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Modellen fokuserer på:

 > felles mål

 > helhet i prosjektering, bygging og bruk, 
med minimering av livsløpskostnadene 
pr bruker

 > kvalitet og funksjonalitet i løsningene

 > gjennomføringsprosess med et 
minimum av endringer i byggetiden

 > incitamentsordninger som stimulerer 
til en effektiv og målrettet prosess

 > innovasjon i konsept og gjennomføring. 
Bestiller fokuserer på hva som skal 
leveres – utbygger fokuserer på 
hvordan det skal leveres. Dette gir 
begge parter mulighet til å fokusere 
på det de er gode på

 > samarbeidsparter - ikke motparter

 > risikohåndtering fra starten. Den 
som er best egnet til å håndtere og 
påvirke utfall av identifisert risiko 
påtas ansvaret

 > gjennomtenkt utforming for optimal 
forvaltning, drift, vedlikehold og 
utvikling av bygget.

Konkurransepreget dialog (KPD):

 > anskaffelsesprosess spesielt 
tilrettelagt for OPS-modeller

 > større fleksibilitet sammenliknet 
med andre anskaffelsesmetoder

 > fokus på kompetanse og 
oppgaveforståelse – ikke bare pris

 > tilbyderne konkurrerer på løsninger 
i dialog med bestiller

 > tidlig involvering av de sentrale 
aktører – tilgang til rett kompetanse 
til enhver tid 

 > involvering av brukere tidlig i prosessen

Gjennomføringsmodellen
Lyngdalsmodellen er en brukerfokusert, samspillsorientert OPS-modell for 
byggeprosjekter med konkurransepreget dialog som anskaffelsesprosedyre. 
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Lyngdal kommune satser på kompetanseutvikling. I 2010 bestemte 
bystyret å realisere et nytt fremtidsrettet skoleanlegg for ungdomstrinnet. 
Kommunen besluttet også å gå nye og uprøvde veier ved å ta i bruk en 
ny gjennomføringsmodell, heretter betegnet som «Lyngdalsmodellen». 
Dette heftet redegjør i korte trekk for denne nye modellen. Den er et 
nytt alternativ for gjennomføring av byggeprosjekter hvor blant annet 
brukermedvirkning og livsløpskostnader er viktige parametre.



Inspirerte 
brukere 

Samspill mot 
felles mål 

Hovedtanken i modellen er at alle 
skal dra i samme retning mot et 
felles mål. I tradisjonelle modeller 
tenker man ofte motparter i stedet for 
samarbeidsparter, grunnet forskjellige 
interesser og uklare mål. 

Lyngdalsmodellen forutsetter 
samarbeid, gjennom rettidig 
involvering og incentivordninger.

Alle avgjørelser blir håndtert 
gjennom et tverrfaglig samspill. 
Det etableres en felles arena 
mellom leverandørgruppe, bruker 
og oppdragsgiver.

Samspill mot felles mål 

Målet er et bygg som inspirerer 
brukerne til å yte sitt beste.

Brukermedvirkningene organiseres 
ved en brukerkoordinator som 
har ansvar for den praktiske 
organiseringen av brukerdeltakelsen. 

Brukerkoordinator deltar på relevante 
møter og rapporterer til et brukerstyre 
som er det øverste beslutningsorganet 
hos brukerne. 

Inspirerte brukere 

Bygget skal enkelt kunne tilpasses 
fremtidige behov. F.eks nye 
undervisningsmetoder eller endring 
i antall brukere.

For å oppnå dette må man tenke 
langsiktig og fokusere på:

 > færrest mulig hindringer i form 
av bærende konstruksjoner

 > tekniske rom og føringsveier 
med romslighet som muliggjør 
utvidelser

 > mulighet for tilvekst. Enten 
horisontalt, basert på tilgjengelig 
tomt, eller vertikalt som forutsetter 
bæresystemer og føringsveier 
dimensjonert for ekstra belastning.

Bygg for framtiden

Bygg for 
fremtiden

For å få dette til må brukerne:

 > involveres helt fra starten, slik at man 
ikke må gjøre kostbare endringer sent 
i prosessen, eller “det er for sent nå”

 > ansvarliggjøres ved hjelp av 
incitamentsordninger. Blir man enige 
om kostnadsbesparende tiltak får 
brukerne deler av besparelsen igjen 
som frie midler i ettertid 

 > gis ressurser slik at 
brukerkoordinator er frikjøpt fra 
sine vanlige oppgaver og er en 
aktiv prosjektmedarbeider med 
samme beslutningskraft som 
byggentreprenør, arkitekt og andre 
sentrale prosjektaktører.
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Samtlige kostnader pr bruker 
knyttet til bygget i hele levetiden 
skal bli lavest mulig, uten at 
dette går på bekostning av 
kvalitet eller funksjonalitet.

Tradisjonelt fokuseres 
investeringskostnaden pr m2 
bygg, og ikke på alle kostnadene 
som påløper i byggets levetid. 

