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1 Status siste periode 

          Status utførte arbeider i perioden, hovedtrekk:   

1.1 Arbeidene er nå i en sluttfase.  Det betyr at fokuset dreies mot denne fasen,  

ferdigstillelse og overlevering.  De bygningsmessige arbeidene er i vesentlige ferdige i 

bygget.  Noe sluttarbeid med komplettering av himlinger pågår i nordfløy 

Utvendig er all fasademuring ferdigstilt og utomhusarbeidene med etablering av 

sansehager med ferdigplen etc er i gang. 

Dette betyr at framdriften går i henhold til planene. 

Fokusområdet for framdriftsmessig avklaringer er etableringer av TV-signaler og 

telefoni.  Dette er imidlertid i god prosess. KNX og SD-anlegget har fått sine linjer og 

er under opprettelse.  FDV-dokumentasjonen for tekniske fag er godt i rute og 

nærmest ferdigstilt. 

1 Økonomisk oversikt 

2.0 Budsjett 
For prosjektet har Re Kommune vedtatt et totalbudsjett på til sammen kr. 422,7 mill 

inkl. mva, som inkluderer alle kostnader inkl. kr. 14 mill i reserve som skal disponeres 

av formannskapet. .  

Prosjektets styringsramme er i utgangspunktet kr. 405,7 mill inkl. mva, som grunnlag 

for prosjekt 360 – 363 (ref. Re’s budsjettoversikt).    Det er imidlertid endret noe på 

fordelingen slik at 4 mill er overført fra konto 364 34900 (formannskapets disp.) til 

konto 360 35000 Byggelånsrente.  Videre er det overflyttet kr 2 737 500,- fra 

rådmannens disp (364 32307) til 360 32305 fordi det ble valgt å øke kvaliteten på 

badene ved å velge en Bano-bad løsning. 

Styringsrammen for prosjektledelsen er derfor endret til 412 437 500,-kr. inkl mva. 

Totalrammen er ikke endret. 

2.1 Kontrakter 
Det er pr. dato inngått følgende kontrakter: alle summer INKL. MVA 

 

 Veidekke    kr. 345.426.333,-  

 HR Prosjekt AS   kr.     2.625.000,- (budsjett for 2013/2014)  

 3. parts kontroller   kr.        250.000.- 

2.2 Endringer (se vedlagt økonomioversikt med logg) 
Prosjektet opererer nå med en endringslogg der nr 71 foreløpig er den siste. Av disse 

er 2 stk foreløpig ikke priset, kun varslet.  Den ene er fradragspost. Foreløpig logg 

med varslede priskonsekvens viser en kostnad på kr 1 793 608,-- mva. 

Avfallsløsningen ( endring EM 034) er nå trukket ut og ligger (som forutsatt) i 
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budsjettet for inventar.  Fradraget for «ikke leverte» fancoils i datakott (endring nr EM-

61) er ikke hensyntatt i summen da beløpet ikke er kjent  

2.3 Total vurdering økonomi. 
Det er stor fokus på kostnadsstyringen i prosjektet. Endringer er så langt under 

kontroll i henhold til rammene i budsjettet.  

Forbruk av reserver: 

 

Reserver: Post 32307 Kr. 4 800 000,- 

Godkjente endringer/ krav som ikke er avklart:              *) Kr.  1 793  608.-……  

Faktura fra Ommedal. Kr.     628  660,- 

Gjenstående reserver: Kr. 2 377 732,- 

Alle summer er eks. mva.              *) Tall hentet fra Vedlegg 3. 

Forbruk a øvrige reserver: 

Reserver: Post 32307 Rådmann Kr. 2.400.000,- 

Godkjente endringer - BANO Kr  2.190.000,-  

Gjenstående reserver: Kr     210.000,- 

Alle summer er eks. mva. 

Budsjettet for konto 362 32000 Utstyr/Inventar er på 12.800.000,- eks mva.  

Anbudsrunde er foretatt og innkomne tilbud viser at budsjettet vil kunne holde uten 

behov for bruk av reserver. 

2.4 Fakturering 
Faktureringsplanen i hht kontrakten følges.   Vedlegg nr 3 A viser at 

totalentreprenøren nå har fakturert kr. 252 550 000,-  eks mva. av sine kontraktssum. 

Dette er i henhold til avtalt faktureringsplan. Prisstigning og fakturerte endringer er 

også oppført i vedlegget. 

 

3 Fremdrift 

3.0 Oppstart på byggeplass 

Oppstart av kontraktsarbeider ble gjort 24.02.2013. 

