
Møtereferat - Prosjektering av ny barnehage og kulturhusdel ved Tolga skole 

Dato: 31.08.2018 

Gruppe: Prosjektgruppa 

Tilstede: Ragnhild Aashaug, Siv Stuedal Sjøvold, Berit K. Graftås, May Irene Løseth, 
Reidun Joten, Live M. Ryen, Astrid Moen, Eivind Moen (2 siste fram til kl. 
09.15) 
 

Forfall: Marit Gilleberg, Inge Erlimo, Bjørn Morten Galåen og Lotte Iversen 
 

Andre tilstede: Norconsult v/Bjørn Fredheim, Birgit Wikan Berg 
 

Referat fra  
forrige møte: 

Referat fra møte 03.07.2018 godkjent med følgende presisering: 
Det er i planløsningen pr. 29.06.2018 avsatt plass til 9 kontorer inkludert 
resepsjon (ikke resepsjonist) for skole/barnehage. 
 

Tema: 
Framdriftsplan 

Revidert framdrifts- og milepælsplan ble gjennomgått og godkjent. 
Planløsning og revidert kostnadsoverslag legges fram som sak for 
kommunestyret 20.09. 
Prosjektgruppas arbeidsgruppe beslutter videre prosess. 
 

Tema: 
Avklaringer 

Innspillsgruppene gjennomgår momentlistene og gjør avklaringer/innspill 
til PLI innen 13. september. 
 

 Planløsninger forelegges rådet for likestilling for funksjonshemmede for 
innspill. 
 

 Det er ønskelig med en ekstra runde med kjøkkengruppa for å avklare 
kapasitet, fjernlager, nivå på utstyret og utstyr som kan gjenbrukes. 
 

 Prosjektgrense for byggeprosjektet foreslås satt til 5 m fra yttervegg. 
 

Tema: 
Norconsult 
informerer 

Momentlister  
Møte med elektroingeniør (som bl a har jobbet med Hamar kulturhus), + 
KAG, Berit/Eivind 
Møte med akustiker i uke 36,+ Eivind og Berit  

 Avklaring om akuflex 

 Takhøyde kantine og musikkrom (pr i dag 4,5 m) 

 Skolekjøkken/kantine – lydgjennomgang 

 Heisbar glassvegg ala Storstuggu sjekkes  
 

Eventuelle fravik fra krav i NS må vedtas av byggherre. 
 

 Strømuttak – vi melder inn kun der det er behov for ekstra (3 fase, 
keramikkovn etc.) 

Tema: 
Gjenbruk 

Alle tar en kritisk vurdering av hva vi har gjenbruk på.  
Eks. keramikkovn, skolekjøkken, nøkkelsystem, møbler barnehage og 
kulturskole 
Møblere der det er faste installasjoner 
Barnehage sjekker hva de skal gjenbruke og hva de har behov for å ha 
med i prisanbudet. 
 

Tema:  
Energivegg/interaktiv 
vegg 

Dette har det vært et stort politisk engasjement på. Det har ikke vært 
med i kostnadskalkylen. Få en opsjonspris på dette.  
Birgit ettersender tegninger av ny vegg, fasade – alternativ til energivegg.  
Avklaring må tas. Få opsjonspris på energivegg. 
 



Tema:  
Omgjøring på skolen 

Avklare om det er behov for byggemelding til omgjøringen av skolen. 
Ulike krav med eller uten. 
 

Tema: 
Innspill utearealene 

 

Tiltak / 
Saker til oppføling: 

Alle følger opp momentlistene og melder inn til PLI - arbeidsgruppa  
Meldinger videre til Norconsult går via PLI. 
 

Framdrift: Arbeidsgruppe beslutter videre prosess. 
Ferdig momentliste innen 13.09.2018. 
 

Neste møte:  

Referent: Eivind M og Berit K G 

 
 


