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1. Orientering om prosjektene 

Steinkjerbygg KF er byggherre for IHBH og DH–Eiendom er byggherre for ICS.  DH–Eiendom er et datterselskap 

under Steinkjerbygg. Vedlagt finner dere forprosjektrapporten for begge byggene. Under er kun en kort 

orientering. 

ICS 

Prosjektet omfatter rehabilitering av eksisterende bygninger på ca 9.200 m2 BTA, og nybygg på ca 
7.600 m2 BTA, i alt et anlegg på 16.800 m2 BTA. I tillegg kommer prosjektering av et åpent 
parkeringshus på vel 3.000 m2 BTA i to etasjer. Anlegget vil i hovedsak ha tre etasjer, eksisterende 
bygg har kjeller. Anlegget skal gi rom for Nord universitet samt over 30 andre leietakere innenfor 
næringsvirksomhet, forskning, rådgivning og forvaltning. 
 
ITHBH  

Et bygg på cirka 13 800 kvm og en entreprisekost på cirka 300 000 000. I prosjektet inngår følgende enheter: 

Rehabiliteringstjenesten, DMS, Familiens hus, Barnevern, Legekontor, Brannvesen, Ambulanse og Legevakt. 

2. Dialogkonferansens hensikt 

Byggherrene informerer om prosjektenes planer og løsninger så langt, og ønsker innspill og tilbakemeldinger 

på disse løsningene for bedre å være sikre på at de mest optimale løsninger etterspørres ut fra målsetninger 

byggene har. Det er forventninger til at dialogen gir informasjon om hva leverandører kan tilby og har av 

løsninger og produkter. Innspill fra entreprenører og fag ønskes for å utarbeide et mest mulig treffsikkert 

konkurransegrunnlag. Dialogen er også en mulighet for potensielle leverandører til å bli godt kjent med 

prosjektene før konkurransene lyses ut, for dermed å være mer forberedt til å levere tilbud. Det er ønskelig at 

leverandørene benytter dialogmuligheten til å komme med innspill på konkurransegrunnlagene, og dermed 

utgjøre et godt grunnlag for optimal planlegging og gjennomføring av byggeprosessene.   

Dialogkonferansen vil være et viktig fundament for å klare å planlegge og gjennomføre byggeprosessen på en 

optimal måte.  

3. Samarbeidspartnere 

Dialogkonferansen gjennomføres i samarbeid med Nasjonalt program for leverandørutvikling. 

3.1. Om Nasjonalt program for leverandørutvikling 
 

Næringslivets hovedorganisasjon (NHO), Kommunenes organisasjon (KS) og DIFI (Direktoratet for forvaltning 

og IKT) driver Nasjonalt program for leverandørutvikling. Programmet gjennomføres som et partnerskap 

mellom nasjonale innovasjonsaktører, departementer, statlige virksomheter, kommuner og næringslivet. 

Programmets visjon er å dra nytte av offentlige anskaffelser på en mer aktiv måte som stimulerer til 

konkurranse, næringsutvikling og innovasjon. Bedre dialog med markedet vil gi økt forståelse, kompetanse og 

kunnskap om hvordan innovative offentlige anskaffelser kan gjennomføres og å få fram hvilken nytte dette gir, 
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både for oppdragsgiver og leverandører. Programmet vil bistå Sykehusbygg med metodekunnskap, 

markedsføring/mobilisering av næringslivet og fasilitering av dialogaktiviteter. 

3.2. Innovative offentlige anskaffelser 
Målet med innovative offentlige anskaffelser er å samhandle med leverandørene for å få frem de beste 

løsningene på de utfordringene oppdragsgiver har i anskaffelsen. Oppdragsgiver ber om innspill fra 

leverandøren i forkant for å legge til rette for en bedre anskaffelse. 

Oppdragsgiver har behov for mer innsikt i leverandørbransjen for å finne ut hva som er mulig og hva som 

eventuelt ikke er mulig. Med god formidling av behov og utfordringer, har oppdragsgiver forventninger om at 

dette stimulerer næringslivet til nytenking og til å komme fram til løsninger som optimaliserer byggene.   

Invitasjonen til dialog gir interesserte leverandører en unik posisjoneringsmulighet til å åpne opp for egne 

løsninger, samt til å påvirke anskaffelsesprosessen videre. Dialogen er åpen for alle, og det er ønskelig med 

bred deltagelse spesielt fra bygg- og anleggsbransjen (som er målgruppen for dette møtet). 

4. Program 

 Program for Dialogkonferanse Mandag 29.05.2017 KL. 08.30-15.00 

08.30 Kaffe  

09.00 – 09.10 Velkommen – Daglig Leder Steinkjerbygg - Svein Olav Hansen 

09.10 - 09.30 Om leverandørdialog og forventninger til leverandørene i 
dialogfasen - Leverandørutviklingsprogrammet - Hilde Sætertrø 
 
Hva skal dialogen bidra til, for leverandørene, og for byggherren?  

09.30 – 10.00 Overordnet gjennomgang av prosjektene – Prosjektledere – Stein 

Storsul og Olav Brandt Brauti 

10.00 -10.30 Konkurransegrunnlag, Beskrivelser og Kvalifikasjonskriterier – 

Prosjekteringsgruppeleder – Atle Romstad  

10.30 -11.00 Bæresystem – Fagansvarlig Stål og Betong - Ola Ramstad 

11.00-12.00 Lunsj 

12.00 – 13.00 Tegninger, produkter og løsninger - Arkitekt Sivert Heggdal og 

Arnodd Grøttum 

13.00 – 13.30 Utomhus – Siri Alette Aurstad 

13.30-14.00 Tekniske Fag – Fagansvarlige – Lorentz Rosten og Svein Kristiansen 

14.00 – 15.00 Åpne diskusjon i følgende grupper: 

Bygningsmessig hovedentreprise – Leder Atle Romstad 

Rør og Ventilasjon – Lorentz Rosten  

EL – Svein Kristensen 
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Utomhus – Siri Alette Aurstad 

Produkter og Innovative løsninger – Sivert Heggdal 

Deltakerne oppfordres til å forberede spørsmål til de ulike fagene. 

 

                   

Påmelding til dialogkonferansen  

Frist:  24. mai 2017 

Påmeldingen skal inneholde:  - Firmanavn 
- Navn på deltager(e) 
- E-postadresser og telefonnummer til deltagere 

Sendes til:  Brauti@steinkjerbygg.no 

 
Vedlegg: 
 
Forprosjektrapport Inn-Trøndelag helse- og beredskapshus 
Forprosjektrapport Innovasjonscampus Steinkjer 


