MØTEREFERAT
Oppdrag
Oppdragsnr.
Tema
Dato/tid
Sted
Møte nr.
Referent
Neste møte

Søgne Rådhus
8110 727
Byggemøte
09 .0 8 .2012 / 09:00
Byggeplass
20
Halvor Vassbø
23 .0 8 .2012 / 09:00

Deltakere

Ole Hallandvik
Morten Abrahamsen
Morten H. Skagestad
Petter Klev
Hans Løyning
Espen Glendrange
Morten Svingen
Jan Buck
Øystein Nordahl
Einar Jacobsen
Halvor Vassbø

Kopi sendt

Post nr.

–
Søgne Kommune
Multiconsult
Veidekke (VD)
Veidekke (VD)
Veidekke (VD)
GK
HT
HT
Oneco
MJA
Rambøll

Dato

2012 - 08 - 09

Rambøll
Henrik Wergelandsgt. 29
Postboks 116
NO- 4662 KRISTIANSAND

Alle via Byggnett .
T +47 99 42 81 00
www.ramboll.no

Tekst

Frist

Ansva r

Merknader
til forrige referat:
I pkt 17.2 står det: Det påpekes likevel at fasader nå er avklart
og konsekvenser som følge av forsinket fasade derfor må kunne
legges inn i plan og fremlegges BH.
Dette er feil da aktivitet for fasader ble inna rbeidet i både
fremdriftsplan og betalingsplan allerede i februar i år med planlagt
ferdigstillelse 6/7.
12.0 4

Parkett
Parkettype må besluttes.
22/3 : Det er besluttet å benytte lamninatparkett.
Endringsliste må
utarbeides. 19/4: Endringsliste mangler. 03/05 og 16/5 Status
etterlyses .31/5 og 14/6 : Endringsliste er til prising hos Reme .
28/6 Er priset bortsett fra lister (skal muligens fuges) og antall m2
med trinnløs parkett .
Info
9/8: Avklart
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NO 915 251 293 MVA

Post nr.

Tekst

Frist

15.03

Tilførsel til aggregater
Strømtilførsel til aggregate r, varmepumper, vv - bereder må
avklares .
16/5: Tegninger fra RIE mangler. PGL opplyser at tegninger vil
foreligge 21/5 eller 22/5. 31/5: E- liste er ute til prising. Leveres
av SD- leverandør. 14/6: Entreprenør har ikke mottatt
endringsliste. Sjekkes.
28/6: Strømtilførsel til VV- bereder ikke avklart .
9/8: Montert. Kun endringsliste

16.03

Avvik
BH savner tilbakemelding

og prising gjenstår.

Ansva r

PGL/ RIE

fra Reme for følgende påpekte avvik:

Avvik på mekanisk forar beid gulv. Se mail fra Rambøll 8 /2 - 12
Fukt i isolasjon innvendige vegger. Se mail 17/2 - 12 og 10/4 - 12
Nedfukting

av takisolasjon.

Se mail fra BH 27/4 - 12

31/5: Ikke levert. 14/6: Mekanisk forarbeid tas opp som egen sak
i forbindelse med gjennomgang av poster for sparkling. Møte
avtales i ne ste uke. Fukt i innvendige vegger: Svar fra Reme
kommer. Nedfu kting av takisolasjon. Skriv vedr. egenskapene til
mineralull er levert. Reme vi redegjøre for tiltak for å fjerne fritt
vann slik at dette ikke blir innebygd i konstruksjonen.
28/6: Avvik på fo rarbeid gulv – gjennomgås senere.
Fukt i isolasjon vegger og tak - rapport kommer.
9/8: Avvik på mekanisk forarbeid gulv. Saken gjelder at BH ikke ble
varslet for å inspisere at forarbeidet på eksisterende gulv med
fjerning av limrester, fjerning av gam mel sparkel og sliping ble
utført før ny sparkel ble påført.
Brev mottatt 8/8 som bekrefter at NS3420 er fulgt gir ikke svar på
det som byggherre har påpekt.
Ved utbedring av påvist bom i sparkel skal BH varsles slik at han
kan være til stede. Et alternati v til manglende dokumentasjon kan
være at sparkel fjernes for kontroll på noen utvalgte steder.
9/8: Fukt i vegger og takkonstruksjon.
Byggherren krever at det
dokumenteres av uavhengig fagperson at konstruksjonen er ”tørr
nok” før isolasjonen blåses inn. Målinger i vegger for samme
kontroll må foretas.
VD vil engasjere rådgiver til å foreta kontrollen. PGL sjekker om
Multiconsult kan foreta kontroll med samme personell som
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VD

PGL

Post nr.

