksomhetsom ikkefallerunderden statlige
skillemellomden statfigeog den
leveransen,skalleverandørenetablereet regnskapsmessig
øvrigevirksomheten.
for kystruten,utarbeidesseparate
Det skalda, i tilleggtilordinærtrevidertsegmentregnskap
delregnskapforvirksomhetsom gjelderdet statligeoppdragetog øvrigvirksomhet.
slikat
Leverandørenplikterå tilordneinntekterog kostnadertil delvirksomheten
for delvirksomhetengiret mestmuligkorrektbildeav åretsdrift.
driftsresultatet
Alle relevanteinntekterog kun rektvantekostnaderskaltilordnestilstatligvirksomhet.
Tilordningenskalgjøresved direkteregistreringi regnskapetderdet er mulig.Indirekte
inntekterog kostnader,somikkekan tilordnesdirektetil statligeller øvrigvirksomhet,skal
for
som er utarbeidetav oppdragsgiver.Retningslinjene
fordelesetterfordelingsnøkler
vilta utgangspunktiprinsippenesomer nærmere
utarbeidelseav regnskapsrapporteringen
og utformesendeligav oppdragsgiveretter
angitti vedlegg4 tilkonkurransegrunnlaget
inngåelseav kontrakten.
DeMrksomhetensomgjelderdet statligeoppdragetskalsom minimuminnrettessom eget
slikat inntekter,kostnader,eiendelerog forpliktelserkan
ansvarsstedi regnskapssystemet
av resultat-og
posteresdirekte.Det skalkunnetrekkesut en spesiftsertkontooversikt
balanseregnskapfra regnskapssystemet.Leverandørenskalogså leverestatistikksom
sombenyttesi delregnskapet.
dokumenterergrunnlagetforfordelingsnøklene
Delregnskapetskalavstemrnesmot årsregnskapetog eventuettsegmentnotenper
regnskapspost.
som
Oppdragsgiverkan kreveat delregnskapetblirkontrollertav revisoretterretningslinjer
oppdragsgiverfastsetter

2.3 Statistikkrapportering
skal dokumentereproduksjonenog driftsstatusi perioden.Det skal
Statistikkrapporteringen
bl.a. rapporteresfølgendeetteroppsettsomoppdragsgiverhar godtatt:

Rapporteringav antallpassasjererI sum,distansereisendeog øvrigereisende:
Antallpassasjererper kvartal—fordeltpå hhv.passasjerermed og utenlugar
Antallpassasjererpermåned—fordeltpå hhv.passasjerermed og uten luger
Antallpassasjerertilog fra de enkeltehavnene—fordeltpå hhv.passasjerer
med og utenlugar
per kvartal—fordeltpå hhv.passasjerermed og
Antallpassasjerkilometer
utenlugar
Antallpassasjerkilometerper måned—fordeltpå hhv.passasjerermed og
utenlugar
Utvalgtenøkkeltallfor distansetrafikken:
per distansereisendeper kvartalog år
Bruttogjennomsnittsinntekt
per distansereisendemed lugarper kvartalog år
Gjennomsnittsinntekt
per distansereisendeutenlugarper kvartalog år
Gjennomsnittsinntekt
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Inntektper distansekilometer
perkvartalog år
Snittreiselengde(km)per distansereisendeper kvartalog år
Gjennomsnittspris
perdistansereisendeutenlugarperkvartalog år
Gjennomsnittspris
perdistansereisendemed lugarper kvartalog år
Nettoproduksjon(antalldriftsdøgn)
Driftsdøgnperfartøy
Godstrafikk
Antallsendingerog sendtetonnper månedog kvartal,hhv.for strekningene
Bergen-Tromsøog Tromsø-Kirkenes
Antallsendingerog sendtetonntil og fra de enkeltehavnenepå strekningen
Tromsø-Kirkenespermånedog kvartal
Utnyttelseav reservertkapasitet(strekningenTromsø-Kirkenes),per måned
og kvartal
Ulnyttelseav reservertkapasitet(strekningenTromsø-Kirkenes)tilog fra de
enkeltehavnene
Fordelingmellomtørrvare,frysog kjøl (strekningenTromsø-Kirkenes)
Antallbilerfraktet
Statistikkoverværforholdved kanselleringer,herundermålingerav vindstyrkeog retningfra sensoreri fartøyetog havnenog tidspunktog fartøyetsposisjonnår
kanselleringenhar blittbesluttet.Oppdragsgiverskal ha tilgangtilloggfra kaptein
med begrunnelseforkanselleringersomskyldesekstraordinæreværforhold.