3.1 Fremdriftsplan entreprenører 
Tett bygg (avtalt i Byggherremøte)     31.12.2013. 

Ferdigstillelse av bygningsmessige og tekniske arbeider  15.10.2014. 

Oversendelse av søknad om ferdigattest   31.10.2014. 

Overtakelse       14.11.2014.  
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3.2 Fremdriftsplan byggeherreleveranser 
Alle byggherrebeslutninger som påvirker leveransen er avklart.  Det har vært noe 

komplisert å få fram linjer for heis, samt telefoni og TV-signaler.  Forholdet er avklart 

nå avklart ofr heis og telefoni, TV-signaler jobbes det aktivt med og det forventes 

løsning i begynnelsen av uke 37. 

3.2.3. Innkjøp av inventar/utstyr:  Se over, pkt.2.3 siste avsnitt. Er i rute. 

3.2.4 Kunstnerisk utsmykking 

Fundament for utvendig skulptur er etablert   Er en gave fra Veidekke til prosjektet! 

Komiteen for kunstnerisk utsmykning har bestilt teppe som skal «pynte» vegg i 

adkomst, og bestilt kunstner for den utvendig skulpturen. Denne vil først være på 

plass innen jul. 

 

3.3 Status fremdrift 
Pr. dato er arbeidene framdriftsmessig på plan. Pr. i dag er det ingen tegn som 

tyder på forsinkelser av arbeidene i hht hovedfremdriftsplanen.  Det arbeides nå med 

innreguleringer, kontroller og rapporter, samt merking av utstyr for tekniske fag. 

 

Det er fokus på total ferdigstillelse, og det er etablert møtestruktur for å holde oppsyn 

med status til enhver tid. Møtene har også deltagelse fra Re kommunes 

driftspersonell, Hurt Schølberg og Håkon Westby. Se vedlagte referat nr 4 fra 

«Samkjøring tekn. Anlegg – sluttfasen», datert 01.09.2014.  

 

Alle bygningsmessige arbeider ferdigstilles 15.09.2014. 

Brannkonsulent kjører «fullskalatest» 07.10.2014. 

Trykktest av hele bygget (lekkasjekontroll) foretas 15.10. 2014. 

 

4 Møter/befaringer 

4.0 Oppstartsmøte 

 Det er avholdt oppstartsamling og oppstartsmøte, 4. og 5. mars 2013. 

4.1 Byggherremøter 
Det er avholdt 29 byggherremøter.   

4.2 Fremdriftsmøter 
TE holder framdriftsmøter hver uke. 

4.3 Øvrige møter i prosjektet 
HRP v/prosjekt- og byggeledelsen avholder egne prosjektmøter med 

Re v/prosjekteier, samt møter med Byggekomiteen hver måned. 
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I tillegg rapporterer prosjektet til både Rådmann og Formannskapet. 

Det avholdes særmøter etter behov. 

Spesiell fokus nå er telefon- og TV signalanlegg. 

 

5 Offentlige myndigheter.  

5.1 Byggesøknad 

Alle tillatelser er gitt.  Forberedelser til innsending av kontrollerklæringer for 

ferdigattest har startet og følges opp fram til oversendelse. 

5.2 Arbeidstilsynet  
Alle forhold mot Arbeidstilsynet er avklart. Det er avholdt egenkontroll for 

personaltilgang og registrering av arbeidstakere med registreringskort.  Dette så 

meget bra ut og arbeidstilsynet er orientert om dette. 

6 HMS 

6.1 Vernerunder 

Vernerunder gås hver torsdag kl 08:00. Rapport skrives og arkiveres på 

byggeplassen, legges på Prosjektplassen, samt utsendes til deltagere og PL/BL.    

Det er pr dato gått 64 vernerunder.  Det har i hele byggeperioden vært ryddighet på 

byggeplassen. Spesielt ryddighet og respekt for Rent Tørt Bygg regler med inndeling 

har også høyt fokus og fungerer bra.  Områder er nå avsperret/låst som «Rød Sone» 

flere steder i bygget. 

6.2 HMS-plan/SHA 
HMS-plan for byggeplass er utarbeidet av Veidekke Entreprenør AS. Byggherrens 

SHA plan er revidert og undertegnet, henger til oppslag på byggeplassen. 

