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1. FORORD 
 

Høsten 2020 står Dale Barne- og ungdomsskule klar som Dales nye storstue. Det nye 
skolebygget gjør det endelig mulig å samlokalisere bygdas kulturelle krefter og dermed bedre 
rammene for økt samarbeid og styrking av kulturtilbudet i Dale. 
Vaksdal kommune har allerede et rikt og levende kulturliv, og legger store ressurser i både 
kulturskolen og frivillige aktørers innsats for et bredt kulturelt tilbud til kommunens 
befolkning. Stedet mangler allikevel et felles identitetsskapende referansepunkt for å 
understreke og framheve viktigheten av kunst og kultur, som generator for utvikling, 
innovasjon og glede. 
 
Rambøll er engasjert for å forvalte byggeprosjektets kunstmidler og har utarbeidet 
Kunstplanen som grunnlag for videre invitasjon og utlysning av kunstprosjektet til Dale Barne- 
og ungdomsskule.  
Denne Kunstplanen er et resultat av grundige analyser og bred tilslutning hos bygdas 
kulturrepresentanter. 
 
Kunstplanen har som mål å gi retning til og begrunnelse for innfallsvinkel til prosjektet. 
Dokumentet viser gjennom framdriftsplanen og budsjettet premissene for utvikling og 
realisering av prosjektet. Prosjektet er initiert av Vaksdal kommune gjennom avsatte midler i 
byggeprosjektet. Endelig finansieringsløsning avhenger av støtte og tilslutning fra øvrige 
samarbeidspartnere.  
 
Kunstutvalget understreker viktigheten av at kunstprosjektet relaterer seg til den lokale 
identiteten men også tilfører noe inspirerende og positivt til Dale. Vi ønsker at kunstprosjektet 
skal framheve Dales nye storstue som kulturelt møtested for nærmiljøet, men også rette 
blikket framover og utover.  
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2. INNLEDNING 
 
Vaksdal kommune skal bygge ny barne- og ungdomsskole på Dale for ca. 250 elever.   
Tomten har adresse Skulegata 30. Oppgitt tomteareal er 16.050 m2. Tomta ligger sentralt, rett nord 
for sentrum av Dale, med kort avstand til ulike tilbud her. Tomta har plassering og terrengform som 
gir lokalt gode solforhold og skjerming for kalde vinder fra nord og øst.  
Den eksisterende skolen skal rives og erstattes med nytt bygg.   
 
Dale barne- og ungdomsskule skal i tillegg til skole også inneholde følgende funksjoner: 
- Felles skole- og folkebibliotek, 
- Administrasjon og øvingslokale for kulturskolen, 
- Flerbrukssal for 250 personer med mulighet for konsert 
- Svømmehall med 25m opplæringsbasseng. 
Skolen skal være klar til drift ved skolestart høsten 2020. 

 
Elever ankommer skolen enten via skolebuss eller privat transport. Alle trafikkerte områder ellers er 
lagt til bakkant av bygget, mot nord, med tilkomst fra Dalseidvegen og Kyrkjegata/ Skulegata. Her er 
både Kiss ‘n ride, varemottak og parkering for ansatte plassert. 
På grunn av begrenset antall parkeringsplasser rundt bygget vil elever, ansatte og besøkende ved 
større arrangementer parkere andre steder i sentrum og ankomme til fots.  
 
Byggets plassering på tomta gir kontakt mot sentrum og Markvegen og mulighet for soning av 
utearealene. Aksen Hovedinngang sør – Markvegen – gågata er den viktigste aksen for 
kunstprosjektet.  

 
Det er satt av totalt 700.000,- i byggeprosjektet til kunstprosjektet ved skolen. Det vil bli søkt 
tilleggsmidler fra KOROs LOK-ordning 1. februar. Kunstgruppen jobber aktivt med å skaffe ytterligere 
tilleggsmidler fra lokale aktører og fra kommunens kunstmidler. Dersom ekstrabevilgning blir gitt, vil 
kunstplanen bli revidert.  

