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1 Bakgrunn 

1.1 Oppdragsgiver – Tinn kommune 

Tinn kommune ligger nord-øst i Telemark.  
Kommunen grenser mot Telemarkskommunene Vinje i vest og Seljord, Hjartdal, Notodden i sør. Østover 
grenser kommunen mot Buskerudkommunene Flesberg, Rollag og i nord mot Nore/Uvdal. Tinn kommune er 
omtrent så stor som Vestfold fylke med et totalareal på drøye 2 million dekar.  
Tinn kommune har vedtatt Rjukan på Verdensarvlista som et hovedsatsingsområde i sin kommuneplan, og 
dette gjenspeiler seg i Tinn kommunes Strategiske Næringsplan, Tinn kommunes Kulturplan, 
kommunedelplan Rjukan m.m. 
Det er i dag noe over 6000 innbyggere i Tinn kommune 
Vedlagte linker gir mere informasjon om Tinn kommune og forslag til planprogram for Atrå 
http://www.tinn.kommune.no 
http://www.tinn-kommune.com/PlanRegister/0826/0501/Dokumenter/0501-program.pdf 
https://nb-no.facebook.com/pages/Tinn-kommune 
 

1.2 Bakgrunn for prosjektet  

Det er tidligere vært arrangert en begrenset konkurranse som ble avlyst pga. prisnivå. 
Med bakgrunn av dette er det nedsatt en ny styringsgruppe. Man har foretatt en grundig studie av dagens 
samfunnshus og sett på hvilke muligheter man har innenfor den totale økonomiske rammen for prosjektet.  
Det er søkt om støtte fra Klimasats som har gitt et tilsagn og disse ambisjonene vil derfor være viktig å 
ivareta i videreføringen av prosjektet som skal realiseres. Se for øvrig vedlagte Mulighetsstudie med 2 
alternativ med og uten eksisterende samfunnshus hvor man belyser de ulike ulemper og fordeler ved begge 
alternativ. 
 
Hovedmålsettingen til prosjektet er: 
 

• Det skal bygges en ny ungdomsskole med tilhørende flerbrukshus 

• Dagens samfunnshus og U – skole vurderes revet – ref mulighetsstudie 

• Deler av eksisterende skole tas i bruk som midlertidig skole og rives i etterkant 

 
 
Anskaffelsen gjennomføres som en innovativ, offentlig anskaffelse der det legges opp til dialog og samspill 
med leverandører og fagmiljø i forkant av konkurransen. Tinn kommune inviterer derfor interesserte 
arkitekter, rådgivende ingeniører og leverandører til leverandørdialog. Leverandørdialogen vil bestå av en 
dialogkonferanse og derpå en-til-en-møter med aktørene som ønsker det.   
 

http://www.tinn.kommune.no/
http://www.tinn-kommune.com/PlanRegister/0826/0501/Dokumenter/0501-program.pdf
https://nb-no.facebook.com/pages/Tinn-kommune/422323934528922
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2 Mål 

2.1 Målsetning for Atrå barne- og ungdomsskole  

• Det fremtidige skoleanlegget skal fremstå som en integrert barne- og ungdomsskole 1-10 skole 

• Det er ønskelig at nybygget skal kobles direkte inntil dagens barneskole og tilpasse funksjoner fra 

SFO. 

• Atrå barne- og ungdomsskole skal kunne ha kapasitet for 250 elever 

• En avdeling for barn med sammensatte behov i dagens 1.-7.trinn skal videreføres og plasseres 

sentralt i et nytt bygg. 

• Dagens samfunnshus beholdes eller erstattes og nybygget skal utformes slik at de egner seg til å 

ivareta dagens funksjoner for samfunnshuset. 