Dette kan både føre til 
arealsløsing og til materialvalg 
og løsninger som gir besparelser 
på kort sikt, men som er kostbare 
på lang sikt.

Bygget skal:

 > legges til rette for mest 
mulig rasjonell drift av 
kjernevirksomheten. 
(Undervisningen i dette tilfellet)

 > være robust og slitesterkt, 
basert på gode materialvalg

 > være energieffektivt

 > driftes og vedlikeholdes av den 
som kjenner bruken og bygget 
best: eier forvalter og utbygger.

Livsløpskostnader pr bruker

Livsløpskostnader 
pr bruker

Helhetlig prosjektledelse fra 
valgt konstellasjon skal sikre god 
gjennomføring og tett oppfølging 
gjennom alle prosjektets faser.

Tidlig involvering av alle 
parter sikrer bruker-, eier- og 
gjennomføringskompetansen 
helt fra starten. Integrert 
prosjektorganisasjon effektiviserer 
prosessene ved å forenkle 
kontraktsgrensesnittene.

Dette bidrar til at leveransen kan 
leveres før tid og under målsum.

Helhetlig prosjektledelse

Helhetlig 
prosjektledelse

Kompetanse

Modellen bygger på prinsippet 
om kompetanse i alle ledd. 
Helt fra tildelingskriteriene i 
tilbudsforespørselen blir høy 
kompetanse verdsatt. Tilbudte 
personer får poeng ut fra CV.

Formell kompetanse sammen 
med relevant erfaring er 
de viktige parametre ved 
kontraktstildelingen.

Kompetanse 
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Lyngdal 
Ungdomsskole
NØKKELTALL

> Bruttoareal skole – 3940 m2 BTA 
> Kapasitet – 360 elever som gir 10,9 m2 pr elev 
> Kulturskole, tilleggsareal tilrettelagt for sterkt 
 funksjonshemmede elever og flerbrukshall – 2174 m2 BTA 
> Totalt – 6114 m2 BTA

> Investeringskostnad, målsum – kr 175,4 mill 
> Investeringskostnad, virkelig – kr 155 mill 
> Livsløpskostnad pr elev for skoledel – kr 458 000 
> Livsløpskostnad pr elev totalt inklusive flerbrukshall – kr 626 000

Av dette utgjør: 
> Utomhusanlegg – kr 10,2 mill 
> Løst inventar – ca kr 11,2 mill 
> Kunstnerisk utsmykning – kr 2 mill

 Prosjekt alliansen

1 Leverandørgruppe 

 > Kruse Smith, entreprenør

 > Asplan Viak, arkitekter 
  og rådgivere

 > ERV-Teknikk, entreprenør  
  tekniske fag

2 Brukergruppe ledet 
av brukerkoordinator

3 Byggherre, Lyngdal kommune

 Veileder for Lyngdalsmodellen, 
prosessrådgiver dr.ing Øystein 
Meland med støttefunksjon til 
Lyngdal kommune.

 Om prosjektet Prosjektet Lyngdal ungdomsskole 
består av to hoveddeler, en ny 
ungdomsskole for 360 elever, 
samt en ny flerbrukshall med 
håndballstørrelse. Totalt har 
byggeprosjektet et bruttoareal på 
6114 m2 BTA.

Skolebygget er plassert nært 
til funksjoner og fasiliteter en 
ungdomsskole har nytte av, 
som stadion med ballbaner og 
flerbrukshall, samt friområde. 
Beliggenhet er sentralt i 
kommunen. Skolene (barne-, 
ungdoms- og videregående skole) 
beholdes samlet innenfor en stor 
tomt med felles uteområde.  

Det er gode muligheter for 
utvidelse for skole og idrett på 
lang sikt.

Hovedideen for ny skole bygger 
på en kompakt bygningskropp i 
to etasjer rundt et samlende rom. 
Undervisningsareal i ytterkantene 
samler seg om dette indre rom 
som er felles samlingssted for 
elever og lærere og er skolens 
hjerte. Ideen bygger opp om 
åpenhet, oversiktlighet og klare, 
enkle orienteringsprinsipper.
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Prosjektmål:
 › utvikle et skoleanlegg som gir 
gode muligheter for variert 
pedagogisk tenking

 › et anlegg med arkitektoniske 
løsninger som fremmer et godt 
og inspirerende læringsmiljø for 
elever og ansatte

 › utforme et uteområde som 
inviterer til trygg aktivitet og 
læring

 › utforme et anlegg med sikte på 
lavest mulig årskostnad pr elev 
over en levetid på 50 år -  
kr 450.000 pr elev (skoledel)

 › byggekostnad inkl. planlegging 
utført for kr 165 mill (målsum kr 
175,4 mill).

Samfunnsmål:
Verdiskapning gjennom 
god integrering og hevet 
kunnskapsnivå for alle elever.

Brukermål: 
 › Skoleanlegget skal bevisst 
brukes til å:

 › bygge positive relasjoner mellom 
elever og elever, mellom elever 
og ansatte, ansatte imellom og 
mellom skole og omverden

 › gi elevene kreativ og kritisk 
læring og de ansatte inspirasjon 
til ny pedagogisk tenkning

 › bygge gode rammer rundt 
elevene gjennom tydelig og trygg 
klasseledelse.

