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Velkommen til dialogkonferanse
Rogaland fylkeskommune planlegger å utlyse en konkurranse om bygging av dagsturhytter 
i kommunene i Rogaland i løpet av februar 2021. I denne forbindelse vil det bli avholdt en 
dialogkonferanse hvor alle interesserte tilbydere og andre interessenter er velkomne. På 
bakgrunn av dette inviterer Rogaland fylkeskommune til digital dialogkonferanse via 
Teams, og påfølgende valgfrie én-til-én-møter.

Forretningssensitiv informasjon som deles i møtene vil behandles konfidensielt.

Dato: 28.01.21
Tidspunkt: Kl. 10 – 12

Sted: Digitalt møte via Teams
Program;
10.00 Innledning
10.15 Deltakerne presenterer seg selv (kort)
10.35 Om innovative anskaffelser (IOA)
10.50 Behov og utfordringer
11.10 Pause
11.20 Dialog og informasjonsutveksling
11.50 Oppsummering og spørsmål - veien videre
12.00 Ferdig plenumsdelen

1230 En til en møter (maks 20 minutter pr. aktør)
Avsatt tid totalt vil avhenge av antall påmeldte



Bakgrunn
Rogaland fylkeskommune og Sparebankstiftelsen SR-Bank har invitert samtlige 
23 kommuner i Rogaland til å bli med i dagsturhytteprosjektet. Prosjektet er 
en videreføring fra Vestland fylke, hvor dagsturhyttene har vært en stor 
suksess. Formålet med dagsturhyttene er å motivere flest mulig ut på tur, oftest 
mulig, for å holde seg i aktivitet, slik nasjonale helsemyndigheter anbefaler. I tillegg 
til å være et turmål i seg selv og en plass å søke ly for vær og vind, er dagsturhyttene 
plass for kulturelle arrangementer i naturen og skape en sosial møteplass. Etablering 
av dagsturhyttene vil foregå i 2021 og 2022.

Vestland fylkeskommune satte maks. prisgrense på 750 000 kr. pr hytte eks. mva. 
Dette vil tilpasses lokale forhold i Rogaland og vil bli gjort kjent i utlysing 
av konkurransen. Omfanget av konkurransen er på i underkant av 20 millioner kroner, 
der det i tillegg kommer ulike opsjoner. Dagsturhytten er tegnet 
av Rojo Arkitekter AS i Trondheim. Konkurransen er to – delt, der deltakere må 
kvalifisere seg for å delta i konkurransen.

Oppdragsgiver er ikke forpliktet til å endre konkurransegrunnlaget på bakgrunn av 
kommentarer eller innspill som kommer i høringsrunden. Rogaland fylkeskommune 
vil presentere prosjektet og leverandører vil kunne stille spørsmål til prosjektet og 
anskaffelsesprosessen. Både arkitekt og takstol-leverandør som har kalkulert snølast 
og vindbelastning, vil delta. I tillegg deltar også representant fra Nasjonalt program 
for leverandørutvikling.

Formålet med dialogkonferansen
Rogaland fylkeskommune ønsker å gjennomføre dialogkonferanse med potensielle 
leverandører og andre interessenter som forberedelse til utlysning av anbud for 
bygging av dagsturhytter. Hensikten er å opprette dialog med aktørene i markedet for 
å få innspill og kunnskap om løsninger basert på gitte kriterier for valg av tomt og 
tegninger. Oppdragsgiver ønsker særskilt innspill på følgende;

• Hvordan redusere kondensvann i hyttene ?
• Hvordan redusere vekt på konstruksjonen som kan gjøre transport mer effektiv?
• Hvilke materialvalg kan både gi lav vekt, lang levetid og god økonomi?
• Hvordan løse behovet for leselys og oppholdslys i hyttene ?
• Hvilke metoder for grunnarbeidet kan nyttes for oppdraget ?
• Hvilke løsninger kan benyttes for sanitæranlegget til dagsturhytten ?



Vedlagt denne invitasjonen er funksjons- og 
ytelsesbeskrivelse fra Rojo Arkitekter AS. 

Det er anledning å stille spørsmål og innspil, selv om man ikke 
deltar på dialogkonferansen. Frist på e-post til Atle Skrede er 

4.februar.

Én-til-én-møter
Dersom leverandører ønsker separate møter vil dette bli avholdt i 
etterkant av dialogkonferansen (samme dag). Det vil bli satt av 20 

minutter til hver aktør og påmelding til slike møter gjøres på e-
posten under.

Faktainformasjon som fremkommer i disse møtene som er 
relevante for interesserte aktører, vil bli sendt ut til alle i etterkant.

Prosessen videre etter dialogkonferansen
Det er anledning å stille spørsmål og gi innspill 

etter dialogkonferansen. Disse sendes innen 4.februar, til;
atle.skrede@rogfk.no

Påmelding til dialogkonferansen:
Atle Skrede, atle.skrede@rogfk.no innen 25.januar 2021

Kontaktperson:
Atle Skrede, atle.skrede@rogfk.no - 41530716

For bilder og mer informasjon om prosjektet;

www.dagsturhytta.no
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