 
Kunstutvalget for Dale barne- og ungdomsskule startet sitt arbeid 10.mai 2019, og har følgende 
sammensetning: 
 
Grete Skogmo Haugland, kunstkonsulent/ interiørarkitekt Rambøll, utvalgets leder 
Ali Heshmati, kunstkonsulent/ arkitekt Rambøll 
Magne Rønning Eikeland, prosjektleder Vaksdal kommune 
Eirik Haga, nå avgått ordfører Vaksdal kommune 
Magnar Helland, rektor skolen, representant for brukerne 
Sindre Sortland, rektor kulturskolen, representant for brukerne 
Ole Johnny Domben, representant for lokale foreninger og lag  

  



KUNSTPLAN DALE BARNE- OG UNGDOMSKULE 30.01.2020 Rambøll/ Grete Skogmo Haugland 

Side 5 av 12  

3. DALE BARNE- OG UNGDOMSSKULE  

HISTORIKK 
Dale barne- og ungdomsskule ligger i sentrum av Dale i Vaksdal kommune.  
Eksisterende skoleanlegget består av flere bygninger med ulike byggeår, og mer eller mindre 
sammenbygget. Barneskolebygget fra 1936 og realskolebygget fra 1955 er tegnet av arkitekt Georg 
Fasting. Realskolebygget ble utvidet i 1968 samtidig med at fløyene mot vest med gymsal, 
svømmebasseng og ungdomskskolebygg (bygg E) ble bygget. 
Denne erstattes nå av et helt nytt skolebygg med større kapasitet og moderne fasiliteter. Skolen skal 
gi plass til 250 elever fra trinn 1-10, felles skole- og folkebibliotek, administrasjon og øvingslokale for 
kulturskolen, flerbrukssal for 250 personer med mulighet for konsert, svømmehall med 25m 
opplæringsbasseng. 
Skolen skal være klar til drift ved skolestart høsten 2020. 

 
VISJON OG MÅL FOR PROSJEKTET DALE BARNE- OG UNGDOMSSKULE  
Skolen sin visjon er:  
«Læring og oppleving i sentrum»  
Bakgrunn for visjon er følgende:  
«Læring er vår kjerneverksemd og difor er dette også fyrste 
ordet i visjonen.  
Oppleving vert knytt til elevar som me ynskjer skal ha positive 
opplevingar på skulen og SFO, i tillegg skal det vera gode 
kulturopplevingar for alle når den nye kultursalen blir tatt i bruk.   
Sentrum er knytt til at læring alltid er vårt hovudfokus og at 
skulen skal vera med på å utvikla Dale sentrum og Dale sentrum 
skal vera med å utvikla skulen.» 
 
I 2013 utarbeida kommunen kommunedelplan for oppvekst.  
Målarbeidet i planen handlar om å ivareta og vere gode på samarbeid, og å skape høg grad av 
meistring og trivsel. Ei ressurskrevjande utfordring for oppvekstsektoren er eit lågt elevtal, og få barn 
fordelt på skulane. 
I korte trekk betyr dette at det er lagt til rette for sammenkobling og flerbruk av arealer, samt 
mulighet for utvidelse med en tredje etasje på en eller begge fløyene av bygget. På denne måten gir 
bygget en fleksibilitet for en framtidig økning av elevmassen i ungdomsskolen og/eller i barneskolen.  

  
SAMFUNNSMÅL - KULTURBYGG 
Skolen skal være en ressurs i nærmiljøet. Bygget skal brukes aktivt av lag og organisasjoner 
utenom skoletiden. Det nye skolebygget gjør det endelig mulig å samlokalisere bygdas 
kulturelle krefter og det er et uttalt mål å utnytte dette til økt samarbeid og styrking av 
kulturtilbudet i Dale.  

  

 
 

«… skulen skal vera med  
på å utvikla Dale sentrum 
og Dale sentrum skal vera 

med å utvikla skulen»  
-Skolens visjon- 
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NYBYGGET 
Hovedorganiseringen av bygget er tredelt: barneskolen mot øst, ungdomsskolen mot vest og kultur- og 
samfunnsdelen i midtpartiet. 
Fra hovedinngangen i førsteetasjeplan mot sør gir den felles vestibylen direkte tilkomst til 
folkebiblioteket kultursal/auditorium med aktivitetssal og til mat og helse med kantine. Musikk-dans-
drama-arealene er også lagt inn mot vestibyledelen og lenger bak i første etasje kan man via en korridor 
komme til svømmeanlegget og til kunst- og håndverksrommene.  
Undervisningsrommene for 1. - 4.trinn ligger i østre del av 1.etasje med tilkomst direkte fra barneskolens 
uteområde. 1. og 2.trinn er plassert sammen med SFO lengst nord med egen inngang, garderobe og 
toaletter, mens 3.-4.trinn har egen inngang lenger sør. 

