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

Søgne Rådhus
8110 727
Byggemøte
01.11 .2012 / 09:00
Byggeplass
26
Halvor Vassbø
Dette var siste byggemøte

Deltakere

Ole Hallandvik
Morten Abraha msen
Morten H. Skagestad
Hans Løyning
Haarklau, Trond
NN
Øystein Nordahl
Larsen og Bendiksen
Halvor Vassbø

Kopi sendt

Søgne Kommune (BH)
Multiconsult (PGL)
Veidekke (VD)
Veidekke (VD)
GK
HT
Oneco
Landskapsentreprenørene
Rambøll

Dato

2012 - 11 - 05

(pkt. 22.02)

Alle via Byggnett .

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

Post nr.

Tekst

Merknader
Ingen .
20.03

Frist

til forrige

Ansvar

referat:

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:

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 ska l opplegg for FDV-
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Post nr.

Tekst

Frist

Ansvar

dokumentasjon
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.
18/10: Plan fra entreprenør er under utar beidelse. Tilgang for å
etablere mapper på byggnet er opprettet. Forslag til
mappestruktur for organisering av dokumentasjonen vil bli
oversendt.
1/11: Plan for samkjøring og testing ikke levert byggherre.
Forslag til struktur for dokumentasjon er lagt ut på byggnett.
Plan for opplæring ikke levert byggherre.
22.0 2

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.
18/10: VD opplyser at det er arbeider som ikke er beskrevet i
endringsliste som må utføres. Det vil bli sendt varsel til ARK om
hvilke arbeider dette gjelder.
1/11: I møtet og ved befaring i etterkant ble det avtalt noen
endringer og justeringer. Gjelder bl.a. kulestein i areal inn mot
fasade, omfang av marktegl ved inngang fra torvet samt utskifting
av betongheller til tykk else 7 cm. VD v/underentreprenør
vil
oppsummere og prise endringene som input til en endringsliste.
Etterskrift: BH har mottatt liste fra VD men savner en samlet
avregning av alle kontraktens poster.

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
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BH

VD

Post nr.

Tekst

Frist

løsning slik at vann ikke følger vei og renner ned i trapp. Konf.
utomhusplan i punkt over.
18/10: Vil bli vurdert på stedet i forbindelse med opparbeidelse
utomhusanlegget .

Ansvar

av

1/11: Det vil bli montert en renne i bunn av vei før trapp starter.
Rennen vil samle opp vann og lede det ned i bakken slik at det
ikke renner ned i trapp.
24.02

Baldakin helsehus
VD har stil t spørsmål om baldakin skal rives. Dersom den rives
kan det være behov for å bygge ert nytt tak ved inngangsdør.
Dette må vurderes av BH.
18/10: Ikke avklart men rådgiver har anbefalt å beholde baldakin.
1/11: Baldakin beholdes. Renskjæres i linje med yt tervegg.
Skjærelinje avdekkes med beslag.

25.05

Endringslister
RIE
Entreprenøren har i frobindelse med prising foretatt endringer i
endringslister som må gjennomgås av RIE. Dersom det er
uenighet eller uklarheter vil det måtte avholdes møte om saken.
VD må sjekke at endringslistene som sendes i retur fra
entreprenør er korrekte.
1/11: Det er behov for møte. RIE innkaller

25.06

VD

RIE

Kjøling arkiv
Endingen av innedel for varmepumpe har medført at det ikke er
kommunikasjon mellom utedel og innedel. Utedel må derfor
byttes. Denne er ikke levert og det sjekkes om endringen vil
medføre returkostnader.
1/11: Tilbud på utedel levert fra GK ble etterspurt
lage tilbud som sendes RIV for godkjenning.

i møtet. GK vil

26.01

SHA
Det har ikke vært uhell eller skader i perioden.

26.02

Fremdrift
Fremdriftsplan med oppdatert status er ikke mottatt . Veidekke
opplyser at de ser realistisk på å kunne overlevere den 15/11.
BH minner om at det er entreprenøren som skriftlig skal innka lle
byggherre til overtakelsesforretning.
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VD/ GK

VD

Post nr.

Tekst

26.03

Brakkerigg
demontering
BH akseptere r at brakkerigg

26.04

26.0 5

2 6 .06

Frist

kan bli stående ut uke 46.

Styring av spjeld til ventilasjon
kjøkken
VD mangler informasjon fra rådgiver.

PGL

Internkabling
på ventilasjonsaggregater
VD mangler informasjon fra rådgiver.

PGL

Plassering av radiatorer
på plan 3
Radiatorer er montert usymmetrisk mellom vin duer og delvis
innpå list rundt vinduer .
Etterskrift: BH har vurdert dette ved befaring etter møtet og
krever at radiatorene flyttes der dette er mulig.

26.07

26.08

26.09

26.10

26.11

26.12

26.13

26.14

26.15

Ansvar

VD

Adgangskontroll
i heis
VD mangler informasjon fra rådgiver.

PGL

Dører uten strømforsyning
VD mangler informasjon fra rådgiver.

PGL

Ny plassering
av markeringslys.
VD ma ngler informasjon fra rådgiver om ny plassering av lys som
ble demontert fra himling.

PGL

Endringsliste
på endringer
i lysarmatur
VD mangler endringsliste fra rådgiver.

PGL

Utvendig fontene
VD mangler informasjon

fra rådgive r.

PGL

Antipanikklys
VD mangler endringsliste

fra rådgiver.

PGL

Løsninger i trapp og trapperom
Avtales i befaring etter møtet.

til kjeller

(Mot helsehus)
PGL

Ledelys i tak kommunestyresal
Utenpåhengt type erstattes med annen mindre skjem mende type.

PGL

Gjenmuring
av vinduer til arkiv
Kan gjøres etter overlevering.

VD

bestilles

utført
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Post nr.

Tekst

26.1 6

B H ønsker å endre type oppva skmaskin
VD sjekker leveringstid og om andre forhold må endres.

26.1 7

26.1 8

26.1 9

26. 2 0

Frist

Sluk i tak over gangbro til helsehuset
På befaring etter møtet ble det avtalt å bestille sluk med
taknedløp montert ut vendig og utkast på bakkepla n.
Styring av varmekabler
VD mangler endringsliste

i sluk på tak
fra rådgiver.

VD

VD

PGL

Styring av e ttervarmebatterier
VD mangler endringsliste fra rådgiver.
Rørføring til varmepumpe
på tak
BH mener rørføringene er unødvendig omfattende
skjemmende for fasaden .

Ansvar

PGL

og derfor

Kristiansand 05/ 11- 12
Halvor Vassbø
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Fra: Ole Hallandvik[Ole.Hallandvik@sogne.kommune.no]
Dato: 05.11.2012 15:33:21
Til: Kim Høyer Holum; Øystein Sørensen; Elisabeth Olsen; Kristian Strøm-Fladstad
Kopi: Grethe Murbræch; Postmottak
Tittel: VS: Søgne rådhus Byggemøte nr. 26 referat
Til registrering , orientering og referat i F skapet
Ole H
Fra: Halvor Vassbø [mailto:halvor.vassbo@ramboll.no]
Sendt: 5. november 2012 13:48
Til: Ole Hallandvik
Emne: Søgne rådhus Byggemøte nr. 26 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

file://\\pdfserver\PdfDocProDir$\EPHORTE\327006.HTML

05.11.2012

