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Våtromsrehabiliteringen - Statusrapport 2
Firma

Kode

Navn

Solfjellet brl.

TH

Styret v / Terje Aas - 2 eksemplarer

OBOS Prosjekt A/S

PL

Bjørnar Hansen og Erik Udnæs

OBOS Prosjekt A/S
OBOS Forvaltning

Forvaltning

Lars Iddeng og Vidar Hellstrand
Nina Christine Braaten

1 Sammendrag
Dette er den andre statusrapporten som utarbeides.
Den gir en kort status for
prosjektet pr 21.10.12.
Når det gjelder det økonomiske så er budsjettkontrollen satt opp som informasjon over medgåtte og
antatte kostnader. I forbindelse med utarbeidelse av
budsjettkontrollen har vi
valgt i samråd med byggherre å revidere budsjettet
av 16.03.11 vedrørende
byggherrereserve og post
for uforutsette kostnader.
Dette med bakgrunn i at vi
så at posten for uforutsett
var for liten, mens posten
for byggherrereserve var
for stor. Selve budsjettsummen er uforandret.
Budsjettkontrollen ses da i
forhold til revidert budsjett
datert 04.09.12 (revidert
budsjett ligger vedlagt).
Rehabiliteringen av bad og
utskifting av rør er pr. d.d
kommet litt over halvveis i
Haugerudvn. 78. Fastlagt
fremdriftsplan følges uten
noen fremdriftproblemer av
betydning.
TE har siste periode (siden
statusrapport nr. 1 av
05.01.12) overlevert bad/
leiligheter med lite registrerte feil/mangler, dvs. at
også utbedringen etter
kontrollbefaring går bra. Vi
opplever derimot noe større problemer for TE vedrørende utbedring av feil/
mangler etter beboerskjemaer, men en del av
bakgrunnen her ligger også
på enkelt beboere som ber
om utsettelse pga. arbeid/
ferie osv. Prosjektet fort-

faglige utførelsen og kvaliteten på det leverte arbeidet er i hovedsak god.

setter å gå som planlagt
med avdekking av få
arbeidsoppgaver som må
belastes post for uforutsett.
Av oppgaver som vil bli belastet ”Uforutsette kostnader” nevnes spesielt sanering av asbest i rørisolasjon og etasjeskiller. I tillegg
er det tilbakeføring standard i den enkelte leilighet
som er de største postene
vedr. ’’Uforutsette kostnader’’.
Utover asbest og tilbakeføring standard vil det
komme noen kostnader i
forbindelse med avboringer
av kabler. Påløpte og antatte tilleggskostnader i
denne forbindelse er ført i
budsjettkontrollen.
Av byggherrebeslutninger
er det så langt en beslutning som har belastet posten for byggherrereserve,
det er bestillingen av Viega
rustfrie rør med integrert
sirkulasjon. Påløpte og
antatte tilleggskostnader i
denne forbindelse er ført i
budsjettkontrollen.
Økonomisk sett holder prosjektet seg pr. d.d. til
budsjettrammen.
S-Bygg AS (TE) oppfattes
fremdeles som grei å samarbeide med vedr. den

