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1
FORMÅL
Vedlegget gir fremgangsmåten for gjennomføring av Innplassering.
Følgende ledd i prosessen behandles i dette vedlegget:
• Forespørsel
• Tilbud
• Befaring
• Aksept av Tilbud
• Montasjeunderlag
• Oppsigelse av Innplassering.
Utførende for den samlokaliserte er personene oppgitt i punkt 3 i Vedlegg 1
Kontaktinformasjon. Den samlokaliserte kan ha inntil tre – 3 – utførende. Dersom den
samlokaliserte ønsker mer enn tre utførende må den samlokaliserte og Bane NOR avtale det
særskilt, og den samlokaliserte må dekke lisenskostnader som påløper.
Samlokaliserte kan ved skriftlig delegasjon overlate til tredjepart å være utøvende på sine
vegne ved Innplasseringer som behandles etter dette vedlegget. Slik delegasjon er ikke
gyldig før Bane NOR har gitt skriftlig samtykke.
2

FORESPØRSEL OM INNPLASSERING

2.1 Forespørsel om Innplassering
Forespørsel om Innplassering gjøres via kundeportalen. Person(er) oppgitt i punkt 3 i Bilag 1
Kontaktpunkter har tilgang til kundeportal og fremsetter Forespørsel om Innplassering på
vegne av den samlokaliserte.
En Forespørsel vil ikke bli behandlet før den er komplett. En Forespørsel som ikke er
komplett vil i utgangspunktet ikke kunne sendes inn via kundeportalen.
Justering av og opplasting av tillegg til Forespørsel vil kunne gjøres på saken i kundeportalen.
2.2 Endringer i Forespørsel
Endringer eller tillegg til Forespørsel om Innplassering gjøres på saken og sendes inn via
kundeportalen.
2.3 Saksbehandlingstid for Forespørsel
Bane NOR gir normalt tilbakemelding innen rimelig tid etter at fullstendig Forespørsel er
mottatt.
Dersom Bane NOR mottar mange samtidige forespørsler slik at det betyr utfordringer med
saksbehandlingskapasiteten, kan behandlingen ta lengre tid. I så fall vil Bane NOR tilstrebe å
varsle de som har Forespørsel til behandling og/eller legge ut en melding på hjemmesiden
for samlokalisering på banenor.no om dette.

Bilag 7 til avtale om samlokalisering: Anmodning om Innplassering

3
TILBUD OM INNPLASSERING
Etter å ha mottatt en komplett Forespørsel vurderer Bane NOR om det er kapasitet til å
imøtekomme forespørselen på den lokasjonen den gjelder og tar eventuelle andre relevante
forhold enn kapasitet på lokasjonen i betraktning før tilbakemelding gis til den som forespør.
Bane NORs tilbakemelding vil normalt være:
a) Den som forespør gis tilbud om Innplassering på lokasjon basert på forespørsel; eller
b) Den som forespør gis et avvikende tilbud; eller
c) Forespørsel avslås.
Tilbud fra Bane NOR inneholder informasjon som er nødvendig for at den som mottar det i
rimelig grad blir satt i stand til å vurdere tilbudet i forhold til sine behov og kunne gjøre en
forsvarlig vurdering av om Tilbudet om Innplassering skal aksepteres eller ikke.
Tilbud fra Bane NOR skal så langt som praktisk mulig inneholde tilstrekkelig informasjon til at
den som mottar det ikke skal måtte gjennomføre befaring før han kan ta stilling til om
Tilbudet om Innplassering skal aksepteres eller ikke.
Tilbudet om Innplassering som gis er underlagt Samlokaliseringsavtalen i sin helhet og skal
inneholde opplysninger om:
1)
2)
3)
4)
5)

Hvilken lokasjon tilbudet gjelder (Bane NORs site ID skal oppgis)
Hvilke produktmoduler som omfattes
Beregnet pris etter gjeldende prisliste på det tidspunkt tilbudet gis
Frist for Aksept av Tilbudet
Andre relevante forhold, herunder
a) Restriksjoner, rutiner eller krav for lokasjonen som avviker fra
Samlokaliseringsavtalens ordinære bestemmelser
b) Eventuelle særlige forhold knyttet til lokasjonen, inkludert opplysning om det dersom
det ved lokasjonen stilles krav til sikkert arbeid ved sportraseen, jf. punkt 5 i Vedlegg
5 til Samlokaliseringsavtale og Montøravtale: standardvilkår om sikkert arbeid på
Bane NORs lokasjoner for elektronisk kommunikasjon
c) Kostnaden for endringstiltak etter punkt 3.3.

