
Velkommen til dialogkonferanse 

for Munkerud barnehage! 

Hvor: Hos Omsorgsbygg Oslo KF i Sommerrogata 1 
Når: Torsdag 01. juni 2017, kl. 10.00 

Hvorfor: Omsorgsbygg (OBY) skal 
bygge nye Munkerud barnehage ved 
bruk av Best Value Procurement 
(BVP) som anskaffelsesmetode.  
 
Tanken bak metoden er at 
leverandøren er eksperten innen sitt 
fagfelt og denne vil ha størst 
kunnskap om mulige løsninger for 
det arbeid eller problem 
oppdragsgiver ønsker løst.  
 

Interessert i høre mer og være med på reisen? 



Program 
• Kl. 09.45-10.00  Kaffe, te, frukt og registrering 

• Kl. 10.00-10.15  Velkommen, formål med dagen og OBY  
   v/prosjektdirektør Eldar Narve Brynjulfsen 

• Kl. 10.15-10.45  Presentasjon av prosjektet  
   v/prosjektansvarlig Pål Kjær og ass. prosjektleder Hans Vidar Olsen 

• Kl. 10.45-11.15 Bygging i tre  
   v/trekonsulent Ola Øyen 

• Kl. 11.15-11.30 Spørsmålsrunde og veien videre 

• Kl. 11.30- 12.15 Lunsj 

• Kl.12.30-15.00 Intro til Best Value Procurement  
   v/BVP-mentor Johannes Hiemstra 

• Kl. 15.00-15.30 Oppsummering av dagen og spørsmål 

 

Meld deg på til postmottak@oby.oslo.kommune.no innen fredag 26.mai kl.11.00.   
Merk påmeldingen: «påmelding – dialogkonferanse for Munkerud barnehage». 

mailto:postmottak@oby.oslo.kommune.no


Tentativ fremdriftsplan 
 

• 01. juni  Dialogkonferanse  

• Uke 22/23  Kunngjøring av konkurranse  

• Uke 26  Tilbudskonferanse 

• Uke 33  Tilbudsfrist 

• Uke 33-35  Evaluering av tilbudene og   
   intervjuer 

• Okt./nov  Konkretiseringsfase  

• Nov   Innstilling og inngåelse av kontrakt  

• Uke 48/49  Oppstart 

• Uke 4/5  Byggestart 

 



Bakgrunn 
 

• Omsorgsbygg Oslo KF er et kommunalt foretak, som sorterer under 
Byrådsavdeling for kultur og næring i Oslo kommune. 

• Vårt hovedmål er å være ledende på utvikling, bygging og 
forvaltning av miljøvennlige og energieffektive helse- og 
omsorgsbygg. 

• Vår visjon er «Bedre bygg – bedre liv». 
• Vi er en av landets største eiendomsforvaltere. Omsorgsbyggs 

bygningsmasse består av sykehjem, omsorgsboliger, brannstasjoner, 
kultur og etatsbygg, legevakten og barnehager på omlag 900 000 
m2 fordelt på ca. 635 eiendommer. Noen av disse byggene er 
betjent 24 timer i døgnet. 

• Omsorgsbygg Oslo KF planlegger våren 2017 å utlyse konkurranse 
på Munkerud barnehage. Prosjektet består i prosjektering og 
bygging av ny barnehage ved Munkerud skole, adresse P.A.Holmsvei 
18. Den nye barnehagen skal bestå av sju avdelinger.  



BVP 
 

• Mer informasjon om BVP kan f.eks. leses på DIFIs nettsider her. 

• Vi anbefaler at leverandørene anskaffer boken om BVP som kan 
kjøpes her.  

https://www.anskaffelser.no/bygg-anlegg-og-eiendom-bae/temaer-bae/best-value-procurement-bvp
http://www.rif.no/rif-nettbutikk/anskaffelser/6584-best-value-procurement-prestasjonsinnkjoep/c-24/c-89/p-274
http://www.rif.no/rif-nettbutikk/anskaffelser/6584-best-value-procurement-prestasjonsinnkjoep/c-24/c-89/p-274