• Kulturskole og bibliotek skal ivaretas i nytt bygg 

• Atrå 1-10 skole ønsker å fremstå som en skole med fokus på natur og friluftsliv og dette skal 

ivaretas i det nye konseptet 

 
 
 

 

 
 

2.2 Målsetning for Tinn Kommune 

▪ Sikre en best mulig sammenheng mellom arkitektonisk utforming og pedagogisk bruk, slik at 

kommunen får et funksjonelt og framtidsrettet skoleanlegg 

▪ Utforske og beskrive muligheter for sambruk og flerbruk 

▪ Sikre et arealeffektivt bygg med riktig dimensjonering 

▪ Gjennomføre prosjektet innenfor økonomisk ramme på 98 millioner inkl. mva. 

 Rammen er avsatt i økonomiplanen for Tinn Kommune 2018-2021 

 

2.3 Målsetning for energi, miljø og inneklima  

• Klimagassutslipp  

o 30%reduskjon av klimagassutslipp 

• Energiforbruk 

o Lavenergi-passiv hus nivå 

• Miljødirektoratet (klimasats)  

o Eget tilsagnsbrev –fokus klimavennlige materialer  

• BREEAM-NOR  

o Sertifisering Good – very Good 



5 
 

En innovativ anskaffelse i samarbeid med  
Nasjonalt program for leverandørutvikling 

• Miljøvennlig avfallshåndtering i bygge- og driftsfasen. 

o Kan være aktuelt å vurdere. 

3 Behovet  
Dialogkonferansen er et ledd i arbeidet med å skaffe seg mer kunnskap om løsninger for å oppnå den skolen 
Tinn kommune ønsker seg. Det er ønskelig å innhente mer kunnskap om områdene beskrevet i avsnitt 2 for å 
sikre at prosjektet i Tinn blir et mest mulig framtidsrettet, bærekraftig og driftsøkonomisk bygg.  
 
Kommunen ønsker innspill til mulige løsninger og tenkemåter når det gjelder:  

• Fremtidsrettede tekniske løsninger for alle tekniske anlegg i bygget. Stikkord: optimalt inneklima, 
lave driftskostnader, muligheter.  

• Valg av alternativ – ref. mulighetsstudie 

• Materialbruk med lavt klimagassutslipp. 

4 Nasjonalt program for leverandørutvikling 
Leverandørutviklingsprogrammet er en pådriver for at offentlige innkjøp skal bli et verktøy for innovasjon og 
omstilling, både i offentlig sektor og i næringslivet. NHO, KS og Difi er programeiere. Flere departement, 
store statlige virksomheter og sentrale aktører som Innovasjon Norge og Forskningsrådet, samt de største 
bykommunene, er partnere. Se for øvrig   http://innovativeanskaffelser.no/ 
 
Med leverandørutvikling og innovative offentlige anskaffelser menes i denne sammenheng et samspill 
mellom det offentlige og leverandører, hvor det offentlige tilrettelegger anskaffelsesprosesser som utfordrer 
og utvikler leverandørenes innovasjons- og konkurranseevne, slik at de er i stand til å dekke oppdragsgivers 
fremtidige behov på en bedre måte, og dermed sikrer bedre utnyttelse av samfunnets felles ressurser.  
 
Kjernen i samspillet mellom offentlig oppdragsgiver og leverandørene og fagmiljø, er dialog i forkant av 
konkurransen. Formålet med dialogen er å få ideer og innspill fra markedet på hvordan behovene kan løses 
og hvilke alternative løsninger som finnes. Samtidig får markedet/leverandørene informasjon om 
kundens/oppdragsgivers behov, slik at de blir bedre forberedt på å levere og evt. utvikle nye og bedre 
løsninger. Leverandørutviklingsprogrammet bistår oppdragsgiver med gjennomføringen av dialogfasen. 

5 Gjennomføring av dialogen 
 
Formålet med dialogkonferansen er å få innspill fra leverandørene på hvordan Tinn kommune kan nå 
målsettingene som beskrevet i kap.2 og 3 på en best mulig måte.   

 
På bakgrunn av denne åpne dialogkonferansen inviteres leverandører til å komme med ideer og forslag til 
hvordan vi best kan løse våre behov. Målet er å få mest mulig kunnskap om mulighetsrommet og alternative 
løsninger som finnes i markedet.  