Tilbud fra Bane NOR er normalt gyldig i tretti (30) dager fra utstedelsesdato. Ved avvikende
gyldighet for tilbud er dette oppgitt i det spesifikke Tilbud om Innplassering. Dersom et
tilbud ikke er akseptert innen fristen anses tilbudet som avslått.
3.1 Tilbud som avviker fra forespørsel
Bane NOR vil i rimelig utstrekning dokumentere og begrunne tilbud som avviker fra mottatt
Forespørsel.
3.2 Avslag på forespørsel
Dersom Bane NOR avslår en Forespørsel gir Bane NOR en kort begrunnelse for avslaget.
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Normalt vil Bane NOR ikke avslå, men gi et Tilbud med Endringstiltak dersom kapasiteten på
lokasjonen ikke er tilstrekkelig til å kunne gi et tilbud.
Normalt vil Bane NOR avslå en Forespørsel dersom kapasiteten på lokasjonen ikke er
tilstrekkelig og den ikke kan utvides ved Endringstiltak innenfor det som vil være normalt i
slike saker.
Bane NOR kan ikke utelukke at det i et konkret tilfelle vil gis andre begrunnelser for avslag på
Forespørsel om Innplassering.
3.3 Tilbud med endringstiltak
Dersom Bane NOR anser at det er nødvendig med endringstiltak for å imøtekomme en
Forespørsel kan Bane NOR gi tilbud med beskrivelse av eventuelle endringstiltak som antas
nødvendige og hvilket Anleggstilskudd dette vil medføre.
Endringstiltak kan for eksempel være endringer av radiomast, endringer av tekniske
hytter/rom eller endringer tilknyttet annet utstyr som for eksempel strømanlegg eller
kjøleanlegg på lokasjonen. Med mindre annet er eksplisitt oppgitt anses slikt tilbud som
bindende.
Der det er nødvendig med endringstiltak gjennomfører Bane NOR endringstiltaket først etter
å ha mottatt aksept som gjør at det foreligger en bestilling. Bane NOR kan gi skriftlig
samtykke til at andre enn Bane NOR gjennomfører endringstiltak.
Ved gjennomføring av endringstiltak skal Bane NOR lojalt ivareta Samlokalisertes interesser,
herunder skal Bane NOR gjøre rimelige tiltak for å hindre at Samlokaliserte blir påført
unødige kostnader.
Dersom det må gjennomføres endringstiltak vil det normalt ta lengre tid fra mottak av
aksept slik at bestilling foreligger til Bane NOR sender Montasjeunderlag til Samlokaliserte,
jf. punkt 6 Montasjeunderlag.
3.4 Ønske om justeringer i tilbud
Den som har mottatt et tilbud kan ønske endringer, justeringer eller tillegg i forhold til et
tilbud Bane NOR har gitt før de vil akseptere tilbudet.
Anmodning om slik endring, justering eller tillegg meldes inn på saken det gjelder via
kundeportalen.
4
BEFARING
Bane NOR gir rimelig tilgang til å besiktige lokasjonen. Bane NOR skal tilstrebe å gi slik tilgang
på ethvert tidspunkt i prosessen dersom en som har sendt inn forespørsel ber om det.
I utgangspunktet skal den som ønsker å gjennomføre en befaring ha inngått
Samlokaliseringsavtale med Bane NOR. Bane NOR kan gi unntak fra kravet om at
Samlokaliseringsavtale skal være inngått før befaring gjennomføres. Ved befaring uten at
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Samlokaliseringsavtale er inngått skal den gjennomføres med Følgetjeneste fra Bane NOR og
Bane NOR fakturerer for følgetjenesten, jf. punkt 5.1 i Bilag 3: prisingsmodell og priser.
5
AKSEPT AV TILBUD
Tilbud fra Bane NOR aksepteres i kundeportalen innen fristen oppgitt i tilbudet.
Ved Aksept av Tilbud i kundeportalen har Samlokaliserte opprettet en Bestilling. Bestilling er
bindende for Samlokaliserte. Etter dette tidspunkt er oppsigelse den Samlokalisertes måte å
få en Innplassering til å opphøre på.
6
MONTASJEUNDERLAG
Bane NOR vil normalt sende Samlokaliserte Montasjeunderlag sammen med at klardato
oppgis.
Montasjeunderlag gir anvisningen på hvordan Innplassering skal gjennomføres av
Samlokaliserte. Samlokaliserte kan ikke fravike Montasjeunderlaget uten etter skriftlig
aksept fra Bane NOR.
Dersom Samlokaliserte ønsker endringer i Montasjeunderlag sendes slik anmodning på den
konkrete saken via kundeportalen.
7
OPPSIGELSE AV INNPLASSERING
Oppsigelse av Innplassering som nevnt her gjelder uten hensyn til mislighold. Ved mislighold
gjelder i tillegg punkt 2.10 i Vedlegg 1 til Samlokaliseringsavtale: standardvilkår. Oppsigelse
av en Innplassering berører ikke andre innplasseringer Samlokaliserte har hos Bane NOR.
7.1 Samlokalisertes oppsigelse av en Innplassering
Samlokaliserte kan si opp en Innplassering med de begrensninger som eventuelt måtte følge
av det aksepterte tilbudet om den enkelte innplasseringen og/eller det tilhørende
Montasjeunderlaget.
Oppsigelse av innplassering skal være skriftlig og sendes til Bane NOR via kundeportalen.
Oppsigelse av en Innplassering gjelder fra det tidspunkt Bane NOR bekrefter at oppsigelsen
er mottatt.
Samlokaliserte skal ha demontert sitt elektroniske kommunikasjonsutstyr, sine antenner
og/eller kabler før oppsigelse sendes Bane NOR. Dokumentasjon på demontasje av
utstyr/antenner/kabel sendes via kundeportalen sammen med oppsigelsen. Bane NOR har
ikke plikt til å behandle en oppsigelse som ikke er komplett.
Bane NOR behandler mottatte oppsigelser og foretar sluttoppgjør uten ugrunnet opphold.
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7.2 Bane NORs oppsigelse av en Innplassering
Bane NOR kan, med rimelig varsel til Samlokaliserte, si opp en Innplassering dersom:
•
•
•