 
I 2.etasje er 5.- 7.trinn plassert lengst nord, over 1.-2.trinn med egen inngang fra uteområdet i 1.etasje 
med trapp og heis opp til etasjen. 
I vestfløyen av bygget er hele ungdomsskolen plassert. Hvert trinn har egen garderobe, men elevgruppen 
får tilkomst til sine arealer fra uteområdet via to innganger. I denne fløyen ligger også naturfagrommet. 
Heis for ungdomsskoledelen er lagt mellom trapperom sør og hovedinngangen til skolen.  

Barneskolen 
Ungdomsskolen Kultur- og 

samfunn 
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Administrasjon, personalrom, skolehelsetjeneste og kulturskoleadministrasjon er plassert i byggets 
2.etasje mot sørøst. Lærerarbeidsplassene ligger i samme etasje fordelt på tre rom.  
Trapp og heis i nordøst føres opp til tak for å gi tilkomst til teknisk rom på tak. 

 
FELLESAREALER 
Kultursalen gir en fin mulighet for større samlinger av elever og lærere og for ulike arrangement i og 
etter skoletid. Sambruk med Musikk, dans og drama og Kulturskolen sine lokaler skaper en flott 
arena for konsert eller andre opptredener. Løsningen legger opp til flerbruk både av kantine/foaje, 
skolekjøkken, flerbrukssal (kultursal, aktivitetsrom/scene) og bibliotek.  

 
UTEOMRÅDET 
Skolens nye utearealer deles i skolegård for 1.-7. klasse mot nordøst og skolegården for 8.-10. klasse 
ligger mot sørvest. Det er lagt stor vekt på kvalitet og innhold på skolens uteområde for å utnytte 
tilgjengelige arealer med så høy kvalitet som mulig. Uteområdene skal også stimulere læring og 
interaktive lekeapparater er integrert i anlegget. 
Store deler av skoletomten har lite høydeforskjell, men området mot nordøst har naturlige 
høydeforskjeller som er utnyttet som lekeplasser og amfi.   
Parkering og oppstillingsplass for buss flyttes ut av skolegården. Bussene vil få en egen kollektivterminal i 
tilknytning til skolen (egen entreprise). Det skal være 25 nye parkeringsplasser. Disse plasseres ved 
området bak svømmehallen og langs uteområdet mot nordøst. Det etableres en Kiss `n ride for SFO i 
området ved parkeringen mot nordøst. På kveldstid vil parkeringsplassene kunne benyttes av brukere til 
svømmehall, flerbrukssalen, folkebiblioteket og kulturskolen. 
Skolen skal på kveldstid være et attraktivt nærmiljøanlegg og møtested for lokalbefolkningen, 
og det er lagt vekt på at plassen skal være godt opplyst. 
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OMGIVELSER  
Dale er omgitt av høye fjell og i bunnen av dalen renner 
Daleelven. Topografien gjør at solen ikke er synlig i Dale om 
vinteren. I forhold til Dale ellers, har tomten gode solforhold. På 
grunn av de høye omliggende fjellene, er solen borte i 
vintermånedene, og kommer sent og går tidlig høst og 
vårmånedene.  
«Tettstaden Dale ligg omkransa av høge fjell. Solstudiar av 
skuletomta viser at den har ei god plassering for å dra nytte av 
dagslys i skuletida, i dei periodane lyset er tilgjengeleg over dei 
høge fjelltoppane.» Norconsult 
Dagens skole ligger på en flate som tidligere var jordbruksland. 
Nord for skolen er terrenget brattere og det er områder med 
fjell. Rundt skolen ligger boliger, både på flaten sør og øst for 
skolen og i skråningen nord for skolen. Vest for skolen ligger 
trafikkårer med lokalveg, nedsenket jernbane og E16 ved 
fjellsiden. Skolen ligger nær sentrum, med Markvegen som 
bindeledd mellom gågaten og skoleplassen. 

 
 

4. BRUKERE OG NÆRMILJØ 
 
Vaksdal Kommune er en gammel industrikommune, men sysselsettingen i industri har lenge vært 
synkende og lokalsamfunnet er nå i endring.  
 
