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K451 Fagerlia vgs - Prosjektstatus februar 2020
Bakgrunn
Saksgangen i eit byggeprosjekt er som skissert:
Utviklingsplan

Byggeprogram Skissekonsept

Forprosjekt

Produksjon

Byggeregnskap

I høve til reglar for byggeprosjekt leggjast det no fram ei statusoppdatering av
prosjektet i produksjonsfasen.
Førre rapportering var gitt i sak PN-9/19 K451 Fagerlia vgs – prosjektstatus august
2019.
I sak T-41/18 godkjente fylkestinget det framlagte forprosjektet for K451 Fagerlia
vgs med ei samla kostnadsramme på 146 millionar kroner inkl. mva.
Generell status
Rapport frå ekstern prosjektleder (vedlagt) datert 05.02.2020 viser status for
viktige forhold i prosjektet. Under følgjer ei kort beskriving av dei viktigaste
momenta som har innverknad på kostnad, tid og kvalitet.
Framdrift
Det har vore oppstart på byggeplassen i slutten av november 2018. Følgjande
milepælar for Nybygg sør er avtalt med entreprenør:
Tett råbygg:
Oppstart prøvedrift 1:
Brukstillatelse-/ferdigattest:
Overtakelse nybygg sør:

23.08.2019
20.02.2020
29.04.2020
05.05.2020

Entreprenør ligger noe bak plan for å nå milepæl «Oppstart prøvedrift 1».
Forseinkinga gjer at det vurderast som sannsynleg at overtaking skjer etter
kontraktens frist.
Sjølv med ei mindre forseinking vil nybygget ved Fagerlia vgs ferdigstillast til
sommaren 2020 og vere klart til drift til i skuleåret 2020/2021 som føresett.
Økonomi
Noverande endringar i prosjektet som er gjort i høve med detaljprosjekteringa har
ikkje ført til endringar i kalkylen.

Det er til nå i prosjektet utbetalt 107,5 millionar kroner inkl. mva.
Resultatmål
Resultatmåla for prosjektet er
1. Nybygget skal sertifiserast etter BREEAM NOR «Good» eller betre.
2. Energistandard for nybygget: Bygget skal ha maksimalt energiforbruk på
35kWh/kvm per år.
3. Nybygget sitt areal skal gjennomførast med lågare brutto-/ nettofaktor en
1,45.
4. Byggearbeida skal gjennomførast utan skader på personer, miljø og
materiell.
På noverande stadium vurderast det som at alle måla i stor grad kan oppnåast.
Endelig evaluering vil ikkje føreligge før prosjektet er avslutta.
Oppfølging av seriøsitetskrav
Seriøsitetskrava er ein del av kontrakten, og dei følges opp mot totalentreprenøren
i eigne kontraktmøte, byggherremøte og vernerundar.
For prosjektet har kontrahert prosjektleiar utarbeidd ei rutine for kontroll av ulike
aspekta knytt til seriøsitet:
1. Det er oppretta elektronisk mannskapsregistrering for prosjektet som er
knytt opp mot ulike databaser.
2. Generelle krav til sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA) kontrollerast
fortløpande og på vernerundar.
3. Krav til reint, tørt bygg (RTB) kontrollerast fortløpande og på vernerundar.
4. I byggherremøte (møte mellom byggherre og totalentreprenør) gås status
knytt til SHA gjennom.
5. Ekstern prosjektleiar rapporterer månadleg til byggherre på status knytt til
SHA i eigne rapportar.
6. Det gjennomførast stikkprøvekontroll i forhold til lønns- og arbeidsvilkår for
enkelte arbeidstakarar i prosjektet.
Nyleg gjennomføring av stikkprøvekontroll i høve til punkt 6 over viste avvik i
gjeldande regelverk knytt til arbeidsavtalar hos ein underentreprenør.
Totalentreprenøren er innkalla til kontraktmøte for vidare avklaring.
Vurdering
Med den gjevne finansieringa ser bygge- og eigedomssjefen det som sannsynlig at
prosjektet vert gjennomført i høve til resultatmål og innanfor den økonomiske
ramma.
Forslag til vedtak:
Utbyggingsutval for bygg og vegsaker tek orienteringa om K451 Fagerlia vgs Prosjektstatus februar 2020 til etterretning.
Ottar Brage Guttelvik
fylkeskommunedirektør
Per Olaf Brækkan
bygg- og eigedomssjef
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