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K2001 Volda vgs - TPO-base, byggeprogram
Forslag til vedtak:
Fylkesutvalet godkjenner det framlagte byggeprogrammet for bygging av lokale for
TPO.
Bakgrunn
Saksgangen i et byggeprosjekt er som skissert:
Utviklingsplan

Byggeprogram Skissekonsept

Forprosjekt

Produksjon

Byggeregnskap

I høve til reglar for byggeprosjekt leggjast det no fram Byggeprogram for Volda
vgs TPO base.
I sak T-90/19 “Økonomiplan med handlingsprogram 2020-2023 med budsjett for
2020” vart det blant anna vedtatt bygging av Volda vgs - TPO Base, men ein samla
kostnadsramme på 17 mill. som legg til rette for minimum 9 elevar.
Byggeprogram
Byggeprogrammet er utarbeid med basis i dei behova som vart synliggjort i
samband med sak T-90/19 “Økonomiplan med handlingsprogram 2020-2023 med
budsjett for 2020”.
Prosjektets brukskrav skildrast i byggeprogrammet, herunder dei einskilde
funksjonane, krava til desse og samanhengen mellom desse. Vidare er dei einskilde
rom m/krav til utrustning og utstyr skildra.
For teknisk kravspesifikasjon skal det utarbeidast eit prosjekttilpassa konsept som
ein del av skissekonseptet. Konseptet skal utarbeidast på bakgrunn av
fylkeskommunens generelle prosjekteringsanvisningar. Desse er ein del av
byggeprogrammet. Det vil bli lagt særskilt vekt på universell utforming.
Prosjektet skal auke kapasiteten på TPO basen og gi elevane eit meir tilpassa
tilbod. Nettoarealet er sett til 290 m2, med ein brutto/netto faktor på 1,45.

Areal som skal byggast er











Allrom med naudsynte kjøkken
Butikk
Teori-/grupperom
Treningsrom
Sanserom/kvilerom
Musikkrom
Kontor/vaktrom/arbeidsrom
Produksjon/verkstad/ADL-rom
Toalett og garderobar for elevar

Sjølve romprogrammet er utarbeidd saman med representantar frå leiinga og dei
tilsette ved skolen som skal nytte TPO-basen.
Mål for prosjektet
Måla for eit byggeprosjekt skal etter gjeldande retningslinjer vedtakast som ein del
av byggeprogrammet.
Effektmål for prosjektet er:
 Prosjektet skal gi betre forhold for tilsette og elevar som nyttar TPO basen
knytt til følgande område: Kapasitet, kvalitet og logistikk.
Resultatmåla for prosjektet er:
 Gjennomføringa av byggeprosjektet skal utførast utan at det skjer alvorlege
skader på personell eller materiell i nærområdet.
 Oppnå arealeffektivitet innafor eit bruttoareal på maksimalt 420 m2
 Bygget skal overleverast og settast i drift slik at det er feilfri drift innan 3
månadar etter overtaking.
Lokalisering
Det blir lagt vekt på at nybygget blir plassert og tilpassa eksisterande
bygningsmasse. Egna plassering for TPO-base er førebels vurdert til å være aust for
«Gymnaset».
Økonomi
Samla ramme for prosjektet i høve til vedteke budsjett og økonomiplan 17 mill. kr.
For bygging av lokale til TPO er det to hovudalternativ som skal vurderast ved
utarbeiding av skissekosneptet:
1. Nybygg med eit bruttoarel på 420 m2
2. Ein kombinasjon av nybygg og ombygging i eksisterande bygg
Slik bygget ved Volda vgs er utforma, vurderast det førebels slik at begge
alternativa vil ha om lag same investeringskostnad, medan det er venta ein noko
lågare årskostnad for alternativ 2. Ei grundigare vurdering vil verte utarbeidd i
samband med strategiplan.
Det vil vidare verte utarbeidd eit meir detaljert budsjett i samband med
framlegging av skissekonsept.
Framdrift

Det vil bli lagt fram strategiplan for prosjektet i august 2020. I strategiplana vil det
bli lagt inn detaljert budsjett, gjennomføringsstrategi i tillegg til framdriftsplan som
viser dei viktigaste milepælane i prosjektet.
Det kan påreknast at innflytting kan skje i løpet av skoleåret 2021/2022.
Vurdering
Fylkeskommunedirektøren vurderer at det framlagte byggeprogrammet i stor grad
stettar krava knytt til utviding av TPO-basen ved Volda vgs, og at prosjektet er
mogleg å gjennomføre innafor ramma gitt i økonomiplana.
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