Vaksdal kommune har et rikt og levende organisasjonsliv. Kommunen driver aktivt kulturarbeid 
gjennom kulturskolen og folkebiblioteket, tilrettelegger for aktiviteter innenfor den kulturelle 
skolesekken, den kulturelle spaserstokken og arrangerer årlig ungdommens kulturmønstring og 
villmarksleir for barn og unge.  
 
Prosjektet DALEKUNST er unikt i sitt slag og ble etablert som et prosjekt med økonomisk og 
administrativ støtte fra kulturskolen i 2012. Dalekunst er sterkt knyttet til lokalmiljøet og kombinerer 
ikon og symbol fra industrisamfunnet med nyere estetikk. Dalekunst samarbeider med flere lokale 
bedrifter. For eksempel Dalegenseren er profilert fra starten av, både som graffiti, i film og på foto, 
og deltakere i prosjektet er med på å dekorere lokalene til ulike firma. Dalekunst gjennomføres som 
et samarbeid med Dale Barne- og ungdomskule. 
Eksponeringsflater for Dalekunst holdes utenom kunstprosjektet, men byggeprosjektet har 
tilrettelagt for Dalekunst både innendørs og utendørs. Resultatet av denne konkurransen vil måtte 
sameksistere med den lokale levende Dalekunsten. http://dalekunst.no/ 

 
 
 
 
 
 
 
        
  Ill. Eks. på Dalekunst. 

  

 
«Tettstaden Dale ligg 

omkransa av høge fjell. 
Solstudiar av skuletomta 

viser at den har ei god 
plassering for å dra nytte  

av dagslys i skuletida,  
i dei periodane lyset er 

tilgjengeleg over dei høge 
fjelltoppane.»  

-Norconsult- 

http://dalekunst.no/
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5. KUNSTUTVALGETS VURDERINGER 
 
PROSESS 
Kunstutvalget har gått gjennom planene for skolen, og vurdert ulike måter å angripe kunstprosjektet 
på. Det er gjennomført workshop med et bredt utvalg representanter fra bygdas kulturinstitusjoner 
for å forankre prosjektets målsetninger i lokalsamfunnet.  

 
HVORFOR 
Dales Storstue: Det nye skolebygget gjør det endelig mulig å samlokalisere bygdas kulturelle krefter 
i ett og samme bygg. Kunstutvalget ønsker et kunstprosjekt som representerer Dales Storstue som 
et arnested for nytenkning, innovasjon og utvikling.  

 
Eierskap: Fokus har vært på at offentlig kunst ikke bare skal være kunst som er plassert i det 
offentlige rom, men kunst som folket kjenner eierskap til. Eierskapsfølelsen forankres i en 
anerkjennelse av den lokale identiteten og følelsen av delaktighet. 
 
Interaksjon: Kunstutvalget ønsker å skape Interaksjon 
mellom kunstverket og mottakerne. Om det er ved å være 
tilgjengelig for bruk eller ved hjelp av moderne teknologi og 
digitale løsninger er opp til kunstner, men målet er en følelse 
av større Eierskap hos mottakerne.  

 
Velkomst: Det har vært viktig å finne den rette plasseringen 
til kunstverket. Kunstutvalgets anbefaling understreker 
kunstverket sin rolle i å ønske Velkommen inn. I prosessen 
har det vært viktig for mottakerne at prosjektet skal skape 
Glede i hverdagen. 
 
Inspirasjon: Målet er å finne en kunstner som kan utvikle noe 
som er nytt og inspirerende – «… noe som bygda ikke kan 
løse/skape alene.» (Kulturskolen) 
 
HVA 
Kunstutvalget har gjennom workshoparbeid kommet fram til noen innfallsvinkler som bør vurderes 
inn i prosjektet. 
  
Bruk av lys: Lyssetting er viktig for å skape trygghet, interesse og tilgjengelighet. Belysningen i 
uteområdet blir ivaretatt igjennom bygningsentreprisen. Det er gode forhold for lyskunst på Dale 
pga. lang mørketid og begrenset tilgang til sol. Interaktiv styring kan reflekterer aktivitetsnivå i 
bygget gjennom å vise en puls og variasjon i uttrykk. 
Dette igjen kan knyttes til læring og teknologi. Interaksjon kan vise hvilken makt som ligger i 
samhandling og kan gjenspeile intensitet til deltakende via app. Det må tas hensyn til eventuell 
lysforurensning. 
-Fellesnevner er aktivitet og energibygda! 
 
