
Notater fra spørsmål stilt fra salen under dialogkonferansen om nye Hov ungdomsskole 18. juni 

2019 

Spørsmål i etterkant av Cecilie Møller Endresen, Nasjonalt program for leverandørutvikling 

• Hvordan vil innspillene til løsninger brukes; vil kravene som settes være like for alle? 

Svar: Ja, når konkurransen lyses ut vil kriterier være like. Men veien fram til mål kan variere mellom 

løsninger, f.eks. hvordan oppnå et gitt nivå av reduserte klimagassutslipp. 

• Får vi tilgang på presentasjonene fra dagen? 

Svar: Ja, presentasjonene blir både sendt ut til deltakerne og lagt ut på Doffin 

• Hva er erfaring med dialogkonferanser fra tidligere? Hva kom ut av det? 

Svar: Det varierer hvilke tilpasninger som gjøres i etterkant av en dialogkonferanse, men eksempler 

fra tidligere erfaringer er tilpasninger av tidsplan, hvor høyt lista legges for ulike krav mm. 

• Tidsplan er ikke kjent enda; hvordan kan vi da gi innspill på denne? 

Svar: Det vil bli sagt mer om tidsplan senere. Mål er åpning av skolen høst 2022. Men dersom det 

kommer innspill som tilsier at det ikke mulig, må vi tenke nytt. 

 

Spørsmål i etterkant av innlegg fra Grethe Tollefsen, Areal og byplan i Ringerike kommune 

 

• Det er lagt opp til 10% plasser for elbil; -er ikke det lite? 

Svar: Dette er et minimumskrav. Det bør tilrettelegges for økning ved behov, f.eks. med trekkerør. 

• Skal Kiss and ride inn? Ved Benterud ble dette gjort i etterkant. 

Svar: Ved Benterud lå dette opprinnelig på skoletomt, deretter ble det flyttet som resultat av 

utredning om skolevei. Ved Hov ungdomsskole er det ikke aktuelt å ha dette inne på skoletomten, ev 

lenger ned. Reguleringsbestemmelsene sier at eventuell Kiss and ride skal kartfestes/illustreres . Det 

må ses på behov og plassering. 

Etterskrift: Konkurransegrunnlaget vil være tydelig på hva som skal inngå og ikke. 

 

• Er eventuell plassering av idrettshall bestemt? Og hva er tidsplan for avklaring? 

Dette er ikke bestemt. Det blir konkurranse om utforming. Eventuell bygging av idrettshall blir 

besluttet i kommunestyremøte 27.06.19. Plassering av idrettshallen blir et resultat av konkurransen.  

Etterskrift: Det ble fra salen presisert at plassering av hall ville være avhengig av tilknytning til 

fjernvarme. Slike føringer må tilbydere ta høyde for i sine løsningsforslag. 

• Er spørsmålet om idrettshall politisk eller strategisk? 

Dette er både et politisk og strategisk valg. 



• Ser man for seg at romløsninger skal ta høyde for framtidig endring av antall elever i klasser, 

inkl. velkomstklasse? 

Det er ikke satt av eget rom til velkomstklasse. Velkomstklasse er flyttet til annen skole. 

 

Spørsmål i etterkant av innlegg om klima, energi, miljø 

• Regnes det på klimagassutslipp fra fjernvarme? 

Det er naturlig at klimagassutslippet fra fjernvarme inngår i klimagassregnskapet. Det må da benyttes 

reelle utslippsverdier (dokumentert av Vardar Varme). Men siden det er krav til at fjernvarme brukes, 

og at det er et mål om redusert energibehov, og ikke reduserte utslipp fra energiforbruk, så vil ikke 

CO2-faktoren på fjernvarmen påvirke konkurransen. 

• Breeam straffer fjernvarme, hvordan forholder vi oss til det? 

For de områder Breeam-poeng ikke oppnås, må det legges inn at en scorer mer på andre områder. 

• Hva er skolens forventede strømbehov? 

Et anslag for samlet behov for strøm og fjernvarme er på rundt 300 000 kWh, men dette vil selvsagt 

avhenge av byggets energieffektivitet, utforming mm.   

• Er det vurdert felles energiløsning med barnehagen i nærheten? 

Begge vil tilknyttes fjernvarme.  

• Er det bestemt at bygget skal ha kjøling? 

WSP ser av erfaring fra andre bygg at kjøling ofte ettermonteres dersom ikke det ikke bygges med en 

gang. Det er ønskelig å redusere kjølebehovet mest mulig, men vi forventer at det er vanskelig å helt 

unngå kjølebehov. 

• Inkluderes kjøling i energiregnskap? 

Ja 

• Er muligheten for sorptiv kjøling vurdert? 

Det anbefales å ha dialog med fjernvarmeleverandør for å se på muligheter og løsninger for dette. 

 

Spørsmål i etterkant av innlegg om konkurranseform og tidsplan 

• Er det riktig at WSP skal bidra videre i prosjektet innen skoleutvikling? 

WSP oppdrag p.t. er begrenset til ut anskaffelsesfasen. Det understrekes at det inn i tilbud er en 

styrke med bred kompetanse. Det er en klar anbefaling at totalentreprenører tar med all type 

fagkompetanse tidlig. 

• Legges det opp til ny konkurranse etter forprosjekt? 

Det legges ikke opp til ny konkurranse etter forprosjekt. Det vil inngås kontrakt om fase 1 (samspill) 

med vinneren av pris- og designkonkurranse med opsjon på fase 2 (gjennomføring). 



• Hvor mange prekvalifiseres? 

Forslaget er tre, men dette må behandles i styringsgruppa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


