
Sluttregnskap for investeringsprosjektet 977 Brandbu ungdomsskole 
Vedlegg til saksframlegg «Sluttregnskap investeringsprosjekter per 31.12.2018» 

 

Prosjektet ble igangsatt ved lokaliseringsvedtak k-sak 148/13 (felles sak Brandbu barneskole og 

Brandbu ungdomsskole).   

Prosjektets ramme ble fastlagt i k-sak 123/14. 3 mill. kr ble avsatt for nødvendige strakstiltak i 2015. I 

tillegg vedtok kommunestyret et utredningsoppdrag med oppstart og politisk behandling i 2018, med 

en foreløpig ramme for byggeprosjektet på 58 mill. kr.  

Prosjektoppstart ble i vedtak k-sak 43/16 framskyndet fra 2018 til 2016, og gitt en ramme på 75,5 

millioner kroner. Rammen er i ettertid oppjustert til 78,5 mill. kr (k-sak 29/17). 

 

 

Prosjekt 977 Brandbu ungdomsskoles justerte kostnadsramme (inkludert forprosjekt våren 2016), var 
78,5 mill. kroner. Regnskapet viser en samlet brutto investeringsutgift på 95,8 mill. kroner, dvs. en 
overskridelse på 17,3 mill. kr.  
Den prosjektspesifikke finansieringen var momskompensasjon og lån.  
 
I 2015 utførte prosjektet «strakstiltak» på bygget for 1,5 mill. kroner (av en ramme på 3 mill. kr). En 

del av de planlagte strakstiltakene ble seinhøstes 2015 utsatt til hovedprosjektfasen for å unngå 

omgjøring eller dobbeltarbeid. 

Det ble i tillegg brukt 1,7 mill. kroner til det tidlige utredningsarbeidet (prosjekt 956) som førte fram 

til vedtaket i k-sak 124/14.  

(Det er søkt om tilskudd fra spillemidlene til nærmiljøanlegget på skolen, med søknadssum 0,4 mill. kroner. 
Formålet er godkjent, men søknaden nådde ikke opp ved behandlingen i 2018, og det søkes på nytt for 2019. 
Tilskuddet har ikke vært budsjettert. Denne ekstrainntekten reduserer merforbruket tilsvarende.) 

 

Utvidet kommentar til sluttregnskapet er gitt i eget notat under. 

 

Forslag til vedtak:  

Kommunestyret tar sluttregnskapet for investeringsprosjektet 977 Brandbu ungdomsskole – 

rehabilitering til orientering. Sluttregnskapet viser påløpt utgift på 95,8 millioner kroner mot justert 

utgiftsramme på 78,5 millioner kroner, dvs. en overskridelse på 17,3 millioner kroner. 



Tillegg til sluttregnskap for 977 Brandbu ungdomsskole: Overordnet oppsummering av 

prosess og utgifter. 

Rådmannen har i den løpende orienteringen (informasjon til formannskapet og tertialrapporter o.a.) 

gitt informasjon om prosjektutviklingen, praktisk og økonomisk.  

Her følger en overordnet oppsummering.  

 

Prosjektet lå med prosjekteringsoppstart og anbudskonkurranse i 2018 da rådmannen ved årsskiftet 

2015/2016 tok initiativ til oppstart i 2016. Utredningsarbeidet etterjulsvinteren 2016, handlet i all 

hovedsak om mulig gjenbruk av fløy F (frittliggende bygning), mens forprosjektets utredning om 

«hovedbølet» (fløy A-D), i all hovedsak ble videreført på grunnlag av 2014-rapporten.  

 

Prosjektet var fra starten av et rehabiliteringsprosjekt med økonomisk risiko, og ble planlagt med en 

utfordrende framdriftsplan. De planlagte tiltakene forutsatte at skolen flyttet over til midlertidige 

lokaler, Solvang og Bjørklund skoler. Målsetningen var å få arbeidene ferdigstilt i løpet ett skoleår slik 

at ungdomsskolen kunne flytte tilbake allerede til oppstart skoleåret 2016-2017.  