Det er PL og BL sin oppfatting at TE nå har fått
prosjektet inn i en god flyt,
som medfører bedre kvalitet og oppfølging av prosjektet fra TE sin side. Det
har i siste periode (siden
status-rapport nr. 1
05.01.12) ikke vært dissens
mellom PL og TE hva gjelder
omfang og kvalitet på
kontrakts-arbeidet.
2 Prosjektorganisasjon
TH har nedsatt en byggekomite som består av
styreleder Terje Aas og
driftslederen i borettslaget.
Prosjektet er organisert som
en totalentreprise.
TH har inngått kontrakt med
entreprenørfirmaet S-Bygg
AS som forestår rehabiliteringen av våtrom samt
utskifting av rørledninger.
Siden statusrapport nr. 1,
har TE byttet ut både sin
anleggsleder (31/1-12) og
sin prosjektleder (1/6-12).
Prosjektet har ikke blitt belastet med noe heft eller
problemer i forbindelse
med TE sine utskiftinger.
TH har inngått kontrakt om
prosjekt administrasjon med
OBOS Prosjekt AS.
3 Fremdrift
Etter kontrakten skal siste
oppleggstamme stå ferdig i
uke 15 - 2014, mens
prosjektet skal være 100
% ferdig i uke 19 - 2014.
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Fremdriftsplanen er så
langt ikke revidert. Oppstart av arbeidet med
våtrommene ble igangsatt
1/8-2011.
Det ble ikke og skal ikke
arbeides under julehøytiden. Det avvikles sommerferie (prosjektstans) i
fellesferieuker i julimåned.
Pr. d.d er TE litt over halvveis med rehabiliteringen i
Haugerudveien nr. 78.
Prosjektet forsetter å følge
fremdriftsplanen uten noen
fremdriftsproblemer av
betydning. TE er i hovedsak
ferdig med utskifting av
kjellerstrekk i nr. 72, 74 og
76, det gjenstår kun å
merke alle ventiler.
Vedr. flekkutbedring,
fungerer også det brukbart. TE har i hovedsak lite
med registrerte flekk/feil
fra kontrollbefaringene, slik
at utbedringsbehovet er
lite.
Vedr. beboerskjemaer har
vi fått inn bekreftelse på
utbedring vedr. alle
skjemaer som ble sendt inn
for nr. 72. Vi mangler
derimot fremdeles bekreftelse på nr. 74, denne
hadde utbedringsfrist
18/6, noe av bakgrunnen
her ligger også på beboere som ber om utsettelse
av utbedring pga. bla.
sommerferieavvikling hos
beboer.
TE har utarbeidet en aktivitets-/produksjonsplan.
Betalingsplan foreligger og
denne følger gjeldende
fremdriftsplan.
PL kontrollerer og attesterer alle fakturaer i forhold
til faktisk fremdrift i prosjektet.
4 Forhold til offentlig
myndighet
Søknad om tillatelse til
tiltak er sendt Plan- og

bygningsetaten (PBE) og
PBE har gitt igangsettingstillatelse til prosjektet.
Avfallsplan for prosjektet er
utarbeidet og godkjent.
Arbeidene gjennomføres
etter Plan- og bygningslov
av 1/7-97 med forskrifter.
Arbeidstilsynet er varslet
med obligatorisk melding.
Ingen kommentarer er
foreløpig kommet fra dette
hold.
5 Byggherrebeslutninger
Byggherrebeslutninger som
er fattet etter oppstart er
overgang/bytte fra Alupex
rør system med separat
sirkulasjon til Viaga rustfrie
rør med integrert sirkulasjon. P.t. er det ingen byggherrebeslutninger som har
betydning for fremdriften.
6 Kvalitetssikring
Det er etablert et kvalitetssikringssystem for prosjektet, utarbeidet av entreprenøren etter krav og veiledning fra prosjektleder.
Systemet har prosedyrer og
skjemaer for registrering og
kontroll fra varsel om oppstart til gjennomføring av
ferdigbefaring. Systemet
følges i hovedsak og det er
PL’s oppfatning at TE har
grei styring selv om han til
tider har kommet på etterskudd med dokumentasjonen.
BL følger opp kvaliteten på
det utførte arbeidet samt
KS ved deltakelse på alle
førbefaringer og etterkontrollbefaringer samt ved
stikkprøvekontroll.

BL er i hovedsak fornøyd
med kvaliteten på det utførte arbeidet, mens flekkmengden i starten på prosjektet til tider kunne være
noe høy, er den nå på et
normalt lavt nivå.
Det er også PL/BL sin oppfatning at de problemene
TE hadde innledningsvis
vedr. manglende oppfølging/tilbakemelding på
beboerhenvendelser har
blitt langt bedre. Det er nå
sjelden at PL/BL blir kontaktet av beboere vedr.
manglende tilbakemeldinger fra TE.