2.4 Klima, og miljøregnskap og tiltaksplan
Leverandørskal levereårligklima-og miljørapportering
på formatangittav oppdragsgiver.
Oppstillingenav klima-og miljøregnskapettar utgangspunktioppsettetforklima-og
miljøbudsjettetivedlegg5. I tilleggtil CO2skalogså NOx- og SOx-utslipprapporteres.
Omregningsfaktorer
for CO2-utslippfor ulikeenergibærereer gittav oppdragsgiverog vil
være uendretgjennomkontraktsperioden
medmindreanneter avtaft.
Dersomleveranderikkeoppfyllerkravettilmaksimalegjennomsnittlige
COrutsåPPPå
oppstartstidspunktet,
skal leverandørenlevereen tiltaksplanfor å innfrikravetinnenutløpet
av kontrakten.

2.5 Arsrapport
Ararapportenskal bl.a. inneholdefølgende:
Regnskapsrapportering
og statistikkrapportering
for året, sammenlignetmot
foregåendeår
Revisjonsberetning
(sominkluderersegmentregnskapet
for kystruten)og revisors
rapportom avtaltekontrollhandlinger
(knyttettil delregnskapetfor den statlige
virksomheten)
Redegjørelsefra ledelsenfor utviklingenav regnskaps-og statistikkrapporteringen
og
bekreftelseom at regnskapsrapporteringen
er i tråd med kravene
rapporteringsinstruksen
Redegjørelsefor utviklingeni produksjonen
Redegjørelsefor avviki løpetav året
Risikovurdering
og risikoreduserende
tiltakdersomleverandørhar identifisertforhdld
somkan ha betydningfor gjennomferingenav oppdrageti henholdtilkontrakten
Redegjørelsefor klima-og miljøtiltaksomer gjennomførtsistekalenderårog
planlagtetiltakfor detkommendeåret
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2.6 Kvartalsrapport
Kvartalsrapporten
skalbl.a. inneholdefølgende:
Statistkkrapportering,
sammentignetmot sammeperiodei foregåendeår
Redegjørelsefor utviklingeni produksjonen
Redegjørelsefor awk i løpetav kvartalet
Risikovurdering
og riskoreduserendetiltakdersomleverandørhar identifisertforhold
somkan ha betydningfor gjennomføringen
av oppdrageti henholdtilkontrakten

2.7 Revisorkontroll av regnskapsInformasjonen 1årsrapporten
Regnskapeneskalkontrolleresav revisorog rapporteresi trådmed retningslinjer
og
standarderangittav oppdragsgiver.Retningslinjene
fastsettesav oppdragsgiveretter
kontraktsinngåelse
og kan revideresi kontraktsperioden.

2.8 Tidsfrister
Arligrapporteringskal vesreoppdragsgWer
i hendesenest31. marsi påfølgendeår.
Kvartalsvisrapporteringskalvære oppdragsgiveri hendesenestdsnmånedetterhvert
kvartalsslutt.
For sen leveransei forholdtil rapporteringskravene
vil regnessommislighold,jf. kontrakten
kapittel6.5.
Eventuelleforholdsomer påpektskriftligav revisori tilknytningtildette oppdragetskal
oversendesoppdragsgiverutenugrunnetopphold.
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1 Rapporteringsinstruks for Kystruten Bergen-Kirkenes
Dennerapporteringsinstruksen
vilbli utarbeidetav oppdragsgiveretterkontraktsinngåelse,
i
trådmed de kravsomer satttil leverandøreni endeligkontraktom leveranseav
sjetransporttjenester
på strekningenBergen-Kirkenes.Nedenforfølgeren foreløpigog
overordnetbeskrivelseav forholdsom er aktuelleå ta inni en endeligrapporteringsinstruks.