 

Dette var et byggherrestyrt prosjekt. dvs. at kommunen hadde fullt prosjekteringsansvar gjennom 

hele prosjektet. Bygg-entreprenør hadde koordineringsrollen mot øvrige entreprenører. 

 

Gjennomføringen oppsummert:  

 Forsinket signering av kontrakt forskjøv oppstart av arbeidene. Forslag til justert 

framdriftsplan la opp til overtakelse av «hovedbølet» bygg A-D i juli (fra juni), mens bygg F 

(utsatt fra juni) ble utsatt til november 2017. 

 Arbeidene viste raskt at bygningene var mer utfordrende enn antatt. Uenighet om 

framdriften ble satt på spissen i mai-juni 2017. Entreprenørene aksepterte forsering av 

arbeidet, mot kompensasjon iht. kontraktsstandarden. Justert framdrift satte overtakelse 

inkludert fløy F til 17/8 (fredag før skolestart). (Fløy F ble seinere satt «på vent», så 

entreprenørene kunne prioritere ressurser til å ferdigstille «hovedbølet»; bare tak og 

ventilasjon var ferdigstilt til 17/8). 

 Fløy A-D ble overtatt 17/8. Men skolestart måtte på kort varsel utsettes to dager for å kunne 

være sikre på at kommunen hadde formell tillatelse til å ta byggene i bruk. Midlertidig 

brukstillatelse forelå for bygg A-D og uteomådet 21/8. 

 Fløy F ble overtatt 29/9, og uteanleggene fulgte 27/10. 

 

Forseringen av arbeidene i juni-august innebar at prosjektledelsen prioriterte å bidra til at bygg A-D 

kunne stå ferdig til skolestart. Vår prosjekteringskapasitet ble utfordret av entreprenørenes 

ekstrainnsats gjennom ferietiden. Perioden skapte mye etterarbeid, og førte til at det tok tid å få 

avsluttet sluttoppgjør for kontraktene; den siste ble avklart i juni 2018. 

 

Økonomi og endringer. Brutto investeringsutgifter, fordeler seg slik:  

  



Kontraktene (entreprisene) ble inngått med en samlet sum på ca. 61 mill. kroner. Gjennom 

prosjektet ble det utferdiget et stort antall endringer. Dette er vanlig i rehabiliteringsoppdrag som 

har større risiko for ukjente feil og mangler enn andre prosjekter. Endringene kom i alt vesentlig 

innenfor bygningsmessige arbeider. 

Endringer per kontrakt (antall): 

 

Endringer per kontrakt (mill. kr): 

 

 

Endringene fordeler seg på tillegg og fradrag:  

 Tillegg utgjør ca. 19 mill. kr «ut over kontrakt» (størsteparten endringer for å lukke feil avdekket 

underveis, men også bestilte tillegg, som full oppkobling av byggstyring til kommunens SD-

system) 

o Av dette ca. 3 mill. kr som er «regulering av mengder» (utgiftsposter der entreprenøren i 

tilbudet ble bedt om å prise et antatt volum, for så å få betalt for oppmålt ferdig arbeid, 

f.eks. areal malt vegg, eller antall stikkontakter). 

o Ca. 3,6 mill. kr er merutgifter som direkte følge av forsering og endret framdrift. 

 Fradrag utgjør ca. 4 mill. kr «tatt ut av kontrakt» (bl.a. to ballbaner og redusert omfang 

støttemurer og kantstein som ble trukket ut). 

  

Endringene speiler at bygget på flere punkter var annerledes enn forutsatt i forprosjekteringen. Blant 

de større avvikene av dette slaget, var oppbygging av gulv og framføring av avløp fra nye garderober i 

første etasje av fløy B. Dette er avvik som ikke ble synlige før entreprenørene «tok hull på» bygget.  

 

Andre avvik gjelder nødvendige arbeider som skulle vært beskrevet i konkurransegrunnlaget. Da ville 

kontraktssummene vært høyere – og sum endringer tilsvarende lavere. Blant poster som skulle vært 

beskrevet i konkurransegrunnlaget kan nevnes gipsing av himling i klasserom grunnet brannkrav, 

vinduer og ny yttervegg fløy B i forbindelse med kantine og møterom, kjøkkeninnredning til 

grupperom og kantine, type og antall dører og omfang malerarbeider.  

