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RENOVERIN G AV EKSIST ERENDE GULV
Fiberarmert sparkel.
I forbindelse med mengdekontroll i oppstart av prosjekt høste n 2011 kom det
frem bemerkninger fra entreprenør vedr. behandling av eksisterende gulv.
Entreprenøren anbefalt å oppgradere sparkel til fiberarmert type for «å
forhindre oppsprekking og sikre en mer stabil overflate.» Entreprenør krevede
at BH skulle besti lle og bekoste dette. Meldingen ble sendt arkitekt og er datert
17/11 - 11. Kravet ble avvist.
Den 4/1 - 12 mottok byggherre er skriv fra entreprenør videresend fra MJA der
BH ble bedt om å signere skriftlig på at BH hadde endret produkt fra
fiberarmert til or dinær type. Dette ble avvist av BH og protokollert i byggemøte
nr 8 pkt 7.08.
Kontraktens beskrivelse er utarbeidet i henhold til NS3420 der det ikke
beskrives produkttype men krav til egenskaper ved ferdig leveranse. Det ble
derfor konkludert med at ansv ar for valg av produkt som tilfredsstilte
kravspesifikasjon påhviler entreprenøren.
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Avklaring av løsning for gulvbehandling.
I forbindelse med fjerning av gulvbelegg ble det avdekket at gammel sparkel
hadde dårlig vedheft til betong og delvis var løsnet . Det var enighet om at
gammel sparkel måtte fjernes for å få et bra resultat for gulvene.
Saken kom opp i byggemøte nr. 9 den 26/1 - 12 ( pkt. 7.08 ) der det ble
protokollert følgende: I forlengelse av byggemøtet ble gulv befart. Det ble
påvist løs og porøs overflate på sparkel der hvor belegg var fjernet. Etterskrift:
Før arbeidene med oppbygging av sparkel på eksisterende gulv starter skal
gulvene mekanisk forbehandles. Dette er det en prisbærende post for i
kontrakten. Når dette er utført og gulvene er beha ndlet og klar for sparkling
varsles byggeleder.
Den 27/1 - 12 sendte BL en mail med opp listing av rekkefølge for utførelse av
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kontraktens poster og en anmodning om at BL skulle bli varslet når eksisterende gulv var rengjort og
klar for sparkel.
Entreprenør en bekreftet samme dag at de var enige i vår forståelse av rekkefølge på beskrivelsens
poster og at de ville varsle.
Byggherre mente i utgangspunktet at fjerning av eksisterende sparkel var dekket inn av posten for
mekanisk forbehandling med sliping. Ent reprenøren var uenig i dette
I byggemøte nr. 10 den 9/2 - 12 ble det derfor gjennomført telefonmøte med ekspert på
beskrivelsesposter innenfor fagområde. Det var Multiconsult som kontakte t vedkommende. Det ble da
avklart at beskrivelsens post for sliping ikk e omfattet å slipe vekk alle rester av sparkel. Det ble derfor
avtalt at entreprenøren skulle få ekstra honorert for dette . BH kostn ad ble avtalt til kr. 10 000, - eks
mva.

