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K2001 Volda vgs - TPO-base, forprosjekt
Forslag til vedtak:
Utbyggingsutval for bygg og vegsaker godkjenner forprosjekt som grunnlag for
bygging av for K2001 Volda – TPO-base.

Bakgrunn
Saksgangen i et byggeprosjekt er som skissert:
Utviklingsplan

Byggeprogram Skissekonsept

Forprosjekt

Produksjon

Byggeregnskap

I høve til reglement for byggeprosjekt skal det leggast fram et forprosjekt til
politisk behandling før arbeidet med detaljprosjektering og bygging startar.
Sak T-93/20 “K2001 Volda vgs - TPO-base, skissekonsept” vedtok følgjande:
1. Fylkestinget godkjenner alternativ 2 (utviding av dagens TPO-base) som
grunnlag for å utarbeide forprosjekt for K2001 Volda vgs – TPO-base.
2. Fylkestinget delegerer til Utbyggingsutval for bygg og vegsaker å
godkjenne forprosjektet.
3. Fylkestinget vedtek ei kostnadsramme på 18,6 mill. kroner inklusive
prisstigning og mva.
I høve til vedtaket over vart mynde til å godkjenne forprosjekt innafor ei
kostnadsramme på 18,6 mill. kroner inkl. mva og prisstigning delegert til
Utbyggingsutval for bygg og vegsaker.
Forprosjekt
Forprosjektet synar rammevilkår og brukskrav komplett for prosjektet. Alle krav til
fysiske løysningar er kartlagt saman med dei reguleringsmessige detaljane. Korleis
dei einskilde krav knytt til byggemetode er løyst er skildra i vedlegget til denne sak.
Det er gjennomført brukarmøter i samband med utarbeiding av forprosjektet.
Løysning som er vist i forprosjektet er forankra hos brukarane og med
driftspersonell.

Avvik frå skisseprosjekt
Fylkestinget vedtok ei kombinert ombygging, omdisponering av areal samt tilbygde
areal for TPO-basen.
Skisseprosjekt avdekka underdekning i talet på elevtoalett og HCWC, avviket er
løyst i forprosjektet.
Dimensjonering
Følgjande areal er inkludert i forprosjektet i samsvar med byggjeprogrammet.
Plan U1:
225m2 ombygging
103 m2 utviding under tak
35 m2 tilbygg (toalett)
I tillegg 176 m2 gjenbruk av eksisterande gang og kontor
Plan 01, 02 og 03:
35 m2 tilbygg (toalett og butikk/grupperom/elevrådskontor)
For prosjektet er det fordelt på følgjande kategoriar:
225 m2 ombygging
103 m2 utviding under tak
140 m2 tilbygg
176 m2 gjenbruk av gangareal
644 m2 BTA totalt
Kostnadsramme
Forprosjektet syner ein kostnad på 18,6 mill. kroner og berørar omlag 644 m2.
Samla kalkyle for forprosjektet er kalkulert med trinnvis kalkulering.
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Konto
FELLESKOSTNADER
BYGGING
VVS- INSTALLASJONER
ELKRAFTINSTALLASJONER
TELE OG AUTOMATISERING
ANDRE INSTALLASJONER
SUM 1-6 HUSKOSTNAD
UTENDØRS
SUM 1-7 ENTREPRISEKOSTNAD
GENERELLE KOSTNADER
SUM 1-8 BYGGEKOSTNAD
SPESIELLE KOSTNADER
MVA
SUM 1-10 BASISKOSTNAD (inkl. mva)
Forventet tillegg
SUM 0-11 PROSJEKTKOSTNAD P50
Usikkerhetsavsetning
SUM KALKYLE (inkl.mva.) P85

Kostnad (kr)
1 961 000
4 499 000
1 689 000
776 000
403 000
9 328 000
280 000
9 608 000
2 859 000
12 467 000
700 000
3 292 000
16 459 000
1 068 000
17 527 000
1 073 000
18 600 000

Kalkylen inkluderer opsjonane utebod, sykkelstativ og brannteknisk avvik på
manglende sprinkling av avfallstasjon.

Årskostnader
Driftsfasa i eit bygg er betydeleg lengre enn investeringsfasa.
Bygg- og eigedomsavdelinga har eit generelt fokus på lave årskostnadar/LCCkostnader for bygga til fylkeskommunen. Årskostnader skal difor vurderast under
planlegging av prosjekt.
Følgande årskostnader (LCC kostnader) kjem fram av forprosjektet:
Volda vgs - TPO-base
Areal
nybygg
+
utviding
under
tak eks.
sykkelb
od

Areal
Drift
ombyg kr/m
ging
2

219

225

1 200

Total
investeringskostnad

Levetidskostnad (40 år)

18 593 849

Årskostnad

23 803 514

1 202 637

Administrativ justering av resultatmål ihht fylkesting vedtak
Fylketstingets vedtak i sak T-93/20 «K2001 Volda vgs – TPO-base, skissekonsept»
om alternativ 1 gjer det umogleg å oppfylle resultatmålet knytt til maksimalt
bruttoarel på 420 m2. Fylkeskommunedirektøren legg difor til grunn bruttoarealet
som vart vedteke i samband med skisseprosjektet som resulatmål knytt til
arealeffektivitet. Nytt resultatmål blir da


Oppnå arealeffektivitet innafor et bruttoareal på maksimalt 650 m2

Entrepriseform
Prosjektet gjennomførast som totalentreprise med forhandling.
Totalentreprenør skaffast gjennom open anbodskonkurranse med forhandling.
Ved utlysning av entreprisen leggjast det inn opsjonar knytt til utebod, sykkelstativ
og utbetring av eit brannteknisk avvik i eksisterande bygg. Desse opsjonane kan
berre gjennomførast dersom det er midlar innafor prosjektet eller det kjem anna
finansiering på plass.
For innkjøp av inventar og utstyr nyttast gjeldande rammeavtaler i størst mogleg
grad. I samsvar med Møre og Romsdal som bærekraftfylke, legg prosjektet opp til
40 prosent gjenbruk av møblane i areala.
Framdriftsplan





Forprosjekt
Kontrahering totalentreprenør
Byggestart
Ferdig bygg

februar 2021
sommar 2021
haust 2021
vår 2022

Vurdering
Forprosjektet synar ei utviding og ombygging av TPO-basa som oppfylle
funksjonskrava på ein god måte. Tiltaket vert rimelegare enn eit nybygg. Den valde
løysninga fremmar gjenbruk samstundes som alle krav til areal og funksjonar angitt
i byggjeprogrammet og skisseprosjektet vert ivareteke. Forprosjektet har eit
langsiktig perspektiv når det gjeld funksjon, areal og val av material innanfor
økonomisk ramme. Prosjektet syner ei god gjennomføring med raskast mogleg
framdrift.
Fylkeskommunedirektøren vurderer difor at forprosjektet stettar krava knytt til
utviding av TPO-basen ved Volda vgs, og at prosjektet kan gjennomførast innafor
den økonomiske ramma gitt i fylkestingets godkjenning av skisseprosjektet.

Ottar Brage Guttelvik
fylkeskommunedirektør
Per Olaf Brækkan
bygg- og eigedomssjef
Vedlegg
1 Forprosjektrapport
2 Forprosjektteikning arkitekt