16.0 5

Tekst

Frist

tidligere foretok målinger i eksisterende bygg.
Nedbøyning
på utkraging
plan 3
Det er registrert nedbøyning på utkraget del av 3 etg. Reme
opplyser at den konstruktive bæreevnen ikke er svekket.
Dokumentasjon på at bæreevne og at montasjen er innenfor
toleransekrav fremlegges .
31/5 , 14/6 og 28/6 : Ikke levert.
9/8: Rapport vil komme fra leverandør Norelement/Peika.
Rapporten bør gi informasjon hvilke skjevheter/nedbøyninger
er registrert og eventuelle konsekvenser.

16.0 6

som

VD

Ståltrapp
montasje
Det er registrert at nederste repo s i trapp i glassgård er montert
høyere enn gulvet innenfor på plan 2. Tiltak for å rette opp
avviket må fremlegges for godkjenning av BH.
31/5: Ikke levert.
14/6: Det vurderes å bygge om trappen på stedet ved å justere
på alle trinn opp til repos .
28/6: Løsninger som forandrer på statikken, sveis/innfesting etc
må beskrives og dokumenteres. Spenning i innfesting 3 etg kan
ha blitt endret, ny løsning avventes .
9/8: Ikke utført.

16.07

Ansva r

VD

Varsler
Varsler registrert som er under behandling hos byggherre ble
gjennomgått i møte. Status er som vist:

Statusrapport
nr

Tekst

Status

BR-048 Isolasjonog tekkingoverventilasjonskanal

Endringslisteer utarbeidet.

BR-050 RevidertRIVbeskrivelse

Kravetmå dokumenteresog
spesifiseres.

BR-052 Feilprosjektert sprinklerledning

Sjekkesvedbefaringetter
byggemøte.

14/6: BR- 048: Reme kan ikke se å ha mottatt endringsliste.
BR- 052: Er løst ved å legge om sprinklerledning.
Kostnadskonsekvenser
vil bli fremlagt .
28/6: BR- 048 – avventer svar fra ark, BR- 052 – er løst avventer
kostnader
9/8: BR- 048 er avklart. BR- 052 gjenstår å prise.
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Info

Post nr.

Tekst

Frist

17.02

Uavklarte
varsler
Reme har sendt 3 varsler med krav om fristforlengelse. Dette er
varsel nr. 23, 50 og 53.
For at BH skal kunne ta stilling til disse må kravet spesifiseres og
begrunnes . (konf ns8405 pkt. 24.6)
Videre mangler det priskonsekvens for varsel 34. Alle øvrige
varsler er besvart av byggherre og det er ingen av disse som er til
hinder for utførelsen, kun eventuel l uenighet om vederl ag .
14/6: Det er ikke innvilget fristforlengelse og frist for
ferdigstillelse er derfor i henhold til kontrakt. Mottatte varsler med
krav om fristforlengelse er ikke spesifisert og begrunnet og
byggherre anser derfor at det ikke er grunnlag for fristforlen gelse.
28/6: Veidekke bestrider dette og mener at fristforlengelse er
akseptert (ref avtale med BH) ved varsel BR- 023 (fasader) der det
bla gis frist til 1/9 å komme opp med mulige forsinkelser. Det
påpekes likevel at fasader nå er avklart og konsekvenser som
følge av forsinket fasade derfor må kunne legges inn i plan og
fremlegges BH.
9/8: BR- 023 , 50 og 53 : VD opprettholder krav om fristforlengelse
og vil spesifiseres og begrunne dette i brev som kommer 16/8.
BR- 034: Fortsatt uavklart priskonsekvens.

17.05

Info

Rekkverk på terrasse
Pris på alternativ løsning oversendes til ARK.
14/6: Pris er oversendt.
28/6: Avventer svar
9/8: BH vil ta beslutning i byggekomitemøte

18.02

Ansva r

17/8.

