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Til interessenter 

 

Innspillsnotat 
HOV UNGDOMSSKOLE 

 

I etterkant av dialogkonferansen 18. juni 2019 ønsker Ringerike kommune innspill fra leverandører 

for å skaffe seg mer kunnskap om løsninger for å oppnå den skolen de ønsker seg. Frist for å levere 

innspill er 28. juni 2019.  

- Leverandørene inviteres til å sende et innspillnotat på maksimalt 4 A4-sider.   

- Innspillsnotatet skal beskrive hvordan deres løsninger møter behovene som ble formidlet på 

dialogkonferansen, og så langt som mulig/hensiktsmessig besvarer spørsmålene under og 

henviser til nummereringen. 

- Det er ønskelig at innspill er beskrevet på et overordnet og mest mulig funksjonelt nivå.  

- Det er ønskelig å få innspill på flest mulig av de underliggende punktene, men det er også 

mulig som leverandører av enkeltkomponenter å komme med innspill på utvalgte punkter 

Innspillene fra leverandørene vil behandles fortrolig, unntatt offentlighet. 

En-til-en-møter 

De som ønsker å presentere sine innspill kan melde seg på en-til-en-møte. Det er mulig å sende 

innspillsnotat uten å delta på en-til-en-møte. En-til-en-møter gjennomføres på Skype.  

En-til-en-møtene gjennomføres uke 27 eller 32 på Skype. 

Invitasjon med møtetidspunkt og sted blir sendt ut til de påmeldte leverandørene pr. e-post snarlig 

etter påmeldingsfristens utløp, 28. juni 2019. 

Innlevering av innspill 

Alle innspill skal gjøres skriftlig til WSP v/ Svenning Strand Fagervoll svenning.fagervoll@wsp.com   

innen 28. juni 2019 kl. 12.00.  

Merk e-posten med Innspill – Hov ungdomsskole i emnefeltet. Skriv om dere ønsker en-til-en møte. 

mailto:svenning.fagervoll@wsp.com
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Sentrale problemstillinger  
Hvordan mener dere at kommunenes behov best kan løses? 

 

1. Anskaffelse 
Hvordan kan Ringerike kommune treffe markedet best mulig med en pris- og 
designkonkurranse?  

• Er markedet positivt til denne konkurranseformen? 

• Har markedet kapasitet? 

• Det planlegges å kvalifisere tre grupperinger med et honorar på 500 000,- per 
gruppering. Gjør dette konkurransen attraktiv? 

 
2. Tildelingskriterier  

• Prekvalifisering  

• Pris og designkonkurranse – herunder fordeling mellom kvalitet og pris. 

 
3. Fremtidsrettede tekniske løsninger for alle tekniske anlegg i bygget.  

Stikkord: Inneklima, lave driftskostnader, muligheter, basishall, fotballhall, kulturarealer 
(hjerterom) 

 
4. Hvordan holder man en miljøvennlig byggeplass?  

• Avfallsreduksjon, konsekvenser?  

• Sorteringsgrad avfall? 

• Fossil- og/eller utslippsfrie anleggsmaskiner og annet utstyr? Er det realistisk å 
etterspørre delvis elektrifisert maskinpark? 

• Byggvarme og byggtørk 

• Transport til, fra og på byggeplassen 
 

5. Fremdrift 
I konkurransegjennomføring og utviklingsfase er det viktig å øke kvalitet på underlaget. Om 
man sier at bygget skal stå ferdig februar 2022, frist for prekvalifisering 18. oktober 2019.  
Hvor lang tid er det hensiktsmessig å planlegge med i de ulike fasene? 
 

Fase  Skisseprosjekt 

/ konkurranse 

Forprosjekt / 

samspill 

Detaljprosjekt Bygging  Testing og 

igangsetting 

Antall mnd.       

 

6. Energi- og klima ambisjoner: 

• Hvordan kan vi nå ambisjonene for klima, energi og innemiljø og har dere 
kommentarer til ambisjonsnivået for de enkelte målene? 

• Har dere synspunkter på kombinasjonen av bruk av minimumskrav OG at 
tildelingskriterier benyttes for å fremme konkurranse på hvem som kan levere enda 
bedre resultater innen klimagassreduksjoner og redusert energibruk? 

• Er det hensiktsmessig å dele opp redusert energibruk, klimagassutslipp fra materialer 
og klimagassutslipp fra byggeplass, eller skal det settes et samlet mål? 
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• Har dere innspill til andre miljømål dere mener prosjektet bør strekke seg etter, f.eks. 
innen gjenbruk materialer, blå eller grønne tak eller fasader, overvannshåndtering, 
naturmangfold knyttet til uteområder etc. 

 
 

7. Regulering 

• Spesielle utfordringer med tomten? 

• Utfordringer med gjeldende bestemmelser? 
 

8. Eventuelle andre innspill/kommentarer 