Kontroll av utførelse
Den 2/2 - 12 var BL til stede i entreprenørens fremdriftsmøte og på forespørsel ble det opplyst at gulvene
i sydfløy på plan 1 kunne befares. Det viste seg at klargjøring som avtalt ikke var utført. Samtidig ble
det observert at deler av gulvet på plan 1 allerede var sparklet. BL sendte samme dag mail med bilder
der dette ble dokumentert.
Allerede utført sparkling på deler av plan 1 ble grundigere befart av byggeleder den 6/ 2- 12. Se eget
notat fra Rambøll. Det ble i notatet stilt flere spørsmål til kvaliteten på det utførte arbeidet . Den 7/2 - 12
ble det i mail fra BL et terlyst dokumentasjon på utførte arbeider før sparkling.
BL mottok deretter aldri noen melding om at gulvene kunne befares og det var vårt inntrykk at
arbeidene stoppet opp. Den 5/3 - 12 hadde BL en befaring og konstaterte at sparkel fortsatt ikke var
fj ernet og sendte ny mail om dette.
Uten at BL var blitt varslet for kontroll av underlag ble gjenstående deler av gulvene på plan 1 og 2
sparklet. Dette ble utført ca i månedsskifte mars/april. Det ble kort tid etter registrert bom i rom for
kommunestyre sal.
Saken ble på nytt tatt opp av BL i byggemøte den 16/5 - 12 og referert opp under pkt. 16.03 avvik.
BH mottok den 6/6 - 12 en rapport fra entreprenøren undertegnet Roy H. Evensen med tittel Distriktssjef
Håndverk Sør. Dette var imidlertid ikke dokumentasjo n av utført forarbeider slik vi hadde etterlyst i mail
7/2 - 12 .
Da det viste seg at entreprenøren ikke kunne dokumentere utførelse av forarbeidene før sparkling ble
det fra BH foreslått at man skulle som et minimum forsøke å sjekke utførelsen gjennom å meis le opp
prøver av sparkelen . Dette ble utført etter byggemøte nr. 22 den 6/9 - 12 . Kontrollen avslørte at det i
tillegg til bom også var rester av gulvbelegg under sparkel delvis synlig gjennom ny sparke l. Se mail fra
BL av 6/9 - 12 med bilder.
I møte med ledelsen hos entreprenøren den 13/9 - 12 ble det innrømmet mangelfulle forarbeide r.
Entreprenøren vurderte imidlertid konsekvensene ved å fjerne allerede uført sparkel nå så sent i
byggeprosessen som større enn å fortsette uten å utbedre mangelen. Se referat fra møte i mail av
17/9 - 12 .
BH har i ettertid forsøkt å få Sintef til å gjøre en vurdering
lyktes i få til dette.
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av kvaliteten

på gulvarbeiden e men har ikke

Konklusjon/oppsummering
:
Entreprenøren har unnlatt å gjøre som avtalt gjennom å varsle BH for kontroll av underlag. Han kan
heller ikke dokumentere at avtalte forarbeider er utført.
Det er derfor en mangel ved denne leveransen. BH kan ikke akseptere å måtte overta et bygg med
mangler uten at det stilles betingelser. Et naturlig krav vil være at en treprenøren stiller utvidet garanti
for gulvarbeidene utover garantitiden på 5 år. I tillegg skal det ikke betales for arbeider som ikke er
utført. Altså et fradrag på sluttsummen.

Dokumenter/henvisninger:
1. Tilbakemelding fra Reme vedr. mengdkontroll
1 7/11 - 11
2. Brev fra MJA 4/1 - 12
3. Byggemøtereferat byggemøte nr. 8 sak 7.08
4. Byggemøtereferat byggemøte nr. 9 sak 7.08
5. Mail fra BL til Reme av 27/1 - 12
6. Svar på mail fra Reme 27/1 - 12
7. Byggemøtereferat byggemøte nr. 10 sak 7.08
8. Mail fra BL til Reme av 2/ 2- 12
9. Notat fra BL etter befaring gulvsparkling. 7/2 - 12
10. Mail fra BL til Reme med etterlysning av dokumentasjon.
11. Mail fra BL til Reme med etterlysning av dokumentasjon . 5/ 3- 12
12. Byggemøtereferat byggemøte nr. 1 6 sak 16 .0 3
13. Rapport fra Håndverk Sør 6/6 - 12
14. Mail fra BL med oppsummering fr a befaring 6/9 - 12
15. Mail fra BL med referat fra møte 13/9 - 12.

Kristiansand

16/9 - 12
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Fra: Ole Hallandvik[Ole.Hallandvik@sogne.kommune.no]
Dato: 17.10.2012 13:57:05
Til: Kim Høyer Holum; Øystein Sørensen; Kristian Strøm-Fladstad; Elisabeth Olsen; Postmottak; Grethe
Murbræch
Tittel: VS: Søgne rådhus 121010 Notat 06 gulvrenovering
Til orientering for formannskap og byggekomite.
Registrering.
Ole H

Fra: Halvor Vassbø [mailto:halvor.vassbo@ramboll.no]
Sendt: 16. oktober 2012 13:54
Til: Ole Hallandvik
Kopi: Eddie Salvesen
Emne: Søgne rådhus 121010 Notat 06 gulvrenovering

Vedlagt oversendes notat.
Vi har ikke lagt med alle dokumenter som det henvises til i notatet men laget en oppsummering av disse til
slutt.
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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