Lokale naturelementer: Stein = fjell, Vann = elver, fossefall, regn, tåke, framtiden med vann som 
energi og i miljøperspektiv. Vind og Sol som energikilder. 
Fellesnevner er miljøperspektiv og energibygda! 

  

 
 
 

Kunstprosjektets budsjett  
bør brukes til å realisere  

noe bygda ikke kan 
løse/skape alene.  

-Kulturskolen- 
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Lokale grafiske elementer: Vaksdal er en kommune med en sterk tekstiltradisjon, både lokalt i 
tettstedet Dale, med hjørnesteinsbedriften Dale of Norway og kommunalt gjennom 
kommunevåpenet til Vaksdal (tre skytler)  
-Fellesnevner er tekstilkommunen! 

 
HVORDAN 
Lokal deltakelse i form av lokal produksjon, lokale produkter eller annet samarbeid lokalt. 
Det er ønskelig at kunstverket har et element av interaksjon. Det kan være digitalt via app eller ved 
at kunstverket tas i bruk som en bruksgjenstand/møbel. 

 
HVOR 

Kunstutvalgets hovedprioritering vil være et utendørs kunstprosjekt i området hovedinngang til 
skolen i sør og Festplassen i aksen Markvegen – gågaten. Fasaden og inngangen mot sør vil være 
byggets «ansikt utad» og vil pga. beliggenhet ift. gateløp inn mot gågaten og Markvegen, være den 
viktigste adkomsten og aksen til bygget. Denne plasseringen vil understreke inngangspartiet og 
velkomsten til bygget. Inngangen i sør mot festplass vil bli benyttet ved aktiviteter i kultursalen og 
dager med arrangementer hos flere av brukerne. Det er muligheter for opphold under tak foran 
hovedinngangen. 

Plassen mellom hovedinngang og tomtegrensen ved Festplassen er utrykningstrase for brann og 
redning og må holdes fri for faste installasjoner i bredde som inntegnet stipling, høyde: 4-4,2m. 
(ref. utomhusplan) 

Ill. Oversiktsplan 

 

 

 

 

 

   
    Ill. Plassering av kunstverk. 

    

Lysstolper gir mulighet for ekstra belysning av eller til kunstverk, i tillegg til muligheter for oppheng. 
Dette vil være den mest "utadvendte" plasseringen et kunstprosjekt kan få, og vil nå alle, både 
elever, ansatte og kveldsbrukere av skolen. Prosjektet vil kunne være synlig for gående i gågaten i 
sentrum, noe Kunstutvalget mener er en fordel for å knytte bygget mot sentrum og understreke dens 
funksjon som Dales Storstue.  

 

UTVIDELSE AV PROSJEKTET 

Dersom kunstprosjektet tilføres ytterligere midler av en viss størrelse, ønsker kunstutvalget å gå 
videre med et prosjekt i den østlige delen av utearealet, gjerne i kombinasjon med fellesarealer 
innendørs. Dette prosjektet er tenkt som et samarbeid der elevene bidrar i utviklingen av 
kunstprosjektet. For å sikre høy kunstnerisk kvalitet vil gjennomføringsansvaret gis til kunstner. 
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Dersom hver elev kan bidra til å utvikle prosjektet over tid, vil det representere aktualitet og være 
identitetsskapende for skolens elever ikke bare i dag men også i fremtiden. 

 
PLAN FOR GJENNOMFØRING AV KUNSTPROSJEKTET 
Kunstutvalget ønsker å annonsere en åpen invitasjon til kunstnere om å melde sin interesse for 
uteprosjektet ved Dale barne- og ungdomsskule. Dette er viktig for å gi alle kvalifiserte og relevante 
kunstnere en mulighet for å bli vurdert, også om de skulle være nyankomne i Norge eller av annen 
grunn ikke er kjent for kunstutvalget fra før. 

 
Utlysingen annonseres gjennom annonse i fagbladet Billedkunst, samt i Oppdragsportalen, i nyhetsbrev 
fra Hordaland kunstsenter, Norsk billedhuggerforening og VISP. Sosiale medier vil også bli benyttet. 
Full utlysningstekst legges ut på www.vaksdal.kommune.no. 

 
Kunstutvalget velger kunstner/e til direkteoppdrag eller parallelloppdrag på fritt grunnlag. 
Kunstutvalget forbeholder seg retten til å invitere kunstner/e som ikke har meldt seg gjennom den 
åpne invitasjonen. 

