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Styringsgruppe skole og aktivitetshus PS 07.01.2020 
 
Styringsgruppemøte 1 - 07.01.2020 
 
 
Styringsgruppe skole og aktivitetshus - 002/20 
 
SSA - behandling: 
Siden Styringsgruppa ikke var engasjert i første del av byggeprosessen ba Styringsgruppas 
leder om svar på følgende spørsmål under Styringsgruppe møte. 
 

 

1. Er det i kostnadsoverslaget tatt med kostnader til utenomhusanlegg, herunder 
veier, asfalt, kantstein, plener, beplantning mm? 
I sakspapiret til Styringsgruppemøtet 07.01.20 ble det under overskriften 
Saksopplysninger: pkt 3 Økonomi, opplyst at det er avsatt midler til utenomhus og 
inventar. Dette er ikke ferdig prosjektert.  
På styringsgruppemøtet ble det opplyst at det ikke er avsatt tilstrekkelige midler og at 
berørt uteareal er stort. Det vil derfor være behov for ytterligere midler for å ferdigstille 
utenomhusanlegg.  
Svar: Det skal være avsatt 7 mil til utomhus. Hvorvidt det er tilstrekkelig eller ikke er 
avhengig av ambisjonsnivået man har for utomhusanlegget.  
Det er avsatt 5 mill til Inventar inkl. AV-utsyr. Det etableres en egen gruppe for å 
arbeide med inventarløsninger. Denne budsjettposten kan virke snau. 

2. Er tegninger og planer kvalitetssikret i forhold til universell utforming?  
Styringsgruppa ber om en redegjørelse på neste styringsgruppemøte om hvordan 
krav til universell utforming er ivaretatt. 
Svar: Utforming i henhold til UU er et generelt krav til prosjektet. Det skal være tegnet 
i henhold til UU. Vi bruker våre ergoterapeuter som kommunens fagpersoner, i tillegg 
til arkitektene og Norconsult 

3. Er det budsjettert med kostnader til kunst og utsmykking?  
Det ble opplyst at det er satt av 0,5% av byggesum som er det KORO viser til for 
denne type bygg. Kutursjefen har fått i oppdrag å utarbeide forslag til kunst og 
utsmykning innenfor denne rammen. 

4. Er det budsjettert med kostnader vedrørende endring av planer og derfor behov 
for bruk av arkitekter mm i byggeperioden?  
Styringsgruppa ber om å bli informert i neste Styringsgruppemøte. 
Det er som kjent avtalt en målpris med entrepenør (190 mill ex. Mva) i  
samspillskontrakten.  Kostnader utover dette deles mellom kommunen og entrepenør 
i hht. samspillskontrakten. Arkitektene er fortsatt med i prosjektet mht detaljutforming 
og har fastpris i byggefasen. 

5. Hvor stor prisstigning er det budsjettert med inntil ferdigstillelse?  
Det ble opplyst at dette ligger inne i budsjettet. Styringsgruppa ber om å bli informert 
om denne prosentsatsen: 
Det er avsatt iht. standard avtale med tilsvarende byggekontrakter, og utgjør ca 3%, 
tilsvarende ca 5,5 mill kr. 



6. Hvordan kan byggherren ha kontroll på at alle entreprenører bruker arbeidskraft 
og underentreprenører som har nødvendige tillatelser, herunder tilfredsstiller 
EØS avtalen, arbeidsmiljøloven, tariffavtaler mm og har nødvendige 
kvalifikasjoner for det bestilte oppdraget? Dette ble gjennomgått i 
styringsgruppemøtet den 7. januar. Dette ligger under KU, og KU på prosjektet er 
MMB. Det blir tatt stikk prøver av slikt ( KU innspeksjon), hvor de ber om 
arbeidsavtaler, de 3 siste lønnsutbetalingene, arbeidsavtaler. Til nå så er det MMB , 
Senderud, Storhammar Elektro som er på byggplassen, og de benytter kun norske 
arbeidstakere. 

 
 

 

 
SSA - vedtak: 
Styringsgruppa godkjenner status på; 
1. SHA - Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø 
2. Fremdrift 
3. Økonomi 
 
 
Kommunedirektørens innstilling: 
Styringsgruppemøte 1 godkjennes med fremdriftsplan, milepæler og beslutnings- og 
leveranseplan. 

 
 
Sammendrag: 
Se vedlegg for fremdriftsplan, milepæler og beslutnings- og leveranseplan. 

 
Saksopplysninger: 
1. SHA. 

Byggherre (BH) har en klar visjon om 0-feil, dvs ingen skader på personell under 
oppføringen av byggene. 

· Ingen skader per dags dato: Det er utarbeidet 1 stk RUH til nå. Her var det en som 
tråkket over og skadet ankelen. 

 

2. Fremdrift 

Prosjektet er i rute ihht hovedfremdriftsplanen. 

Det er utarbeidet egen fremdriftsplan som viser milepæler. 

· Milepæl 1: Oppstart betongarbeider den 18.11.19 er (i henhold til fremdriftsplanen). 
· Milepæl 2: Oppstart tømrerarbeider 16.12.19 er (i henhold til fremdriftsplanen). 

Limtremontasje startet mandag den 16/12-19. 
· Milepæl 3: Betongarbeider ferdig 24.01.20. Det står igjen 3-4 stk golv støper på 1-7 

skolen, disse er antatt ferdig ca 23. januar. 

 



3. Økonomi 

Prognose: Det er noe uforutsette kostnader i grunnen, men det jobbes med besparelser for 
å levere ihht budsjett. 

Godkjente kostnadsøkende endringer; 

· UAK for geoteknikk, BYFY, konstruksjonssikkerhet. 
· Provisorisk tiltak i banken. 
· Omlegging fiber Eidsiva, fiber Våler kommune, høyspent. 
· Omlegging av VA. 
· Eksisterende vannledning oppgraderes. Egen faktura til Torstein Berg. 
· Servant tidligere SFO kontor. 

 

Endringer som er under utarbeidelse for kostnadsbesparelse; 

· Inngangsparti 1-7. 
· Lås og beslag. 
· Dører i fasade mot Øst (aktivitetshus). 

 

Godkjente endringer for kostnadsbesparelse; 

· Basseng blir levert i betong og flis i stedet for stål. 

 

Det er avsatt midler til utomhus og inventar. Dette er ikke ferdig prosjektert. 

 

Det jobbes med å få inn Forestia som leverandør av plater. 

 

4. Avklaringer/ Byggherrebeslutninger 

Se byggherrebeslutningplan (vedlegg). Pkt legges inn etter møte. 

 
Vedlegg: 
Fremdriftsplan, fagdelt 
Fremdriftsplan, milepæler 
Beslutnings- og leveranseplan 
 
 