2 Sentrale bestemmelser i rapporteringsinstruksen
2.1 Regnskapsrapportering
Oppdragsgiverkreverrelevantregnskapsrapportering
utfra leverandørensorganiseringog
endeligekontraktsbestemmelser.
Leverandørskal presentereet revidertordinærtårsregnskapfor samletvirksomhetpå
kystruten.Dersomkystrutenikkeer organisertsom separatjuridiskenhet,skalrevidert
årsregnskapfordenjuridiskeenhetensom stårfor driftenav kystrutenoget totalregnskap
forkystrutenleveres.Kystrutenskal rapporteressom eget ansvarsstedog presenteressom
eget segmenti segmentnotetil det ordinæreårsregnskapetfor den overliggendejuridiske
virksomheten.Segmentnotenskalvære underlagtordinærrevisjon.Revisorskalvære
innforståttmed betydningenav rapporteringenmed tanke på oppfølgingav krav i
statsstøtteregelverket
og skal leggetilgrunnen særskiltvesentlighetsvurdering
i sinrevisjon
av segmentnotensomgjenspeilerdenne risikoen.
Leverandørenskalrapportereregnskapetper kalenderåri henholdtiloppsetti skjema
definertav oppdragsgiver.Oppsettetfor regnskapettar utgangspunktioppsettetfor
budsjetteti vedlegg3 i konkurransegrunnlaget.
Balanse
Ved driftsstartskalleverandørenlevereen revisorgodkjent
åpningsbalanse
for segmentet
kystrutensomminimuminkludererverdienav fartøyeneog beregnetarbeidskapitalrelaterttil
kystruten.Apningsbalansenskalvære basertpå påliteliginformasjon,værekomplett,samt
væretilstrekkeligdokumentert.Apningsbalansenskal så langtsommuliggien sannog
rettferdigrepresentasjonav selskapetseiendelerog gjeld.Verdsettelsenav eiendeleneskal
gi tilstrekkeliginformasjonom forutsetningerog metodesombrukesfor å underbyggeat
åpningsbalansener rimelig.
Apningsbalansen
dannergrunnlagetfor bokførtverdii balansenfor kystruteni de fremtidige
årsregnskapene.Eiendeleneskalavskrivesetternorskregnskapsstandard/bokføringsregler
i
lov/forskrift.
Leverandørenskal levereen oppdatertbalansei forbindelsemed den årlige
regnskapsrapporteringen
av segmentetkystruten.Forfastsettelseav verdienav fartøyog
andrerelevantedriftsmidlerskaldet benyttesbokførte,gjennomsnittlige
verdier(basertpå
åpningsbalanseog etterfølgendetilganger,avganger,avskrivningerog nedskrivninger)
eller
markedsverdibasertpå verdivurderingerfra to ulike, uavhengigemeglere.
Avkastninq
Avkastningenfra det statligeoppdragetskalfremgåav regnskapsrapporteringen.
Avkastningenskalberegnessom avkastningpå sysselsattkapitaletterfølgendeformel:
Avkastningpå sysselsattkapital=

