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

Søgne Rådhus
8110 727
Byggemøte
04.10 .2012 / 09:00
Byggeplass
24
Halvor Vassbø
18 .10 .2012 / 09:00

Deltakere

Morten Abrahamsen
Morten H. Skages tad
Petter Klev
Hans Løyning
Einar Jacobsen
Halvor Vassbø

Kopi sendt

–
Multiconsult (PGL)
Veidekke (VD)
Veidekke (VD)
Veidekke (VD)
MJA
Rambøll

Dato

2012 - 10 - 04

Alle via Byggnett .
Rambøll
Henrik Wergelandsgt. 29
Postboks 116
NO- 4662 KRISTIANSAND
T +47 99 42 81 00
www.ramboll.no

Post nr.

Tekst

Frist

Ansvar

Merknader
til forrige referat:
18.02. Veidekke mener den vedlagte utdrag av plan med
fronmtlinje gir et feil bilde av situasjonen. Veidekke mener
fremdriften pr. 19/9 var i henhold til plan.
16.03

Avvik
BH savner tilbakemelding

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
av tales i neste uke. Fukt i innvendige vegger: Svar fra Reme
kommer. Nedfu kting av takisolasjon. Skriv vedr. egenskapene til
mineralull er levert. Reme vi l redegjøre for tiltak for å fjerne fritt
vann slik at dette ikke blir innebygd i konstruksjonen.
28/6: Avvik på forarbeid gulv – gjennomgås senere.
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Ansvar

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, fjer ning av gammel 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 alternativ 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 isolasjon en 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
tidligere foretok målinger i eksisterende bygg.
23/8: Avvik på mekan isk forarbeid gulv. Veidekke kaller inn til
kontrollbefaring.

Varslet befaring i dag utgikk pga møte vedr. krav om

fristforlengelse.
Fukt i vegger og takkonstruksjon.

Multiconsult

har ikke personell som

kan utføre kontroll. Veidekke anmodes om å kontak te en takstmann

for å

få utført dette.
6/9. Gulv kontrolleres
Fukt er kontrollert

etter byggemøte i dag.

av Polygon. I tak ble det påvist vann som er blitt

fjernet. I vegger er det påvist noe fukt som vil bli tørket ut. Rapport vil bli
sendt byggherre.
20 /9: Bygget er bekreftet

tørt. Rapport vil bli oversendt i uke 39.

Gulv er behandlet som egen sak i eget møte mellom BH og Veidekke. Se
eget referat.
4/10: Rapport fra Polygon er mottatt.

18.06

BH har ingen merknader

til rapport.

Info

Endringsliste
BR - 049 bærestål for heis
Bærestål er prosjektert av heisleverandør og levert av Reme.
Kostnader kreves av BH da det ikke er post for dette i kontrakt.
28/6: Endring er avk lar t, uenighet om kostnad. VD avventer svar
fra PGL på siste utspill ang kostnadsbelastning .
9/8: Tilbakemelding fra PGL med kommentar til dokumentasjon
oversendt fra VD mangler.
23/8 og 6/9 og 20/9 og 4/10 : Det innrømmes at det mangler
prisbærende post for denne leveransen. Prisnivået på
stålleveransen skal være i henhold til kontraktens priser på
sammenliknbar leveranse. Pris spesifiseres og revideres.
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Post nr.

Tekst

20.03

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 .
23/8: Ikke mottatt.
6/9; BH sjekker om kommunen har ønsker om en spesiell struktur
på data o organisering av disse slik at de kan passe inn i
nyanskaffet dataprogram for FDV.
20/9: Tilbakemelding
Veidekkes oppgaver:

Frist

Ansvar

fra BH mangler.

