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En solskinnsdag på tomta på Hjelset



Status for arbeidet med teknisk sentral

• Elementmontasjen er 
ferdigstilt for teknisk 
sentral

• Ser ut som eit ferdig 
råbygg, men det står att 
arbeid med m.a. 
taktekking 

• Ferdig i løpet av våren 
2022



Kvalitetssikring av løysingar

• Medverking i arbeidet med 
kvalitetssikring av:

• Funksjonsplanar og rom 

• Spesialrom

• Soneplanar og adgangskontrollar

• Helhetsprosjektering på nokre
område som elektrokanalar, brann, 
akustikk og utomhus

• Materialval og møblering

• Medverking i arbeidet med anskaffingar
av utstyr



Vidareførar arenaer for medverking

• Involverer gruppeleiarar og andre relevante ressursar i HMR 
for å sikre medverkinga i arbeidet

• Temagrupper og spesialromgrupper bidreg med å 
kvalitetssikre spesialromma

• I arbeidet med anskaffingar er TAT-gruppene involvert
• Førre veke var det møte med brukarutvalet for SNR



Oversikt over 
entrepriser



Konkurranse for psykiatri- og habiliteringsbygget

• Vi fikk flere gode tilbud i konkurransen
• Gjennomførte forhandlingsmøter forrige uke
• Frist for revidert tilbud i dag 8. februar

• Evaluere
• Innstille til kontrakt
• Karensperiode
• Entreprenør til kontrakten klar mot slutten av 

februar
• Mål om tidligere ibruktakelse av psykiatri- og 

habilteringsbygget
• Arbeidsmål om høsten 2024



Handtering av risiko i prosjektet

• Med stadig fleire kontraherte entreprisar er marknadsrisikoen i prosjektet redusert

• Det økonomiske risikobilete er endra frå marknadsrisiko og meir over til gjennomføring 

• Unytta ramme er i tråd med styringsdokument justert etter SSBs indeks «bustadblokk i alt» til 
desember-indeks.  Dette utgjer 286 MNOK på gjeldande styringsramme.  

• Sluttprognose per desember er uendra frå førre rapportering, men oppjustert med SSB sin indeks 
til desember 2021-kroner og er no totalt på 6 007 MNOK (inkludert tilskot frå GassROR og mva).

Økonomiske rammer SNR Eks. tilskot GassROR Inkl. tilskot GassROR (70 MNOK)

Styringsramme 5 867 MNOK 5 937 MNOK

Prognose 5 937 MNOK 6 007 MNOK

Ramme HMR 6 158 MNOK 6 228 MNOK

• Prisjustert til desember 2021-kroner er ramme for SNR som følgjer:



Status frå prosjektdirekør



Vi holder framdriftsplanen 



Rask bygging med ferdige veggelementer



Fokus på sikkerhet og gode arbeidsforhold

Tatiana Medeiros, prosjektingeniør - HMS og miljø i HENT AS, Ronny 
Sørensen SHA-ansvarlig i prosjektet og LO-koordinator Stig Øystein Hansen



Positive arbeidsfolk i mye dårlig vær



19 av 23 entrepriser er kontrahert

Kontraktsnavn: Fase: Merknader:

Psykiatri- og habiliteringsbygg Forhandlingsfase Revidert tilbudsfrist 08.02.22

Felles rigg og drift Prekvalifisering Utlyst 13.01.22

Sanitær-, varme- og kjøleanlegg Grunnlagsproduksjon Igangsatt ny kontraktsmodell

Helikopterlandingsplass Ikke påbegynt Lyses ut i 2023

• Signerte kontrakt den 6. januar med PowerTech
Engineering for leveranse av SD/automasjon 

• Sanitær-, varme- og kjøleanlegg erstattes av to/tre andre 
entrepriser  

• En kontrakt for varmesentral og sjøvannspumpe 

• (Muligens en for føringer/kjøleanlegg)

• En rammeavtale for rør- og sanitærarbeider



Ny kontraktstrategi, sanitær- varme og kjøling

• Ikke fornøyd med resultatet av konkurransen på 
sanitær, -varme og kjøling.

Begrunnelse

• Ved å dele opp kontrakten ytterligere når vi direkte 
ut til de leverandørene som har spesialisert seg på 
de ulike «under fagene» av rørleggerarbeid

• Markedet innen rørleggerarbeider er «mettet»

• Prosjektet ønsker derfor å senke leverandørenes 
risiko ved å ta på seg jobben

• Dette kan også gjøre jobben mer attraktiv for mindre 
bedrifter – også lokalt

• Prosjektet vurderer at vi har en sterk organisasjon, 
som kan håndtere et større ansvar for planlegging og 
koordinering av noen av kontraktene våre

Bakgrunn



Status prosjektering



Trinnvis bygging



Pakkeproduksjon innvendig arbeid



Prosjekteringspakker per. bygningsfløy per plan



Status planlegging 



Hovedframdriftsplanen



Utsnitt av videre nedbrutt plan - tentativ 



En typisk takt/trimmet byggeplan



Trimmet bygging - definisjoner



Hensikten med en taktplan



Hensikten med kontrollområder

• Ved å dele opp prosjektet i mindre 
kontrollområder gir dette muligheten til å 
styre fremdrift, flyt og kvalitet mot en 
baseline 

• Kontrollområdene er utgangspunktet for 
hovedfremdriftsplanen og vil bli førende 
for planleggingen og gjennomføringen av 
innkjøp og prosjektering



Inndeling i taktområder/kontrollområder



HENT AS – Kontrollområder – sjakter, heiser, horisontale føringer



TAKK FOR OPPMERKSOMHETEN