fl
*1 °
(Gjennomsnittligarbeidskapital+ verdiav eiendeler)
Side 3 av 6

2.2 Retningslinjer for utarbeidelse av regnskapsrapportering ved
regnskapsmessig skille
Dersomleverandørenogsådriverøvrigvirksomhetsomikkefallerunderden statlige
leveransen,skalleverandørenetablereet regnskapsmessig
skillemellomden statligeog den
øvrigevirksomheten.
Det skalda, i tilleggtilordinærtrevidertsegmentregnskap
for kystruten,utarbeidesseparate
delregnskapforvirksomhetsomgjelderdet statligeoppdragetog øvrigvirksomhet.
Leverandørenplikterå tilordneinntekterog kostnadertildelvirksomheten
slikat
driftsresultatet
for delvirksomhetengiret mestmuligkorrektbildeav åretsdrift.
Alle relevanteinntekterog kun relevantekostnaderskaltilordnestil statligvirksomhet.
Tilordningenskalgjøresved direkteregistreringi regnskapetder det er mulig.Indirekte
inntekterog kostnader,somikkekan tilordnesdirektetilstatligellerøvrigvirksomhet,skal
fordelesetterfordelingsnaklersom er utarbeidetav oppdragsgiver.Retningslinjene
for
utarbeidelseav regnskapsrapporteringen
vilta utgangspunktiprinsippenesomer nammere
angitti vedlegg4 tilkonkurransegrunnlaget
og utformesendeligav oppdragsgiveretter
Inngåelseav kontrakten.
Delvirksomheten
som gjelderdet statligeoppdragetskalsomminimuminnrettessom eget
ansvarsstedi regnskapssystemet
slikat inntekter,kostnader,eiendelerog forpliktelserkan
posteresdirekte.Det skalkunnetrekkesut en spesifisertkontooversikt
av resultat-og
balanseregnskapfra regnskapssystemet.
Leverandørenskalogså leverestatistikksom
dokumenterergrunnlagetfor fordelingsnøklene
sombenyttesi delregnskapet.
Delregnskapetskalavstemmesmotårsregnskapetog eventueltsegmentnotenper
regnskapspost.
Oppdragsgiverkan kreveat delregnskapetblirkontrollertav revisoretterretningslinjersom
oppdragsgiverfastsetter

2,3 Statistikkrapportering
Statistddcrapporteringen
skal dokumentereproduksjonen
og driftsstatusi perioden.Det skal
bl.a. rapporteresfølgendeetteroppsettsomoppdragsgiverhargodtatt:

Rapporteringav antaNpassasjereri sum,distansereisendeog øvrigereisende:
Antallpassasjererper kvartal—fordeltpå hhv.passasjerermed og uten lugar
Antallpassasjererper måned—fordeltpå hhv.passasjerermed og uten lugar
Antallpassasjerertil og fra de enkeltehavnene—fordeltpå hhv.passasjerer
med og utenlugar
Antallpassasjerkilometer
per kvartal—fordeltpå hhv.passasjerermed og
utenlugar
Antallpassasjerkilometerper måned fordeltpå hhv.passasjerermed og
uten lugar
Utvalgtenøkkeltallfor distansetrafikken:
BruttogjennomsnNtsinntekt
per distansereisende
per kvartalog år
Gjennomsnittsinntekt
per distansereisendemed lugarper kvartalog år
Gjennornsnittsinntekt
per distansereisendeuten lugarper kvartalog år
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Inntektperdistansekilometer
perkvartalog år
Snittreiselengde(km) per distansereisendeper kvartalog år
Gjennomsnittspris
perdistansereisendeutenlugarperkvartalog år
Gjennomsnittspris
per distansereisendemed lugarper kvartalog år
Nettoproduksjon(antalldriftsdøgn)
Driftsdøgnperfartøy
Godstrafikk
Antallsendingerog sendtetonnper måned og kvartal,hhv.for strekningene
Bergen-Tromsøog Tromsø-Kirkenes
Antallsendingerog sendtetonntil og fra de enkeltehavnenepå strekningen
Tromsø-Kirkenespermånedog kvartal
Utnyttelseav reservertkapasitet(strekningenTromsø-Kirkenes),permåned
og kvartal
Utnyttelseav reservertkapasitet(strekningenTromsø-Kirkenes)tilog fra de
enkeltehavnene
Fordelingmellomtørrvare,frysog kjøl (strekningenTromsø-Kirkenes)
Antallbilerfraktet
Statistikkoverværforholdved kanselleringer,herundermålingerav vindstyrkeog retningfra sensoreri fartøyetog havnenog tidspunktog fartøyetsposisjonnår
kanselleringenhar blittbesluttet.Oppdragsgiverskal ha tilgangtilloggfra kaptein
med begrunnelseforkanselleringersomskyldesekstraordinæreværforhold.

