KLIMASATS ‐ SØKNAD OM STØTTE TIL KLIMASATSING I KOMMUNENE ‐ 2018
Organisasjonsnummer: 940195226
Foretaksnavn: Telemark Fylkeskommune
Navn: Jacqueline Koopman
Kontonummer: 50830542083
Adresse: Fylkesbakken 10
Postnr.: 3715 Skien
Telefon: 35917012
Mobiltelefon: 90298480
E‐post: jacqueline.koopman@t‐fk.no
Mottaker: Miljødirektoratet
Kopimottaker: Fylkesmannen i Telemark

SØKNAD

REFERANSENR.: 18SC7BC5

Bamble vgs samlokalisering
Type tiltak: Forprosjekter for klimagassreduserende tiltak
Hva skal prosjekteres?
Bamble vgs skal samlokaliseres på Grasmyren. Avdeling Croftholmen selges.
For å samlokalisere skal det bygges ca. 5.200 m2 for 450 elever.
Vedtatt budsjett er 224 mill. kr inklusive mva.

Beskriv hvorfor dette tiltaket er et utslippsreduserende tiltak kommunen ønsker å arbeide videre med:
Prosjektet skal prosjekteres i henhold til gjeldende krav. Som alternativ skal det også prosjekteres for
pluss‐hus standard og for å bruke massiv tre som byggemateriale.
Vi erstatte flere gamle bygg med ett nytt bygg.
Hvordan er søknaden politisk forankret?
Prosjektet er politisk vedtatt,
I anbudsinnbydelsen skal det fremgå at fylkeskommunen ønsker tilbud på at bygget oppføres med pluss‐hus
standard.
‐ Fylkestinget ber om at bruk av massiv tre som byggemateriale skal være et alternativ ved
anbudsutlysning.

Gjennomføring
Når planlegges arbeidet startet og avsluttet?
Start forprosjekt april 2018, ferdig bygg 2020 / 2021.
Gjennomføringsplanen kan lastes opp som vedlegg eller beskrives nedenfor:
Utarbeidelse av forprosjekt med alternativer for pluss‐hus og bruk av massiv tre i tillegg til vanlig standard,
Telemark Fylkeskommune ved Team eiendom er ansvarlig for å gjennomføre totale prosjektet. Prosjektet
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starter i februar 2018 med utlysning av konkurranse for konsulent tjeneste som skal utarbeide
forprosjektet.
Endelig forprosjekt skal legges fram i Fylkestinget høst 2018.
Forventet tidsbruk for arkitekt og konsulenter er 6 til 8 måneder, ut i fra erfaring fra tidligere prosjekter for
å lage ferdig forprosjektet i henhold til Norsk prisbok 2017.
Beskriv hvorfor økonomisk støtte vil være utløsende for at tiltaket blir gjennomført:
Telemark fylkeskommune har ikke bygd i massiv tre og pluss‐hus standard før.
Økonomisk støtte brukes for å øke kunnskap til å bygge med massiv tre og i pluss‐hus standard. Økte
kunnskap kan brukes for å dele erfaringer med andre.
Telemark fylkeskommune er et foregangs eksempel for alle kommuner i Telemark, og kan bidra med
kompetanse inn i deres fremtidige prosjekter.

Kostnadsoverslag / Budsjett
Utgifter til gjennomføring av tiltaket

Beløp uten mva

Marginer og reserver

9 276 600

Totalentreprise

137 738 400

Endringer

9 123 000

Prosjektering

7 000 000

Administrasjon

7 052 000

Gebyrer

410 000

Løst inventar og utstyr

4 400 000

Flyttekostnader

3 000 000

Kunstnerisk utsmykking

1 200 000

Total sum

179 200 000

Finansiering
Finansiering av tiltak

Beløp uten mva

Samlet kostnad ved tiltak(ene)

179 200 000

‐ Andre offentlige tilskudd

0

‐ Annen finansiering

0

‐ Egne midler

0

= Omsøkt tilskudd fra miljøforvaltningen

179 200 000

Kan tiltaket/deler av tiltaket gjennomføres med mindre tilskudd enn omsøkt? Nei
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Utdyping finansiering
Er noe av finansieringen annet enn kommunale midler eller klimasats‐midler? Får eller har tiltaket
mottatt eksterne midler av noe slag? Nei
Har tiltaket søkt/bedt om eksterne midler, men ikke fått svar enda? Nei
Har tiltaket søkt/bedt om andre offentlige midler, men ikke fått slik støtte? Nei

Vedlegg
Ingen vedlegg
Merknad:
Ingen merknad

[sign] Jacqueline Koopman for Telemark Fylkeskommune
Levert 12.02.2018
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