Info

Fremdrift
Byggherre uttrykte i møtet bek ymring for totalfremdriften
generelt
basert på observasjoner på bygget og spesielt da entreprenøren
ikke informerer i henhold til kontrakts - bestemmelsene. (pkt. 18.2
NS8405 ). Reme gis frist til 21/6 med å fremlegge informasjon.
28/6: Det er ikke fremlagt framdriftsplan.
Dette begrunnes med
uavklarte endringer. Det ble avtalt at det gjøres et nytt forsøk på
å oppdatere en plan evt fremlegge annen dokumentasjon som
beskriver forventet framdrift basert på dagens situasjon med de
forutsetninger om uavklarte saker dette innebærer. Dette må
foreligge før ferien .
9/8: I nformasjon
er fortsatt
ikke levert. Dette bekymrer
BH i enda større g rad en tidligere.
Spesielt når
e nt reprenøren
hverken rapportere
til BH eller setter inn
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nå
VD

Post nr.

18.05

Tekst

Frist

tiltak for å innhente forsinkelsen
.
Endringsliste
fra RIV
Veg siste gjennomgang mellom RIV og HT av komponenter som
skal leveres av rørlegger ble det opplyst at det ville bli utarbeidet
en oppsummering i form av endringsliste.
28/6: RIV endring nr 03 er sendt .
9/8 : Fortsatt foreligger ikke endelig oppdatert endringsliste
003 . PGL sjekker med RIV hva som er årsaken.

18.06

Informasjon
om høyder på el - punkter
Høyder må oppgis til ele ktromontør.
28/6: Må oppgis .

PGL

til dokumentasjon

PGL

kjøkken

9/8: VD vil innhente manglende informasjon
utstyr.
18.08

RIV -

Endringsliste
BR - 049 bærestål for heis
Bærestål er prosjektert av heisleverandør og levert av Reme.
Kostnader kreves av BH da de t ikke er post for dette i kontrakt.
28/6: Endring er avklart, uenighet om kostnad. VD avventer svar
fra PGL på siste utspill ang kostnadsbelastning .
9/8: Tilbakemelding fra PGL med kommentar
oversendt fra VD mangler.

18.0 7

Ansva r

fra sin leverandør av

Info

Konflikt skjørt og kanal plan 3
Skjørt og kanal er tegnet i samme posisjon på plan 3. Skjørtet er
bygd. Posisjon for kanal må bestemmes.
28/6: GK må ha svar på dette innen mandag for ikke å bli
forsinket (FL sjekker etter møtet)
Info
9/8: Avklart.

18.0 9

Rister for ventilasjon
i formannskapssal
Farge på rister etterlyses.
28/6: Farge etterlyses fremdeles
9/8: Avklart.

19.02

Info

Tegninger ventilasjon
GK savner tegninger på revisjoner
byggeplass .
9/8: Etterskrift

som er lovt levert på

fra PGL: Det ble på byggemøte i dag påstått at det
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Post nr.

Tekst

Frist

ikke var skyer på r evisjoner på VVS- tegningene.
Jeg sjekket de tre siste revisjonene, tilbake til 14.05, og alle disse
har angivelse av endring og plassering i revisjonsteksten og sky
med revisjonsindeks på det aktuelle stedet.
På siste revisjon er det også henvisning til en dringsliste nr. i
revisjonsteksten.
Litt dumt at slike påstander fremsettes på byggemøtet når det
ikke er tilfelle.
Det kan virke som noen ikke leser tegningene skikkelig.
19.03

Kjøle batteri
Det er beskrevet kjølebatteri i kanal for fjernarkiv,
bestilt. Hvem skal levere , ventilasjon eller rør?

Info

men er ikke

9/8: Etterskrift fra PGL: Vedr. diskusjon i dag om kjølebatteri i
ventilasjonskanal.
P.g.a. angst for lekkasjer fra kjølemaskin i arkiv er innedel på
splittsystem endret til kjølebatteri i ventilasjonskanal. Batteriet
sitter da ikke inne i rommet men i kanal som blåser luft inn i
rommet.
Det er laget endringsliste på de tte, som er sendt GK med kopi til
Reme og byggeleder. GK har priset batteriet og listen er behandlet
og sendt byggeleder 06.07.
Batteriet skal erstatte innedelen fra rørlegger, men rørlegger har
tydeligvis ikke fått informasjon om dette.
Saken ble diskuter t med rørlegger allerede i fjor høst da Ragnar
Olsen var inne, men informasjonen har ikke blitt videreformidlet.
Hvis rørlegger har levert innedelen, skal denne returneres, hvis
mulig.
Har snakket med Espen Glendrange i GK og han tar direkte
kontakt med Jan Buch for å avklare tekniske detaljer om batteriet,
så det matcher rørleggerens system.
20.01

Info

Solibri modell
Denne brukes nå til målsettinger på byggeplass men er ikke
oppdatert og det oppstår kollisjoner mellom bla ventilasjon og rør
der siste revisjoner på rør ikke er lagt inn .
9/8: Entreprenør opplyser at det er påløpt noen mindre kostnader
med omlegging pga kollisjoner som ikke er rensket ut fra
modellen . Oppdatert modell fil ble lagt ut 6/7.