 Prosjektmål

A. Fra portalen til elevbase 
B. Fra elevbase 
C. Fasade mot nord og 
 hovedinngang

BA

C

A. Fra flerbrukshall 
B. Undervisningsrom 
C. Overlys i aula

Lyngdal ungdomsskole 
tilfredsstiller energikravene under 
§ 14 i byggeteknisk forskrift, både 
ved bruk av rammekravsmodellen  
og ved å følge energitiltakene.

Skolen tilfredsstiller i tillegg 
energimerkeordnings strengeste 

krav til levert energibehov 
og oppnår dermed 
energimerke gul A. 

Energiløsning med varmepumpe 
basert på skrå grunnvannsbrønn.

Grunnvann pumpes opp fra et 
gruslag 6–7,5 m under bakken 
gjennom et fire meter langt skrått 
brønnfilter. Varmepumpen henter 
ut varme fra grunnvannet.

Circa 75% av levert varme fra 
varmepumpen er energi fra 
grunnvannet. Temperatur og 
uttaksmengde bestemmer hvor 
mye varmeeffekt som kan tas ut 
fra grunnvannet. 

 Energi + miljø

A C

B
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Et viktig prinsipp for den nye 
ungdomsskolen er at utearealene 
skal være bilfrie, trygge og grønne, 
samt invitere til lek og rekreasjon. 
Skolen skal tilfredsstille en stor 
gruppe mennesker med ulike 
behov. Anlegget skal derfor 
tilrettelegges for alle, uavhengig 
av alder, kjønn og interesser. 
Alle aktivitetstilbudene i skolens 
uteområder utgjør en del av et 
nærmiljøanlegg.

Området foran inngangspartiet 
fungerer som et venteareal og 
et samlingssted før og etter 
skolestart. 

På sørsiden av bygget finner man 
sittegrupper, bordtennis og arealer 
for mer rolige aktiviteter. Skolens 
ulike fagrom, som mat og helse, 
naturfag og formlære er lagt i 
byggets 1.etasje. Uteområdene 
er utformet med tanke på at 
undervisningen ved behov kan 
flyttes ut.

Sør for samlingsplassen ligger 
det generøse parkarealet mot den 
videregående skolen. 

Kollen vest for ungdomsskolen 
er videre tenkt innlemmet 
i skolegården. Ved å tynne 
vegetasjonen og lage en 
aktivitetsløype med ulike leke- og 
styrkeapparater, kan området bli 
et godt supplement i for eksempel 
kroppsøvingstimer. 

 Utomhusanlegg

+8.32

A. Parkering ansatte 
B. Buss 
C. Sykkelparkering 
D. Hovedinngang 
E. Skolebygget 
F. Bord og benker – samlingsplass

G. Chillout område 
H. Vollyballbane 
I. Trille / Skateområde 
J. Aktivitetsbane 
K. Fremtidig parkeringsplass 
L. Fremtidig aktivitetsløype
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1. etasje

1 Mat og helse

2 Musikk

3 Kunst og håndtverk

4 Naturfag

5 Personalrom

6 Lærerarbeidsplasser, 
møterom, kontorer

7 Resepsjon

8 Hovedinngang

9 Garderober

10 Flerbrukshall

11 Aula, kantine

2. etasje

1 Auditorium

2 Base trinn 8

3 Base trinn 9

4 Base trinn 10

5 Teknisk rom

6 Bibliotek

9

Utvendig
Anne Gry Løland – mønster i 
aluminiumsfasade, «Vekst»

Invendig
Hovedinngang
Vidar Koksvik – grønt håndblåst 
glassobjekt 
Astrid Nondal – maleri

Kantineområdet
Øyvind Torseter – veggtegning

Resepsjonsområdet,
vegg ved musikkrom
Hilde Kjønningsen – fotorealistiske 
bilder

Vegg i aula, 2.etasje
Karl Hansen – stort integrert 
maleri

 Kunstnerisk 
 utsmykning

A. Lysekrone av Vidar Koksvik – 
 utkast, ikke endelig 
B. Detalj utsmykning av 
 aluminiumsfasade ved 
 Anne Gry Løland

BA

3 4 5 6 7 8

2

1
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Kruse Smith Eiendom
Rune Berntsen, regionsjef
Tel. 91 63 34 04 
rune.berntsen@kruse-smith.no

Universitetet i Agder – UIA
Øystein Husefest Meland, dr.ing.
Tel. 90 05 09 64
oystein.meland@uia.no

Asplan Viak AS
Trygve Svalheim, siv.ark MNAL
Tel. 90 50 87 34
trygve.svalheim@asplanviak.no

Lyngdal Kommune
Karl Emil Erlandsen, leder plan og økonomi
Tel. 90 98 92 57
karl-emil.erlandsen@lyngdal.kommune.no

Kontaktinformasjon