2.4 Klima- og miljøregnskap og tiltaksplan
Leverandørskal levereårligklima-og miljørapportering
på formatangittav oppdragsgiver.
Oppstillingenav klima-og miljøregnskapettar utgangspunktioppsettetforklima-og
miljøbudsjettetivedlegg5. I tilleggtilCO2 skalogså NOx- og SOx-utslipprapporteres.
Omregningsfaktorer
for CO2-utslippfor ulikeenergibærereer gittav oppdragsgiverog vil
være uendretgjennomkontraktsperioden
medmindreanneter avtait
Dersomteverandørikkeoppfyllerkravettilmaksimalegjennomsnittlige
COrutslIPPPå
oppstartstidspunktet.
skal leverandørenlevereen tiltaksplanfor å innfrikravetinnenutløpet
av kontrakten.

2.5 Arsrapport
Arsrapportenskalbl.a. inneholdefølgende:
Regnskapsrapportering
og statistikkrapportering
for året, sammenlignetmot
foregåendeår
Revisjonsberetning
(sominkluderersegmentregnskapet
for kystruten)og revisors
rapportom avtaltekontrollhandlinger
(knyttettildelregnskapetfor den statlige
virksomheten)
Redegjørelsefra ledelsenfor utviklingenav regnskaps-og statistikkrapporteringen
og
bekreftelseom at regnskapsrapporteringen
er i tråd med kravere i
rapporteringsinstruksen
Redegjørelsefor utviklingeni produksjonen
Redegjørelsefor avviki løpet av året
Risikovurdering
og risikoreduserende
tiltakdersomleverandørhar identifisertforhold
somkan ha betydningfor gjennomføringenav oppdrageti henholdtil kontrakten
Redegjørelsefor klima-og miljøtitaksomer gjennomførtsistekalenderårog
planlagtetittakfor detkommendeåret
Side 5 av 6

2.6 Kvartalsrapport
Kvartalsrapporten
skal bl.a. inneholdefølgende:
Statistikkrapportering.
sammenlignetmotsammeperiodeiforegåendeår
Redegjørelsefor utvklingeni produksjonen
Redegjørelsefor avviki løpetav kvartalet
Risikovurdering
og risikoreduserende
tiltakdersomleverandørharidentifisertforhold
somkan ha betydningfor gjennomføringen
av oppdrageti henholdtilkontrakten

2.7 Revisorkontroll av regnskapsinformasjonen i årsrapporten
Regnskapeneskalkontrolleresav revisorog rapporteresi trådmed retningslinjer
og
standarderangittav oppdragsgiver.Retningslinjene
fastsettesav oppdragsgiver
etter
kontraktsinngåelse
og kan revideresi kontraktsperioden.

2.8 Tidsfrister
Arligrapporteringskalvasreoppdragsgiveri hendesenest31. mars i påfølgendeår.
Kvartaisvisrapporteringskalvaereoppdragsgiveri hendesenestån månedetterhvert
kvartalsslutt.
For sen leveransei forholdtil rapporteringskravene
vil regnessommislighold,jf. kontrakten
kapittel6.5.
Eventuelleforholdsom er påpektskriftligav revisori tilknytningtildette oppdragetskal
oversendesoppdragsgiverutenugrunnetopphold.
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1 Oppdragsgivers vederlag
1.1 Vederlag
Oppdragsgiver
skalfortjenestenytevederlagfordetenkelteår,jf. nedenstående:
Forår 1:242 mill.kr
Forår 2: 242 mill.kr
Forår 3:242 mill.kr
Forår 4: 242 mill.kr
Forår 5:242 mill.kr
Forår 6: 242 mill.kr
Forår 7: 242 mill.kr
Forår 8:242 mill.kr
Forår 9: 242 mill.kr
Forår 10:242 mill.kr
Foravtaleperioden
i alt2 420 mill.kr.
Foropsjonsåret
er vederlaget122mill.kr.
Oppgittvederlager i 2018-kroner.
Detavtaltevederlagetfordetenkelteår er gjortmedforbeholdomat Stortingetvedde årlige
budsjettvedtak
stillerde nødvendige
beløptildisposisjon.
Avtaltvederlager eksklusiv
merverdiavgift.