 
PREMISSER FOR KUNSTPROSJEKTET 
Kunstprosjektet utendørs har en budsjettramme på inntil kr 546.000. Dersom ytterligere bevilgning 
blir gitt, kan beløpet bli justert. Kunstutvalget vil enten tildele oppdraget direkte til én kunstner, eller 
invitere til parallelloppdrag mellom 2-3 kunstnere. Utvalgt/e kunstner/e vil bli invitert på felles 
befaring før oppstart av arbeidet med utkast. 

 
Deltakelse i parallelloppdrag honoreres med kr 30 000. For vinneren av oppdraget, inngår 
deltakerhonoraret som del av den totale oppdragssummen. For tilreisende kunstner/e, dekkes 
reiseutgifter i forbindelse med felles befaring, etter nærmere avtale. 
 
Kunsten skal være permanent. Det er en målsetning at valg av uttrykk og løsning hindrer forfall og 
sikrer varighet. I dette tilfelle kan det være naturlig å stille krav om en varighet på minimum 15 år, 
helst mer.  

 
Kunstner må forholde seg til alminnelige krav om trygg ferdsel i området, generell robusthet, og 
sikkerhet i forbindelse med bruk. Disse forholdene vil bli tatt opp med kunstner/e i befaring, og 
følges opp på vanlig måte gjennom kunstprosjektets utvikling og produksjon. 
 
Prosjektledelse og administrative kostnader faktureres byggeprosjektet direkte. 
 
Kunstprosjektet må forholde seg til tidsplan for opparbeiding av uteområdet. Antatt 
ferdigstillingstidspunkt uteområdet vinter 2020/-21. 
 
Øvrige kontraktsvilkår er beskrevet i Kontrakt om kunstoppdrag mellom Kunst i offentlige rom - 
KORO og Kunstner (Kunstkontrakten).  

 

OPPSUMMERING 

Kunstutvalget har over framsatt noen føringer for og begrunnelse for innfallsvinkel i prosjektet, med 
forankring i utvalgets og workshopens representanter. Vi understreker viktigheten av at 
kunstprosjektet relaterer seg til den lokale identiteten men også tilfører noe inspirerende og positivt 
til Dale som er med på å understreke Dales nye storstue sin posisjon i nærmiljøet, men også rette 
blikket framover og utover.  

 
 

http://www.vaksdal/
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6. FREMDRIFTSPLAN - foreløpig 
 

FRAMDRIFTSPLAN  FORELØPIG  
Oppstart arbeid i kunstutvalget 
 

10.mai 2019 

Godkjenning kunstplan 
 

medio januar 2020 

Søknad andre sponsormidler 
 

medio januar 2020 

Søknad tilleggsmidler LOK/KORO 
 

01.februar 2020 

Utlysing åpen invitasjon uteprosjekt 
 

10. februar 2020 

Søknadsfrist åpen invitasjon 
 

02.mars 2020 

Valg av kunstner/kunstnere til direkte-  
eller parallelloppdrag 
 

medio mars 2020 

Befaring kunstner / kunstnere 
 

primo april 2020 

Levering utkast / konkurranseutkast 
 

primo juni 2020 

Juryering / godkjenning konkurranseutkast 
 

ultimo juni 2020 

Produksjon uteprosjekt. 
Monteringstidspunkt tilpasses fremdrift 
uteområde 
 

aug 2020-feb 2021 

Overtakelse uteprosjekt 
 

mars 2021 

Åpningsmarkering og avslutning kunstprosjekt 
 

juni 2021 

 
7. BUDSJETT 

 

 BUDSJETT  
 

FORELØPIG 
ESTIMAT 

KOMMENTAR 

Prosjektledelse / adm. kostnader (13%) 
 

0  Faktureres 
byggeprosjektet 
direkte. 

Konkurransekostnader (9,4%) 
 

65 800   

Kunstprosjekt ute inkl. honorar 
 

546 000 Kan justeres ift. 
omfang av teknisk 
støttearbeid. 

BKH-avgift 5% (lovpålagt) 
 

35 000  

Dokumentasjon mm (1,6%) 
 

11 200   

Reserve (6%) 
 

42 000  Mva-pliktig utenfor 
kunstprosjektet 

SUM 700 000  
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