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Kl 1200 den 15.08.12 på rådmannens kontor.
Vedrørende:
Prosjektøkonomi:
Vassbø og Hallandvik redegjorde for status i økonomien pr dd.
Månedsrapport , Mai – August dat: 31.07.12 fra Vassbø.
Notat til byggekomiteen dat: 17.08.12 fra Hallandvik ( vedlagt )
Antatt total prosjektkostnad pr august 2012 ( ekskl inventar, møbler AV utstyr med mer) er
kr 79.9 mil. Av uforutsettposten gjenstår ca kr 3 mil.
Samlet bevilgning til prosjektet er kr 83 mil.
Det presiseres at det fortsatt er en del uavklarte poster , spesielt gjelder det forhold knyttet
til endringer i kommunestyresalen og resepsjonsområdet.
Div andre endringer / kostnader vedr materialvalg, lysarmaturer mm arbeides det med.
Fremdrift:
Fremdriften i prosjektet er for tiden meget bekymringsfull. Veidekke as har i skriv dat:
16.08.12 v/ adv Jon O Dukan krevd ca 2 mnd fristforlengelse for ferdigstillelse. (vedlagt )
Vassbø og Hallandvik orienterte om saken.
Spørsmål om manglende fremdrift og mangelfull oppfølging av vedtatt fremdriftsplan har i
hele vår vært et tema som byggherren har tatt opp på alle byggemøter.
Tilfredstillende dokumentasjon / begrunnelse for etterslepet i forhold til avtalt plan er
etterlyst , men ikke mottatt etter byggherres oppfatning.
Prosjektet lider etter byggeherrens oppfatning av mangelfull styring fra entreprenørens
side.
I møtet ble fremlagt mail dat: 16.08.12 fra prosjekteringsleder M Abrahamsen MC hvor
han også påpeker at prosjektet har hatt mangelfull ledelse fra entreprenørens side. (vedlagt)
Vedtak: H. Vassbø og O. Hallandvik tar saken opp med Veidekkes prosjektledelse raskt og
svarer på mottatt brev vedr krav om fristforlengelse.

Terrasse, lysarmaturer, rekkverk med mer.
Disse sakene ble diskutert – Det er avtalt nytt møte i byggekomiteen kl 1000 den 22.08.12
med arkitekt , byggekomite, prosjekteringsleder, og byggeleder for å diskutere bla disse
forhold.
Inventar og møbler.
Det er avholdt anbudsrunde på møbelleveranse til bygget, anbudsåpning den 15.08.12.
Det kom inn 7 anbud.
Leif S Brådland redegjorde for anbudene og påpekte at gjennomgang / vurdering av de
innkomne anbud vil starte umiddelbart.
Leif S Brådland , Tove Kjær og Kristian Strøm Fladstad utpekes til arbeidsgruppe som skal
komme med forslag til valg av møbler.
Forslag til valg legges frem for byggekomiteen til endelig avgjørelse.
Saken haster.
Vedlegg: 3stk.

Ole Hallandvik
ref

Notat til byggekomiteen / rådmannen.
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Ole Hallandvik

Kristiansand,

den 16.8.2012

PROSJEKT 939 SØGNE RÅDHUS
Undertegnede
fremsatt

er anmodet

om fristforlengelse

endringsmelding
Min vurdering

1.

av Veidekke Agder AS om å foreta en vurdering

av de krav som er

av Br. Reme AS (nå Veidekke Agder). Vurderingen

gjelder

BR 016, BR 023, BR 023 Avtale, BR 050 og 053.
knyttes til vedlagte dokumentasjonsperrn

BR 016/023

og BR 023 Avtale —fremdriftsmessige

m/vedlegg

1-7.

konsekvenser

pga. endring —ny

fasade — Vedlegg 1,2 og 3
Partene inngikk kontrakt
leveringstid
rehabilitering
I opprinnelig

kontraktarbeidene

basert på NS 8405 datert 23. og 24.8.11 med

15.10.12 med oppstart

den 19.09.11. Arbeidene

omfatter

og nybygg av Søgne Rådhus.
beskrivelse fremlagt

grunn at eksisterende
kontraktarbeidene,
ut.

om generalentreprise

av byggherren

fasader skulle rehabiliteres.

som grunnlag for kontrakten,

var det lagt til

Underveis, etter oppstart av

ble det klart at hele fasaden på den opprinnelige

bygningsdel måtte skiftes
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•0Ie Hallandvik
Fra:

no
morten.abrahamsen@rnulticonsult.

Sendt: 16. august 2012 08:31

Til:

Ole Hallandvik: halvor.vassbo@ramboll.no

Emne: Sogne radhus. Fremdrift

Hei igjen
Vedr. fremdrift loyte jeg å komme med noen ord før møtet i morgen.
Mitt inntrykk er at frerndriftsplanleggingen ikke har vært god nok. Den totale tiden tilgjengelig har vært
kort nok, og i forbindelse med kontraheringen så vi at Remehadde satt på et litt uerfarent team. Vi
etterspurte mer erfarne ressurser,og de loyte å tå med HansØina, som jeg har erfart har god styring på
slike prosjekter. Vi har ikke sett noe til ham, og det er bekymringsverdig.Morten Skagestadhar tidligere
jobbet som prosjekterende byggeteknikk,og har liten erfaring med styring av større entrepriser. Det
samme later de1vistil å være tilfelle med Peter laev. Det første jeg ville gjort som ansvarlig i en slik sak
var å sette meg ned og lage en skikkeliggod og detaljert fremdriftsplan, få kontrahert alle
underentreprenørene, og styre det stramt etter dette. Jegville lagt inn 2-4 ukers slakk på slutten, så vi
noe å gå på.ljanuar ville jeg satt meg ned og sett på sluttfasen enda mer detaljert og regnet meg
adde
'takover de siste 2-3 mnd. leg ville da lagt en detaljert plan for sluttfasen, nesten dag for dag, såjeg var
helt sikker på at vi ville nå sluttdatoen. Slikeplaner gir i neste omgang input til tegningsleveranse,og jeg
kunne satt konkrete krav til når det måtte være ferdig, både for å kontrahere underentreprenører og få
produksjonen til å gli uhindret.
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