
Møtereferat - Prosjektering av ny barnehage og kulturhusdel ved Tolga skole 

Dato: 15.06.2018 
 

Gruppe: Prosjektgruppa 

Tilstede: Ragnhild Aashaug, Harald Sørli, Bjørn Morten Galaaen, Inge Erlimo, Astrid 
Moen, Marit Gilleberg, Live M. Ryen, Ann Kristin Sandvik (for Lotte Iversen), 
Eivind Moen 
 

Forfall: Reidun Joten, May Irene Løseth, Berit K. Graftås, Lotte Iversen 
 

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

Referat fra  
forrige møte: 

Ingen merknader til referat fra møte 22.05.2018. 
 
 

Tema: 
Romprogram og 
planløsning 

Norconsult ved Birgit Wikan Berg gjennomgikk romprogram og 
planløsning slik det foreligger pr. 07.06.2018. 
Merknader: 
Bærekonstruksjonene for taket over barnehagen er komplisert. 
Felles toalettanlegg for hele bygget. 
Beholde dagens wc ved håndarbeid (dagens SFO). 
Skranke/garderobeløsning i foajeen. 
Brannvern: Det er ønskelig å unngå sprinkling. 
Kan hjørnet på kantinekjøkkenet skrås? 
Forslag: Kan inngangen flyttes? 
Utstillingsvegg eller garderobe i gangen mellom skole/barnehage og 
kulturhusdelen. 
 

Tema:  
Kostnadsoverslag 

Norconsult ved Bjørn Fredheim la fram kostnadsoverslag med bakgrunn i 
romprogram og planløsning slik det foreligger pr. 07.06.2018: 
Prosjektkostnad eks mva: kr. 60.587.918. 
Tilsvarende kostnadskalkyle pr. november 2017: kr 51.555.000 + 
2.500.000 i kalkulerte rivekostnader = kr. 54.055.000. 
 

NØK vurderer kostnadene ved å flytte dagens trafo ut av skolen og vil 
komme med et konkret tilbud på hva dette vil koste kommunen. 
Det er usikkert om vi kan bruke opp igjen dagens brannvarslingsanlegg. 
 

Vi er fortsatt i prosess. Det er ønskelig å se videre på muligheten for 
innsparinger og hvordan vi kan få mest mulig igjen for 
investeringskostnadene. 
 

Tema: 
Innspill utearealene 

 

Tiltak / 
Saker til oppføling: 

Norconsult ser på muligheten for innsparinger sammen med leder og 
tillitsvalgt for henholdsvis IMG skole/kulturskole og IMG barnehage. 
Dette legges fram for prosjektgruppa 3/7. 
 

Framdrift: Dersom det tar tid å få på plass romprogram og planløsning, vil dette 
kunne forsinke arbeidet med anbudsgrunnlaget ytterligere. 
Det er ønskelig å legge fram endelig planløsning og kostnadsoverslag for 
kommunestyret 20/9. 
 

Neste møte: Neste møte i prosjektgruppa blir tirsdag 3. juli kl. 08:00-10:00 i Storstua 
på kommunehuset. 

Referent: Eivind M 

 
 