Nytt
fra styret

7 SHA
Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA) er tatt inn som et
tema i prosjekteringen.
Byggherren er ansvarlig for
at kravene ihht. "Byggherreforskriften av 2010" blir
ivaretatt. Det er avtalt
mellom TH og PL vedr. hvem
som skal utpeke koordinator
for prosjektet. Dette er
ivaretatt.
Det gåes jevnlige vernerunder (minst 1 gang pr.
mnd.) på byggeplassen. Det
pågår ingen aktiviteter som
utgjør noen spesiell fare for
helse, miljø og sikkerhet.
Unntak herfra for asbestsanering, men dette arbeidet utføres etter godkjente
rutiner og i tråd med forskrift for dette arbeidet.
HMS-plan foreligger og
denne skal ligge til grunn
for TE’s, og alle underentreprenørers arbeide. Planen
er gjennomgått flere ganger i byggemøter og TE har
bekreftet full gjennomgang
med sine ansatte og underentreprenører. TE skal lage
en samlet risikoanalyse for
prosjektet.
SHA er eget tema i alle
byggemøter.
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8 Økonomi
Prosjektet har en kostnadsramme på 110.688.888
millioner kroner. Det er pr.
d.d. fakturert i alt kr.
34.291.805,- av de disponible midlene.
Prosjektet er pr. d.d. innenfor kostnadsrammen i endelig anleggsbudsjett datert
16/3-2011.
Borettslaget har i revidert
budsjett fra 16.03.2011
satt av en sum for byggherrereserver på kr.
4.000.000,-, det er i tillegg
satt av kr. 5.100.000,- for
uforutsette kostnader. Vi ser
nå etter at ca. 1/3 av prosjektet er gjennomført at
uforutsett posten vil bli for
liten, dette med hovedgrunn i større omfang vedr.
asbestsanering og tilbakeføring standard. Vi ser
samtidig at byggherrereserve posten er større
enn hva borettslaget trenger. Med bakgrunn i dette
har vi valgt å revidere
budsjettet ved å føre over
kr. 1.000.000,- fra byggherrereservene til uforutsett
posten. Dvs. at vi nå har et
revidert budsjett av
04.09.12 som har avsatt kr.
3.000.000,- til byggherrereserve og kr. 6.100.000,i uforutsett. Budsjettsummen
forblir uforandret på kr.
110.688.888,- (revidert
budsjett av 04.09.12 ligger
vedlagt).

langt belastet for bestilling
av Viega rustfrie rør med
integrert sirkulasjon. Bestilte
programendringer utgjør
pr. i dag kr. 2.321.437,- .

Borettslaget har en “reserve” i forhold til revidert
budsjettet av 04.09.12 på
kr. 6.100.000,-. Dette utgjør ca. 5,5% av budsjettsummen. Den avsatte posten
for uforutsett er hittil belastet med kostnader til
asbestsanering, kapping av
en strømkabel og tilbakeføring av høyere standard på
bad hos enkelte beboere.
For kostnader som avregnes
mot et ukjent faktisk antall,
er det satt inn totalanslag
under ”Antatte til/fra” på
konto 941. Antatte og
bestilte tilleggsarbeider
utgjør pr. d.d. et tillegg på
kr. 5.880.556,Borettslaget har i revidert
budsjett av 04.09.12 avsatt
kr. 3.000.000,- i byggherrereserve. Posten er så

I budsjettet var det satt av
kr. 100.000,- til kostnader i
forbindelse med byggemeldingsgebyr fra Plan og
bygningsetaten (post 917).
Plan og bygningsetaten
kom med nytt prisregulativ i
2011, i det nye systemet
økte prisene betydelig vedr.
rehabilitering i blokker,
med bakgrunn i dette har vi
en overskridelse av denne
posten i budsjettet. Post
917 bygningsgebyr er
belastet med kr. 257.580,Konto 909, andre konsulenter, er det iht. budsjett ikke
budsjettert med noen kostnader. Men da vi har fått
inn krav om uavhengig kontroll fra PBE Oslo Kommune
er kostnadene til dette lagt
inn på konto 909. Det er så
langt påløp kr. 162.500,for uavhengig kontroll, men
gjenstående beløp antas til
kr. 275.000,Etter prosjektleders oppfatning er de udisponerte
midlene gode og mer enn
tilstrekkelig til å gjennomføre prosjektet innenfor det
vedtatte budsjett.