1.2 Prisregulering
Avtaltårligvederlagoppgitti 2018-kronerskalprisomregnes
i samsvarmedStatistisk
sentralbyrås
kostnadsindeks
forinnenriks
sjøfart- delindeksforferjedrift.Prisomregningen
gjennomføres
årlig.Beregningen
foretasmedutgangspunkt
i publisertindeksfor4. kvartal
åretførreguleringstidspunktet.1
EksempeMsvilprisreguleringen
for2021 baserespå
endringermålti perioden4. kvartal2018 til4. kvartal2019.
Dersomovennevnte
kostnadsindeks
ikkeskulleværetilgjengelig,
vilSSBskonsumprisindeks
benyttes.

1.3 Utbetaling av vederlaget
Vederlagetskalutbetaleshvermånedmedforfall1. dagi måneden.
Leverandøren
skalsendefakturai samsvarmeddentilenhvertidgjeldendeangivelsefra
oppdragsgiver.
Øvrigebetalingsvilkår:
Vilkårforimplementering
av EHF(elektronisk
handelsformat):
Leveranseav elektroniske
fakturaerskalskjepådenav Direktorat
forøkonomistyring
(DFØ)
sintilenhvertidvalgtekommunikasjonsmetode.
Ved endringav kommunikasjonsmetode
vil
leverandøren
blivarsletseksmånederfør nødvendig
endringfinnersted.

Indeksen
for4. kvartalpubliseresnormatti marspåfølgendeår på SSBsnettsider.
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2 Trekk, konvensjonalbøter og tilbakebetaling
2.1 Trekk og konvensjonalbøter
Eventuelletrekkivederlaget og konvensjonalbøter,
jf. kapittel6 i kontrakten,innkreveshvert
år etter gjennomgangav årsrapporten,

2.2 Overkompensasjon
Kontraktenkapittel11omfatteren bestemmelseom tilbakebetalingav overkompensasjon.
Oppdragsgiverforetaren kontrollfor eventuelloverkompensasjonhvertandreår.
Dersomen overkompensasjonskontroll
viserat avkastningenoverstigerforventetrimelig
avkastning,kan overkompensasjonien toårsperiodeoverførestil nestetoårsperiode.
Overkompensasjonskalavsettespå en sperretkonto,Ved eventuelloverkompensasjonved
opphørav kontrakten,skaloverkompensasjonen
tilbakebetalestil oppdragsgiver.

2.3 Maksimale gjennomsnittligeCO2-utslipp
Leverandørenskal levereårligklima-og miljøregnskapog rapporteringav klima-og
miljøtiltak,jf. bilag D kapittel5.4. Dersomklima-og miljøregnskapetviserat CO2-utslippene
overstigermaksimaleCO2-utslippsomer angitti tiltaksplanen,fastsettesen konvensjonalbot.
Konvensjonalbotenskal avsettespå en sperretkonto.Dersomminstekravetom maksimale
gjennomsnittligeCO2-utslippikkeer oppfyltved opphørav kontrakten,skal
konvensjonalbotenbetalestil oppdragsgiver.