Sikker Jobb Analyser  (SJA):   Det utarbeides SJA for planlagte arbeider som 

vurderes å ha en risiko i seg.  Gjennomganger av analysen gjøres i plenum med 

involverte personer på byggeplassen, før arbeidene starter.  Disse ligger på 

«Prosjektplassen» og er tilgjengelig for alle som har tilgang i prosjektet.  Innvendig i 

bygget pågår utprøvinger, innreguleringer og merkinger.  Ingen store risikomomenter.  

Utvendig arbeides det med maskiner tunge maskiner som har fokus nå.  

Det er laget 367 stk RUH (Rapport om Uønskede Hendelser) hvorav 5 er registrert 

den siste perioden.  Ingen alvorlige i perioden.  RUH-rapporter kan også sees på 

Prosjektplassen. 

 

6.3 Skader 
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Det er innrapportert 4 skader, to med fravær.  Dette er rapportert tidligere.  Ingen nye 

i perioden. 

6.4 Rent bygg 
TE har utarbeidet planer for Rent Tørt Bygg (TRB) der bl.a. annet materialmottak 

(inntransport) og logistikk på bygget er viktige faktorer.  Denne er lagt ut på 

Prosjektplassen.no.  Oppfølging av dette blir kontrollert av BL.  Dette har fungert 

meget bra, alle entreprenørene har fått god tilgang for sine arbeider. 

Gule og røde soner er varslet med plakater i bygget.  Det holdes ekstrem fokus på 

ryddighet! 

6.5 Sykefravær. 

 Sykefravær, akkumulert fra oppstart til 31.08.2014:  5,5%.    

Sykefravær siste periode: Ikke oppgitt. 

 

7 Kvalitetssikring 

7.1 Kvalitetsplan 

Kontrollplan for oppstart, samt planlagte arbeider for kommende periode utføres av 

BL og rapporteres på kontrollskjema. Det er iverksatt kvalitetskontroll på alle tekniske 

fag i tillegg til byggfag.  Rutiner for befaring og kontroll er opprettet, sjekklister og 

kontrollplaner gjennomgås og protokollføres. Se vedlegg 1.  

7.2 Produksjonsavvik 
Det er så langt registrert ett produksjonsavvik. Dette gjelder sprekker i betonggulv i 

parkeringskjeller mot syd. Utbedring vil skje sommeren 2014.  Det er ikke registrert 

produksjonsavvik i perioden.   

7.3 Risiko/usikkerhet 
            Prosjektet styres basert på usikkerhetsanalyse utført av FAVEO for Re Kommune,  

 datert 11.01.2012 og senere bearbeidet av HR-Prosjekt AS. 

Første runde med usikkerhetsanalyse er utført uten å avdekke store usikkerheter. 

Oppfølging av de tekniske entreprisene mot avslutning og ferdigstillelse er i gang, 

med rapportering på sjekklister og kontrollplaner. Ser bra ut til d.d. 

 

 

8 Vurderinger neste periode 
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Fortsatt fokus på HMS-arbeidet, særlig for utendørsarbeider som benytter maskiner 

og utfører «tyngre arbeider». 

Følge opp avtalt kvalitet på arbeidet gjennom stikkprøvekontroller. Oppfølging og 

bekrefte byggherrebeslutninger. Endringsmeldinger er hele tiden i fokus, men 

mulighet for overraskelser har avtatt.  Ferdigstillelse graden er såpass stor at det 

minsker risikoen for overraskelser. Se pkt 2.3 over. 

Det er avholdt 11 møter vedr IKT og telefoni. Avklaringer innenfor alle disse 

fagområdene er nå gjort.  Linjebestillinger er gjort, men noen er ikke helt på plass og 

jobbes med. Her må vi øke fokus, slik at dette umiddelbart blir avsluttet med et 

omforent arbeidsomfang og teknisk grensesnitt. 

Avslutningsfasen og ferdigstillelse med tilrettelegging for flytteprosessen er viktige 

fokuspunkter i de neste periodene.  Se vedlegg «Referat fra teknisk 

samordningsmøte» og kap. 3 Framdrift foran. 

Videre vil FDV-dokumentasjon og Opplæring være prioriterte områder innen 

ferdigstillelse. 

HR Prosjekt AS, Revetal 05.09.2014. 

 

Arne Surén    Kristian Jonstang 

Prosjektleder    Byggeleder 

 

Vedlegg: 

1) Kontrollplaner m/sjekklister. 

2) Møtereferat for samkjøring i sluttfasen 

3) Økonomisk oversikt pr. 30.06.2014.  

4) VD’s månedsrapport for Juni. 2014. 

 