Jul og nyttår nærmerer seg - Bruk av balkonger
Vi minner om at oppskyting av
raketter fra balkonger ikke
e r ti l latt. Leve n de lys i
form av fakkelbokser ol. er
heller ikke tillatt brukt på
balkonger
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Reklamasjon på postkassedører
Merking av postkasser
Borettslaget har overfor leverandøren reklamert på utførelsen av postkassedørene.
Reklamasjonen er relatert til dårlig punktsveising av bakplaten på dørene som medfører at
disse løsner slik at postkasseskiltene ikke holdes på plass.
Leverandøren «Norsk Stanseindustri har akseptert reklamasjonen og forholdet vil bli
utbedret uten kostnad for borettslaget
Punktsveis som
løsner slik at bakplaten
ikke holder
postkasseskiltene på
plass

Bakplaten

Hvis man ønsker reklame skal det røde skiltet snus slik at den hvite
siden vender ut.
Hvis du mangler skiltet «Nei Takk til Reklame» får du dette ved henvendelse
til vaktmesterkontoret/driftskontoret i Haugerudveien 80

Ikke
tilfredsstillende
merking av
postkasser
Bolignummer og papirlapper som blir påsatt postkassene blir fjernet av
driftskontoret fortløpende. Det gis en frist på ca 14 dager ved
innflytting til å merke sin postkasse tilfredstillende. Navneskilt skal være
i hvit plast.

Jul og ny t tår er høy tid for
brann. Husk å sjekke at
røyk varsleren er i orden
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Reklamasjon på lysarmaturer i fellesarealer
Borettslaget har reklamert overfor
leverandøren Ensto på sensorene i lampene
som tenner belysningen. Ensto har akseptert reklamasjonen og sensorer vil bli skiftet
i samtlige lamper i borettslaget.
Utskitingen vil bli utført fortløpende i
blokkene 72 - 78 der våtromsrehabiliteringen er avsluttet. Fra blokk 80 - 88 vil
sensorene bli skiftet etterhvert som
rehabiliteringen avsluttes. Det gis ny
garanti på produktet fra utskiftingsdato.
Årsaken til fremdriften er støvet fra
rehabiliteringen som kan ha innvirkning på
Sensorene.

Forslagsfrist til ordinær generalforsamling 2013
I henhold til lov om
borettslag, skal styret
varsle alle andelseiere om
dato for avholdelse av generalforsamlingen og om
siste frist for innlevering
av forslag.

Forslaget sendes/leveres
borettslagets adresse som
er:
Solfjellet Borettslag v/
styret
Haugerudveien 78, 0674 Oslo

Til orientering er det
forventet at ordinær generalforsamling vil bli avholdt
onsdag 27. april 2012 i
Haugerud kirke

Forslag som fremmes til
behandling overfor generalforsamlingen - skal være
stilet til generalforsamlingen
samt undertegnet med
andelseiers navn, adresse
og leilighetsnummer.

fremkommer som opplysning i form av rulletekst
på borettslagets nettside.

Eventuelle forslag som
ønskes behandlet av generalforsamlingen, må være
innlevert senest
15. januar 2011.

For å kunne fremme forslag
til generalforsamlingen må
man være andelseier i
borettslaget.

Forslagsfrist 15. januar er
fast årlig frist for forslag
til generalforsamlingen og

Forslaget bør være
relevant for behandling av
generalforsamlingen.