Rivning av el-materiell var ved en feil ikke inkludert i beskrivelsene, og måtte betales som tillegg.  

 

Kontraktssum mill. kr Endring mill. kr Endring %

Bygg 35,6                                   9,91                          28 % 45,5                     

Elektro 11,9                                   3,58                          30 % 15,4                     

Ventilasjon 7,8                                     1,21                          16 % 9,0                       

Røranlegg 3,7                                     0,64                          17 % 4,3                       

Heis fløy D 1,3                                     0,01                          1 % 1,4                       

Løfteplattform fløy F 0,5                                     -0,03                        -6 % 0,4                       

SUM 60,8                                   15,32                       25 % 76,1                     

Entreprisekontrakter 2016-2018 SUM 

entreprise

 (Alle summer inkl mva)



For utomhus omhandlet endringene i hovedsak asfaltering og endring i oppbygging under asfaltert 

dekke. Det manglet også poster knyttet til kompletteringsarbeider i overgangen til eksisterende 

arealer.  

 

I statistikken og regnskapstallene ligger også de endringene som byggherren har bestilt ut over 

kontraktene.    

 Prosjektet fikk tilbakemelding fra eiendomsavdelingen på at eksisterende gulvoverflater var i 

dårlig stand og ville bety unødvendig høye kostnader knyttet til vedlikehold for de arealene 

som ikke var planlagt rehabilitert. Prosjektet valgte på bakgrunn av dette å legge nye gulv i 

alle rom og samtidig oppgradere fra belegg til fliser i vestibylen. 

 For utomhusarbeidene ble prosjektet i forbindelse med igangsettelsestillatelsen pålagt å 

etablere ekstra uttak for brannvann inklusive to nye hydranter. 

 Elektro fikk bl.a. tilleggsarbeider til etablering av styring av varmeanlegget, prosessanlegg 

naturfag, forbedret avsug sløyd, utelys atrium og til trafoer i forbindelse med gjenbruk av 

eksisterende vaskemaskin og keramikkovn. 

 For ventilasjon har tilleggsarbeidene omhandlet nytt prosessavsug for naturfagsrommet, 

avsug i forbindelse med sløydsalen, avtrekk i forbindelse med eksisterende keramikkovn, 

overvåking av fyrkjelen, samt overføring av styringsinfo til SD-anlegget (visning i sentralt 

driftsstyringssystem).  

 

At bygget har fått sensorer, aktuatorer (ventilstyringer, for eksempel åpne/stenge varmtvann til 

radiatorer, eller styre ventilasjon), overvåkning av fyrkjele og etablering av virtuell styringstavle 

(skjermbilde) for signaler i SD-anlegget, betyr at eiendomsavdelinga (vaktmester) kan 

fjernovervåke anlegget rom for rom via byggstyringsanlegget (SD). 

 

Byggherreutgiftene speiler antallet endringsmeldinger.  

 
Byggherreutgiftene fordeler seg slik: 

 
Hovedsummen gjelder utgifter til prosjekteringsgruppe for oppdatering av skisseprosjekt våren 2016, 
gjennomføring av anskaffelse (utarbeidelse av konkurransegrunnlag, og arbeid med 
tilbudskonkurranse) og rådgivergruppas detaljprosjektering for entreprenørenes byggearbeider, samt 
etterarbeid fram til juni 2018). Prosjektering utgjorde 15,4 % av forbruket. (Ligger normalt på 12-15 
% for en byggherrestyrt entreprise.) 
 

Innkjøp utenom entreprisekontraktene. Det er kjøpt inn varer og tjenester for 4,9 mill. kroner 

utenfor entreprisekontraktene. Av dette ca. 2,6 mill. kr til klasseromsinventar (bl.a. planlagt kjøp av 

smarttavler i alle undervisningsrom), og til økt antennetetthet for trådløst nett for å komme opp 

nødvendig dekning (økt fra planlagt ett antennepunkt til tre antennepunkter i alle klasserom). 

 

 