Bane NORs disposisjonsrett til lokasjonen (eller aktuelle deler av lokasjonen)
opphører;
Lokasjonen skal nedlegges, flyttes eller ombygges; eller
Andre forhold utenfor Bane NORs rimelige kontroll gjør det nødvendig å si opp den
bestemte Innplasseringen.

Samlokaliserte skal selv demontere og fjerne sitt elektroniske kommunikasjonsutstyr når
Innplasseringen er sagt opp av Bane NOR og rimelig frist Bane NOR har satt er utløpt.
Dersom Samlokaliserte likevel ikke selv demonterer og fjerner sitt elektroniske
kommunikasjonsutstyr vil Bane NOR demontere og fjerne utstyret for Samlokalisertes
regning og risiko.
Samlokaliserte elektroniske kommunikasjonsutstyr som blir fjernet av Bane NOR og som
anses å ha en økonomisk verdi som ikke er ubetydelig oppbevares av Bane NOR, og kastes
dersom det ikke er avhentet innen tre – 3 – måneder fra Bane NOR har sendt Samlokaliserte
anmodning om å hente utstyret. Utstyr som med rimelighet må anses å ha lav økonomisk
verdi kan uansett kastes uten varsel. Alle slike tiltak skjer for Samlokalisertes regning og
risiko.
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