Borettslaget ved styret
behandler et eventuelt
forslag før generalforsamlingen og vil avgi sine
skriftlige merknader og
innstilling til forslaget

Ved et eventuelt forslag overfor generalforsamlingen, er det naturlig at
forslagstiller møter opp til behandlingen og således overfor de
fremmøtte andelseiere, er tilgjengelig for eventuelle spørsmål og
avklaringer vedr forslaget
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Fremtidig opgradering av vaskerier
Borettslagets vaskerier er
utgått på dato. Det er nødvendig å utføre en total utskifting og omlegging til en
mer moderne drift og styring herunder kontroll med
bruken av vaskeriene. Borettslaget styre vil ta en slik
oppgradering opp til
vurdering når våtromsreha-

biliteringen er avsluttet
våren 2014.
Da flere nå benytter anledningen til å integrere vaskemaskiner på badet i forbindelse med våtroms rehabiliteringen, vil også behovet
for å opprettholde 2 vaskerier pr blokk bli en del av
vurderingen.
En total oppgradering med
nye maskiner og datastyring er omfattende og
kostnadskrevende slik at
invistering, avskrivning og
drift nødvendigvis må dek-

kes inn med betaling for
bruk av vaskeriene. Noe
som de fleste borettslag for
lengst har innført.
Innføring av datastyring/
betjening vil også hindre
misbruk av vaskeriene ved
å benytte flere låser og
vasking på andres vasketider. Man vil til enhver tid
ha oversikt over når det
vaskes og hvem som vasker
slik at også misbruk i form
av manglende renhold etter
bruk blir ivaretatt.

Kast av juletrær
Containere for juletrær vil bli utplassert
mandag 3. januar og vil bli stående til
fredag 14. januar
Det er ikke tillatt å kaste annet enn
juletrær i de utplasserte containere.
Husgeråd skal leveres til komprimeringsbilen
som møter frem ved parkeringshuset mandag
3. januar (kl.18.00)
Beboerne må selv bringe trærne til de utplasserte
containere ved blokk: 74 – 80/82 – 86

Borettslagets styre ønsker alle beboere
en riktig God Jul
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BORETTSLAGET

Julen - 2012

Solfjellet borettslag er en typisk
representant for 60-tallets
boligarkitektur

Beboeravis
for
Solfjellet Borettslag
Administrasjon - Styret
Solfjellet Borettslag v/styrerommet.
Haugerudveien 78, 0674 - Oslo

Kontortid for beboere:
1. og 3. onsdagen i måneden
kl. 18.00 til 19.00. Ingen kontortid i
perioden 15. juni til 15. august

Solfjellet Borettslag består av
9 høyhus med12 etasjer. Det er to
heiser og to fellesvaskerier i hver
blokk. Byggingen av. borettslaget
tok til i 1966, ble ferdigstilt i
1970 og kan sies å være en typisk
representant for 60-tallets
boligarkitektur. Arkitekter var
Rinnan og Tveten og
hovedentreprenør var
Fagbygg A/S.
Borettslaget består av 648
leiligheter. Det er tre hovedtyper
leiligheter, liten toroms, stor toroms
og treroms på henholdsvis
43,34 m2, 55,5 m2 og 80,55 m2.

Styrerom:
22 32 20 03. Kun i kontortiden
1. og 3. onsdagen i måneden
mellom kl. 18.00 og 19.00
E-post:
solfjellet@borettslag.net

Administrasjon - Styret
Styreleder: Terje Aas
Nestleder: Rune Ljostad
Styremedlemmer:
Mette Holmen
Sølvi Klaussen
Stein Even Graadahl

Driftskontoret - Ansatte

SOLSTIKKA
ØNSKER ALLE
NYINNFLYTTEDE
VELKOMMEN TIL
BORETTSLAGET

Arbeidsleder: Roger Lunde
Vaktmester: Max Enger
Vaktmester: Robert Schaug

Driftskontoret
Design & layout
Terje Aas

Haugerudveien 80, 0674 - Oslo

Kontortid for beboere:
Mandag til og med lørdag
kl. 10.30 til 11.30

! Vi er på Nett !

Trykk
Bedriftstrykkeriet AS
Tvetenveien 162,
0671 - Oslo

22 32 21 72 - 958 11 864

E-post:
solfjellet.vaktmesterkontor@getmail.no

http://www.solfjellet.no

Siste frist for
innsendelse av
redaksjonelt stoff til
neste Solstikka er
2. februar 2013