Ref. bok 0 kap. 0. 4. 9 Samkjøring
og testing
av
tekniske
anlegg.
Generalentreprenøren
skal
utarbeide
et opplegg for samkjøring
og testing
og
oversende byggherren
2 måneder før gjennomføring.
Ref.
bok 0 kap. 0. 4. 10 skal opplegg for FDVdokumentasjon
utarbeides
og fremlegges
for
byggherren
2 måneder før ferdigstillelse.
Ref. bok 0 kap. 0. 4. 10 skal generalentreprenør
utarbeide
en opplæringsplan
som skal leveres
byggherren
2 måneder før opplæring
finner
sted.
4 /10: BH har ingen krav til materialet utover det som er
beskrevet i kontrakt. Plan ra VD må utarbeides. Mappestruktur i
henhold ti l beskrivelse kan opprettes på Byggnett. PGL sjekker om
VD har tilgang til å opprette mapper.
21.03

Varsel før lukking av himling
Entreprenør varsler byggeleder om planlagt dato for lukking av
himling slik at rådgivere kan foreta en kontroll av installasjoner
over himling før himlingsplater blir montert.
6/9: Dato for lukking av himling er nå vist i fremdriftsplan.
20/9: Lukking av hi mling blir utsatt til uke 40. RIV og RIE må
befare installasjonene før de lukkes inne.
4/10: PGL vil foreta en kontroll i dag.

22.0 2

VD
PGL

PGL

Utomhusarbeider
Veidekke etterlyser plan og bestilling for utomhusarbeider.
20/9: Tegning og beskrivelse av hva som skal utføres må
utarbeides.
4/10: ARK har utarbeidet plan som viser overflateavgrensninger
men ikke fallforhold. E- liste vil bli utarbeidet. Fall må vurderes på
stedet.
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Post nr.

Tekst

Frist

22.04

Avløp i bunn av utvendig
trapp
Ved regnvær er det avdekket at drenering til bakken ikke sluker
unna like raskt som tilstrømning og det bygger seg op p med vann
i bunn. Tiltak må besluttes da vannet ellers vil renne inn i bygget
når det er mye nedbør.
20/9: Terreng rundt trappen må tilpasses. Senere kan det bli
aktuelt å bygge tak over trappen.
4/10: Ved trappehals til kjeller er det spesielt viktig å få til en god
løsning slik at vann ikke følger vei og renner ned i trapp. Konf.
utomhusplan i punkt over.

23.02

PGL

Strømforsyn
in g til tekniske pumper og maskiner
Det er uklarheter omkring dette. PGL sjekker med RIV og RIE.
Mail med spørsmål er sendt til rådgivere.
4/10: Entreprenør har levert kabellister. RIE har fått underlaget
og vil kontroller og eventuelt revidere tegninger i løpet av
morgendagen.

23.03

Ansvar

Etterlysende
markeringer
Det er medtatt leveranser av etterlysende markering
elektro men plassering mangler på tegninger.

REI

i kapittel for
PGL

4/10: Ikke avklart.
24.01

SHA
Det har ikke vært uhell eller skader i perioden.
Det pågår kontinuerlig
opp.

24.02

24.03

støvsuging og vask over himling er startet

Baldakin helsehus
VD har stilt spørsmål om bal dakin skal rives. Dersom den rives
kan det være behov for å bygge ert nytt tak ved inngangsdør.
Dette må vurderes av BH.

Kontroll av gulv
Det har ikke lyktes å få Sintef til å sjekke gulvene. Multiconsult og
Rambøll sjekker i egne rekker om det fins kompetanse til å utføre
slikt
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VD

Ole

Info

Post nr.

Tekst

2 4 .0 4

Fremdrift
Fremdrif ts plan med oppdatert status er oversendt til BH fra
Veidekke. Veidekke har vurdert at fremdrift er i henhold til plan.

Kristiansand 9/ 10 - 12
Halvor Vassbø
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Fra: Ole Hallandvik[Ole.Hallandvik@sogne.kommune.no]
Dato: 15.10.2012 09:54:01
Til: Kim Høyer Holum; Øystein Sørensen; Kristian Strøm-Fladstad; Elisabeth Olsen; Postmottak
Tittel: VS: Byggemøte nr. 24 referat
Til orientering.
Ole H
Fra: Halvor Vassbø [mailto:halvor.vassbo@ramboll.no]
Sendt: 15. oktober 2012 09:25
Til: Ole Hallandvik
Emne: Byggemøte nr. 24 referat

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
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