3 Takster og rabatter

Deter fastsattmaksimaltakstregulativ
for distansereisendemeddekksplasserpå kystruten
Bergen—Kirkenes
per 1.5.2017,Maksimaltakstenkanjusteresårligfor prisutviklingetter
konsumprisindeksen,
jf. bilagEl. Eventuelleandreendringeri maksimalregulativetskal
godkjennesav departementet.
For distansereisendemedkøyeplasserskal takstenikkeoverstigeden prisenøvrige
reisendebetalerfor tilsvarendereisemed køyeplasspå sammeskip. Tilsvarendegjelderfor
eventuelletilleggfor måltider.
For distansepassasjerermeddekksplassskal detytes rabattordningersom regnesi prosent
av ordinasrbillettprissomfølger:
Barn0-3 år: Gratisnårde ikkebenytteregenkøye
Barn4-15 år: 50 % rabatt
Honnørfra og medfylte 67 år 50 % rabatt Sammerabattgis medreisende
ektefelle/samboer,og registrerteparteneuavhengigav alder.
Uføretrygdetetterfolketrygdlovenog bfind:50 % rabatt Sammerabattgis
medreisendeektefellelsamboer,og registrerteparteneuavhengigav alder.
Ledsager Gratisnården personsom hardhunreisersammenmed, kanframvise
ledsagerkortutstedtav hjemkommune.
Vernepliktig:50 rabattpå reisersomforetasi vernepliktsperioden.Rabattengjelder
ikkefor befaleller offisererog gjelderhellerikke på reiserved innkallingtil
førstegangstjeneste.
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Ovennevnte rabattordninger kan ikke kombineres, dog slik at ledsagerrabatten gjelder selv
om person med ledsagerbevis har rett til rabatt for sin del.
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Endringersom er gjortetter inngåelseav kontraktom leveranseav sjøtransporttjenesterpå
kystrutenBergen-Kirkenesav 10.4.2018,skal samlesher. Endringenepåvirkerikke øvrige
bestemmelseri kontrakten.
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Formid og hensikt med samarbeidsavtalen

Samarbeldsavtalen
gjelderleveranseav sjetransporttjenester
på kystrutenSe
jf kontrakt
mellomSamferdseledeparlementet
og HavilaKystruten
ASeignertsieser
ntetog Huregruten
ASeignertpageskontrakt
mellorn

es,
' hf• ZcIt

Samerbeldsavtalen
alcalInngås henholdtffkontraktene
kapittel5.4 og gjeldefremtil
kontraktene,Inkludert
opsjonsår,utløper.
Samerbeidsavtalen
Inngh med hjemmelog påleggIleveranderenesrespektivekontrakter
madoppdragegiver.
Semarbeideleveranderene
er bundetav bestemmelseneIsln kontrakt
medoppdragsgIver.
Manglendeoppfyllelesav forpliktelsene
Idennesamarbekleavtalen
anses som mieligholdog kanfå konsekvenserforleverandøreneskontrakt
med
oPPdragegiver.
Samarbekleavtalen
skalreguleredetpraktiskesamarbeidetmellom
samarbeldsieveranderene.
Samarbeideavtalen
ekalelkreatoppdragetgjennomførestildat
besteforbnikerneav transporttienestene
påkystrutenag at tjenestenfremstårså enhetlig
sommullg,jf.kapittel5.4 i kontrakten.
Gjennomsamarbeldsavtalen
skal
samarbeldelevemnderene
forplacte
seg titet velfungerendesarnarbeldog ateventuelle
utfordringer
håndteresutenat dettefårkonsekvenserforleveransenav
sjetransporttjenestene
som kontrakten
omfatter.
Vedetableringav samarbeidetskalsernarbeldsleveranderene
påse at samarbeidetkmrettes
et det ikkaertithinderforvidummkonkurranse
knyttettllleverIngav ljenesteneog
semarbeldeleverandenenes
eventuallekommersialle
virksomhetsom drivesparabltom bord
på sernmeskip.SamarbeidetskalvidereIkkevsereIstrldmednorekrett,herunder
bestemmelseneIkonkurranseloven.
Ensignertsamarbeldsavhdeskaloversendestiloppdragaøversenest ettAretterInngåelse
av kontraktene.
Detvises også tilMeteri implementeringsphmen,
jf.bliagC.
Samarbeldeavtalen
skalgodkjennesav oppdragsgiver.
Ved enske omendringer1
samarbeldeavtalen
ekalsemarbeideleverandenme
enes ornet forslagtilen endrIngsavtale.
Endringsavtalen
tilsamerbeldsavtaten
staMgodkjennesav oppdragsgiver
farPaalttredelse.