 
Det er ønskelig at deres tilbakemeldinger er på et overordnet og mest mulig funksjonelt nivå. De som ønsker 
å presentere sine løsningsforslag vil få anledning til å sende inn en skriftlig beskrivelse på maksimum 4 sider, 
samt foreta en muntlig presentasjon av sitt forslag til løsning i én-til-én-møter, (se 
tidsplan nedenfor). Det er også mulig å sende inn svar på de beskrevne utfordringer 
uten å delta i én-til-én-møtene. Én-til-én-møtene kan gjennomføres på Skype. 
 

http://innovativeanskaffelser.no/
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Informasjonen som vi får fra én-til-én – møtene vil bli benyttet som et grunnlag for å utforme et evt. 
konkurransegrunnlag, og til å vurdere hvilke fremgangsmåter som er best egnet for å anskaffe den beste 
løsningen for å dekke det behovet Tinn kommune har. 

 
Formålet med dialogkonferansen er å presentere Tinn kommune sitt behov og motivere markedet til å 
levere tilbud på prosjektet. Samtidig ønsker Tinn kommune innspill fra markedet på hvordan leverandørene 
ser for seg at behovet best kan dekkes. 
 
Tidsplan 
 

Nr Veiledende kunngjøring - markedsdialog Tentativ Ny dato 

 Veiledende utlysning av dialogkonkurranse Uke 11-12 - 2018 

 Revidering og oppdatering av areal- og funksjonsprogram, 

teknisk program , konkurransegrunnlag 

Uke 12 – Uke 16 

 Dialogkonferanse 

Tilbakemelding på valg av alternativ 

Uke 15  

12.april 2018 

 Skriftlig innspill fra leverandørene 17.april2018 

 Én til én -møter entreprenørteam Uke 16 – 20.april 2018 

 Beslutning om å gå ut med ny konkurranse basert på 

tilbakemelding i dialogen (styringsgruppe) 

Uke 16 – 24.april 

 Utlysning av ny konkurranse Uke 17 – 26.april2018 
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6 Program for dialogkonferansen 
Dato: 12.april 
Sted: Kongsberg Vandrerhjem - Kongsberg 
Tidspunkt: kl.09.00 – 13.30 
 
PROGRAM FOR DIALOGKONFERANSEN 12.april 2018 
(med forbehold om endringer) 

1 Velkommen og innledning ved Tinn Kommune 
Gjeldende forutsetninger – vedtak, økonomiplan og tilsagn fra 
Miljødirektoratet. 
Hovedmålsettinger for prosjektet og bakgrunn for 
dialogkonferansen.  

 

2 Om leverandørdialog og forventninger til interessentene i 
dialogfasen ved Cecilie Møller Endresen Nasjonalt program for 
leverandørutvikling. 
 

 

3 Regulering – Tinn kommune 
Presentasjon av pågående reguleringsforhold 

 

4 Mulighetsstudie. Marit Rygh WSP  

5 Presentasjon av prosjektet - Kristin Borander WSP 
og prosjektomfang 

 

6 Klimavennlige materialbruk – Kristin Vedum – Silvia consult   

7 Lunsj – enkel servering   

8 Hva skal dialogen bidra til, for interessentene, og for Tinn 
kommune? 

• Mulighetsstudie – valg av alternativ 1 eller 2  

• Konkurranseform – pris og design med forhandling 

• Energiløsning 

• Utfordringer 
Kristin Borander og Cecilie Møller Endresen 

 

9 Oppsummering og veien videre. Informasjon om én-til-én-møtene.  
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6.1 Påmelding 
 

For påmelding og spørsmål til konferansen kontaktes: 
Kristin.Borander@wsp.com - 92094929 

 
 
 
 

Frist for påmelding er 10.04.2018 
 
Prosjektet ber om at det i påmeldingen opplyses om navn, firma og kontaktinformasjon (mobil og e-
postadresse).  
 


