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Erfaringer massivtre :  
Flesberg skole 2019
Steinkjer skole 2019 – årets 
skolebygg  2020
Fremtidens U - skole i Bamble 
2021
Atrå ungdomsskole 2020



— Derfor består WSP prosjektledelse ofte av et tverrfaglig team
— Prosjektleder
— Økonomicontroller
— Pedagogisk utvikler og rådgiver 
— Helsefaglig utvikler og rådgiver
— ITB rådgiver
— Energi og miljø rådgiver
— Kultur rådgiver
— Svømme eller idrettsfaglig kompetanse
— AV og IT rådgivning
— Jurist – offentlige anskaffelser

Andre Roller ihht Byggherreforskriften
— Koordinator prosjektering og utførelse
— SHA koordinator
— Uavhengig kontroll

Formålsbygg 
skole, idrettshall, kulturarena, musikk,  svømmehall, helsestasjon, familiesenter, 
bibliotek, nærmiljøanlegg, barnehage
-ivaretar mange ulike funksjoner 
-mange regler,  lover og forskrifter  
-krever tverrfaglig samhandling.



— Hvordan sikre at BH oppnår forventede målsettinger i realiseringen av 
et nytt prosjekt:

— Fokus på tidlig fase og skape omforente grunnlag for ambisjoner, 
målsettinger og fokusområder.

— God tid og god planlegging i tidlig fase gir grunnlaget for et prosjekt 
som kan realiseres innenfor gjeldende rammer og målsettinger.

— Tidlig fase i et prosjekt som Bamble krever ofte minimum 1-2 års 
planlegging før byggestart.

— Det er viktig at man lager rammer som skaper handlingsrom , god 
samhandling og forutsigbarhet

Formålsbygg i WSP
Suksesskriterier



— Legger opp til prosesser for å være omforent med både brukere  
administrasjon og politisk nivå om ambisjoner og målsettinger

— Bruker nok tid i tidlig fase for å sikre tverrfaglighet og koordinering mellom 
ulike brukergrupper.

— Utfordrer ambisjonsnivå bl.a i forhold til materialvalg, energi og miljømål
— Fokus på at økonomiske rammer skal skape et handlingsrom og gjøre 

prosjektet realiserbart.
— Budsjetter og kalkyler 

— Bidrar med programmer som gir mulighet for å kunne søke offentlige 
støtteordninger som:
— Kulturrom(Musikkutstyrsordning)
— Enova
— Klimasats
— Spillemidler
— Særordninger

Formålsbygg – krever en prosjektstrategi 



— Dialogkonferanse mars 2018
— Utlysning av begrenset anbudskonkurranse med prekvalifisering og 

forhandling våren 2018
— 5 team prekvalifisert 
— 3 team fikk tilbud om deltagelse i konkurransen
— Kontrakt inngått i  des.2018/jan 2019

Anskaffelse Bamble



Tildelingskriterier Fremtidens ungdomskole i 
Bamble

Vekting

Arkitektonisk helhet og konsept 25%

Areal og funskjonsbeskrivelse 25%

Miljø, energi og bygningskonsept 20 %

Arealer 10%

Pris 20%

Evalueringskriterier er viktige for å skape en god 
forutsetning for videre forhandling og samspillsprosess



Nr. Prosjektnavn Navn leverandør Arkitekt Landskapsarkitekt

1 Rytme Veidekke Entreprenør AS Link Arkitektur 
AS

Link Arkitektur AS

2 Razzle Dazzle Backe Vestfold Telemark 
AS / Backe Stor-Oslo AS

Spinn Arkitekter IN’BY AS

3 TrippTrappTre HENT AS Ola Roald 
Arkitektur AS

Grindaker AS

Oversikt tilbydere med arkitektteam og navn på 
forslag.





— Fokus tidlig avklaring og tydelige mål for klima og energi
— Ambisjonsnivå må foreligge helt fra tidligfase og planlegging av 

konkurransen.
— Dette er førende for å motta støtte fra klimasats 
— Bruk av tre var ikke et krav men et ønske
— Anskaffelsen i form av programmer og konkurransedokumenter ble 

utformet med bakgrunn i dette.

Fremtidens U-skole i Bamble



— 50% reduksjon av klimagassutslipp CO2

— Passiv hus nivå , ca. 50% reduksjon av energiforbruk i forhold til TEK17
— Bream sertifisering Good 
Endelige målsettinger skal jobbes videre med i utviklingsfasen
Følges opp løpende i prosjektet med CO2 – regnskap og 
Miljøoppfølgingsplan.(MOP) 

Energi og miljøkrav – ambisjoner i konkurransen 





— Ivaretar og bistår BH med prosjektledelse og ivaretagelse av BH rollen med 
et tverrfaglig team.

— Utvikler prosjektstrategier som legger føringer for omforente mål og 
ambisjoner som gir gode rammer for videre planlegging og prosjektering og 
gjennomføring av et massiv tre bygg. 

— Anvarlig for gjennomføringsmodell og Anskaffelse i form av Pris og design 
konkurranse

— Programmering
— Areal og funksjonsprogram, 
— Teknisk Program, 
— Konkurransegrunnlag og evaluering

Bygg i Tre – viktig samarbeide gjennom hele prosjektet for å skaffe både oss 
i WSP og BH nødvendig kompetanse og kunnskap.

Hva har vært og er WSP sin rolle og for valg av 
massiv tre i Bamble



Bygg i Tre
- samarbeide i flere prosjekter de mest lokale i Tinn, 

Flesberg , Kongsberg og Bamble kommune.



Formålsbygg
WSP

Gjennomføres i hele 
landet.



Flesberg Skole
idrettshall, folkebibliotek, svømmehall og  nærmiljøanlegg –
ferdigstilt høsten 2019.



Steinkjer skole
Årets skolebygg
2020

WSP
Prosessledelse 
Anskaffelse og Forprosjekt.

Skanska / Rambøll arkitekter



Har dere planer om nye Formålsbygg ?
- sørg for å ta med rett kompetanse 
- sats på tidlig planlegging , god samhandling og   
ambisiøse miljømål!