19.04

Ansva r

SHA
Det har ikke vært uhell eller skader i perioden.
I denne fasen av prosjektet er det viktig med høyt fokus på
renhold og ryddi ng.
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PGL/
RIV

Post nr.

Tekst

20.02

Betaling avdrag 10 og 11 etter betalingsplan
Før det foreligger informasjon om fremdriftsstatus
eller annen
dokumentasjon som dokumenter at det er samsvar mellom
fakturert og faktisk produksjon kan ikke byggherre honorere
avdrag 10 og 11.

20.03

20.04

20.0 5

20.06

20.07

20.08

Frist

FDV
Byggherre minner om kontraktens frist om å fremlegge opplegg
for FDV 2 mnd før overlevering. Eventuelle endringer foretatt av
entreprenør på byggeplass som skal inn på som bygget tegninger
bes oversendt i god til før overlevering .
Rekkverk på takterrasse
Byggherre vil beslutte løsning 17/8 .

VD

VD

Info

Tørt bygg
Byggherre har påpekt at bygget har vært dårlig sikret mot
vanninntrenging gjennom åpninger i fasader. Spesielt i ferien.
VD må dokumentere at det ikke bygg es inn fukt i
konstruksjonene. Se også pkt. 16.03 i referat
Søppelhåndtering
Byggherre vil beslutte løsning senere. Dette er ikke
fremdrifts styrende for VD. Endringslister fra arkitekt
å prises før endelig løsning er besluttet.

Ansva r

trenger ikke

Programmering
av brannsentral
Etterskrift: Det var spørsmål på byggemøtet i dag om
programmering av brannsentral m.h.t. hva som skal skje ved
brann av lukking, åpning m.m.
Snakket med Frode Larsen og de tar en gjennomgang med
brannrådgiver og kommer med et forslag.
Hvis det er alternativer byggherren kan ta stilling til tar de det
direkte med kommunen.
Det kommer da et notat til RIE om programmeringen som de
bruker som underlag.
Kabeltraseer
teknisk rom
Plassering av kabelbroer i teknisk rom er ikke vist i modell eller på
tegninger. Entreprenør foretrekker at plassering besluttes ved
befaring på stedet . Rådgiver må derfor tak kontakt med
entreprenør for å avtale en befaring.
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VD

Info

PGL/RIE

PGL

Post nr.

Tekst

20.09

Entreprenørens
arbeidsgru nnlag
VD opplyser at de ikke mangler noe underlag fra BH men ønsker
at mottatte tegninger som ikke har status arbeidstegning blir
bekreftet/rettet
opp. Spesielt gjelder de t tegninger fra arkitekt
som ha r status som «midlertidig arbeidstegning» og
«prisgrun nlag».
Videre gjør VD oppmerksom på at eventuelle ønske om endringer
som medfører økt arbeidsomfang vil sannsynligvis ikke kunne bli
utført før kontraktens frist for overlevering.

20. 10

Lys armatur
Alle lysarmaturer ikke endelig besluttet.
beslutning vil foreligge innen kort tid.

Frist

Prosess pågår og

Kristiansand 9/ 8- 12
Halvor Vassbø
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Ansva r

PGL/
ARK

Info
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Fra: Ole Hallandvik[Ole.Hallandvik@sogne.kommune.no]
Dato: 10.08.2012 15:19:48
Til: Postmottak; Kim Høyer Holum; Elisabeth Olsen; Øystein Sørensen; Kristian Strøm-Fladstad; Camilla
Erland Aarnes
Tittel: VS: Rådhuset. Referat fra Byggemøte nr. 20
Til orientering og referat i F skapet.
Ole H
Fra: Vassbø, Halvor [mailto:halvor.vassbo@ramboll.no]
Sendt: 10. august 2012 10:10
Til: Ole Hallandvik
Emne: Rådhuset. Referat fra Byggemøte nr. 20

Med vennlig hilsen

Halvor Vassbø
Ingeniør
Avd. Prosjektledelse og industri
Tlf. +47 90 64 50 65
halvor.vassbo@ramboll.no
________________________________________
Rambøll Norge AS
Postboks 116
4662 Kristiansand
www.ramboll.no

Referat fra byggemøte 20.
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