2 Samarbeldsom minimumskal reguleres gjennom
samarbeldsavtalen

Detpraktiske,deglIgesentarbeidetmellomsamarbeldsleveranderene
skalregularesav
bestemmelsersom sernarbeidsleveranderene
selvblirenige om.
Samarbeldeavtalen
skalInneholdebestemmelsersom Ivaretaroppdregegivers
kravspesIlikasjon,
jf.bilagA.Idet følgendefremgårde områdersom samerbeldsavtalen
minimum
skal dekke.
Eventualleandreforholdav betydningforsarnarbeidsleveranderenes
samarbeldekalogså
berkdves.

2.1 Anevarsforhold
Samarbeldsavtalen
skalregulereansvareforholdene
mellomleverandereneved
gjennomferingav samarbeidet,jf.kapIttel2.2-2.7.
Sarnarbeldsavtalen
skelomfattebestemmelser80111
reguIereransversforhaidene,
dereamdet oppetåruenighetermellomleverandereneetterat avtalener kmgått
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2.2 Eventuell vIrksomhetsoverdragelse
Samarbeldeleverandørene
skalsergeforen effektivprosessfor
vIrksomheteoverdragelee,
jf. konkurransegrunnlaget
kapittel2.4. Leverandørene
skal
leggetllretteforgoddlelogmedde berørteansatteogderesfagorganIsasjoner.

2.3 Ruteplanlegging
Samarbeichtleverandørene
skalsørgeforat detsamiederuteffIbudpå kystruten
Bergen-Mrkeneser I overensstemmelse
medde kravsomfremkommerI kontrakten
mellomhverav leverandøreneog oppdragegIver
Leverandareneskalfølgesammerutetabell,slikat tilbudeter forutsigbart
forde
reisende.
Ved eventuelleendringeri rutetabellen
skalleverandøreneforetaenfellesheringav
omforentendringsforelag
hosde aktuellefylkeskommunene,
før søknadom
godkjenning
fra departementet.
HvIlkeavgangerdenenketteteverandørskalbetleneer i utgangspunktet
definertved
Inngåelseav kontrakt.Deraomleverandareneanserdet somhensktamessig,
kan det
evlalesanneninndelingav de 11 avgangene/Menesomdensamledetjanesten
omfatter.
Samtubeldknyttettll reguladtet,herunderbestemmelserknyttettll gjensidlg
Informaelon
omplanlagtvadlkeholdog sålangtsommullgunngåat flereskiper I
opplagpå sammetld.

2.4 Falles Informasjon for distanserelser og transport av gods
Bestemmelser
om kravspesifikesjoner
tilsystemerforbookIng/billettsalg,
sik at
systemeneleggertil retteforfellesrelseinformasjon
ogenkleog effektiveløsnInger
forbIlletlkjøpfordistanseretsende.
Bestemmelser
somregulererbrukav eventuellefellessystemerogfordelIngav
kostnadenefilknyttetsystemene.

2.5 GodshåndterIng
Leverandereneskalsørgeforat godstibudetfremstårsomenhetligog effektIvtfor
brukerneav tibudet.Dettegjelderforbådeenkelteendinger
ogjevnige aendInger.
Bestemmelseromtrandtstyringssystemer
somsikrereffektivsamhandling
med
ekspedltørene
og leggertIl retteforat godshindteringen
kandennomfaresenkettog
effektivti havnene.
fellesportalskalinneholdeinformasjon
somgjørat deter enkeltå foreta
enkettsendInger.
Samarbeldsleverandørene
skalvtereforpliktettHfølgende:
te medgodsaomer levertblekspecHtør
inntil1 timeføravreise,såfremtdet er
ledigkapasitet
ta medreturav godssomer ioesetI annenhavnpga.kanselleringer,
såframt
deter ledlgkapasItet

2.5 Avvikshåndtering
Leverandørene
ekaletablererutinerforå løseavvikfra ruteproduksjonen.
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Avtalenskalsom mkdrnum
omhandlede viktigsteasnidcene
som kanoppståog
loardnger
forå håndteredisse, samtmakenlemerforå håndtereuforutsette
problemer.

2.7 Formet på rapportering
Adigo
raPPortoringer
skalleverei sammeformat slikatstatistikkog økonomtsk
rappertering
enkeltkankonsolideres.
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