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Investering väst bjuder in till tidiga dialoger

Var med i dialog kring hur vi upphandlar en
totalentreprenad med målet om 50%
klimatreducerande åtgärder jämfört med 2015.
Hur skall vi utforma förfrågningsunderlag för att nå längre i
klimatarbetet och öppna upp för klimatsmarta åtgärder under
produktionen för projektet E45 Tösse – Åmål, 9,8 km breddning och
mittseparering samt byggande av en 5,6 km lång gång och cykelväg (GC)
med GC-bro över järnväg!
E45 Tösse - Åmål är ett pilotprojekt inom Investering Väst som skall arbeta med
klimatreducerande åtgärder. Målet är att minska utsläppen av klimatgaser med 50% jämfört
2015 års nivå. Projekt har förväntad byggstart år 2022.
Anmäl dig till tidig dialog via Skype med Trafikverket senast den 6 november 2020
Att möjliggöra för er Entreprenörer att bygga med framtidens produktionsmetoder ställer
krav på oss som beställare såväl som på våra framtida leverantörer.
Trafikverket skapar förutsättningar att ta ytterligare kliv för att minska utsläppen av
klimatgaser under produktionen, drift och underhåll. Trafikverket vill således bjuda in er för
att diskutera kravställningar och mervärden i förfrågningsunderlag och incitament inför
kommande upphandlingar och projektgenomförande.
Presentationen av projekt kommer att hållas på svenska.
Vi planerar individuella dialoger med intresserade företag via Skype.
Ni kommer att träffa projektledningen för projekt via Skype.
Exempel på frågor som vi skulle vilja beröra under mötet är:
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Hur skulle kravställningar för klimatreducering kunna formuleras i denna
upphandling?
Vilken typ av bedömningsgrund för mervärden föredrar ni?
Vilka incitament passar bäst för detta projekt?
Ytterligare tankar att skicka med oss inför kommande upphandling?

Listan ovan är inte uttömmande utan ska ses som exempelfrågor som alla parter kan utgå
från i de individuella dialogerna och göra de nödvändiga förberedelserna.
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Skriv i er anmälan om ni önskar någon speciell tid. Vänligen notera att det är först
till kvarn som gäller rörande föreslagna tider nedan! Antalet platser är begränsat
till 3 personer per företag. Vänligen respektera antal och bokade tider.
Till dialoger kan ni anmäla er enligt schemat nedan.
2020-11-16
10:30 – 12:00
13:00 – 14:30
15:00 – 16:30

2020-11-17
08:30 – 10:00
10:30 – 12:00

2020-11-19
08:30 – 10:00
10:30 – 12:00

2020-11-24
08:30 – 10:00
10:30 – 12:00

Sista anmälningsdag: 2020-11-06
Anmälan görs till karin.a.sjoberg@trafikverket.se via e-post med namn och
kontaktuppgifter.
Vid frågor kontakta Ingrid Sjöstrand, 010-123 00 56.
Dialogen är inte en del av kommande upphandlingar och medverkan påverkar inte
möjligheten att lämna anbud.

Välkomna med er anmälan!

Med vänlig hälsning
Ingrid Sjöstrand, Projektledare IVvä3
Tove Laster, Projektingenjör IVvä3
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Karin Sjöberg, Inköp ILsvb1
Mats Christiansson, Biträdande projektledare Anläggning IVtav
Sebastian Arneland, Biträdande projektledare Miljö IVtmav
Peter Kolm, Biträdande projektledare Byggsakkunnig IVvä3
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