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KJØLLEFJORD SKOLE - BYGGEPROSJEKT 

 

 

Saksbehandler:  Harald Larssen Arkiv: 614  

Arkivsaksnr.: 20/411    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

PS 48/21 Formannskapet 05.05.2021  

PS 23/21 Kommunestyret 05.05.2021  

 

Innstilling: 

1. Lebesby kommunestyre gir rådmannen fullmakt til å inngå avtale med Kivijervi 

Entreprenør AS som totalentreprenør for Kjøllefjord skole. 

 

2. Rammen for prosjektet (inklusive opsjoner og reserver) justeres ned fra 124,99 Mill til 

115,11 Mill eks. mva , og rådmannen gis fullmakt til å gjennomføre prosjektet 

innenfor denne rammen, herunder også interiørkonseptet. 

 

 
Vedlegg: 

Konkurransegrunnlag del 2 

Tilbudstegninger 

Utenomhus sommer 

Utenomhus vinter 

 

Andre dokumenter: 

 

Faktaopplysning: 
Kommunestyret vedtok i Kssak 9/20 å gå videre med prosjektet Kjøllefjord skole. 

Vedtak: 

1 Lebesby kommunestyre vedtar å gå videre med ombygging av Kjøllefjord skole 
2 Prosjektrammen settes til 97 Mill eksklusive reserver og merverdiavgift. 
3 Lebesby kommunestyre vedtar en øvre ramme inklusive reserver på 125 Mill, 
   ekskl mva. 
4 Ved utløsing av reserve kan prosjektgruppen utløse 5% av reserven, ved 
   ytterligere behov skal det vedtas av kommunestyret 
5 Lebesby kommunestyre vedtar, jfr kommuneloven § 14-14, å finansiere 
   ombygging av Kjøllefjord skole med låneopptak på 100 Mill, med nedbetaling 
   over 30 år. Resterende 25 Mill finansieres ved bruk av disposisjonsfondet. 
6 Et endelig forprosjekt, utenomhusplan, innredningsplan samt plan for 
   midlertidig skoledrift skal godkjennes av kommunestyret for anbudsutlysning. 
7 Arbeidene utlyses på anbud, totalentreprise, høsten 2020, med byggestart mai 
   2021. Forventet ferdigstillelse er 30/6 2022. 
8 Etablering av et kjøkken kombinert med skolekjøkken på samfunnshuset blir en 
   egen sak, da det er et kulturbygg hvor kommune kan søke tilskudd. 

              9 Lebesby kommunestyre vedtar at sektor for oppvekst skal realisere innsparing 
                 på 2,0 Mill frem til ombyggingen står ferdig 
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I denne saken lå det en ramme for prosjektet inkludert reserver.   

Videre ble det i Kssak 73/20 vedtatt å lyse arbeidene ut på anbud. 

Vedtak: 

1. Lebesby kommunestyre vedtar at anbudet på renovering av Kjøllefjord Skole kan lyses 
    ut 
2. Lebesby kommunestyre vedtar en nettoramme (pris – tilskudd) for bygg entreprisen, 
    inkl riving, på 75 Mill eks Mva for byggeprosjektet. Dersom rammen ikke holder, jfr 
   sak9/20 punkt 4, skal saken til kommunestyret før kontrakter kan inngås. 
3. Lebesby kommunestyre vedtar at innredningsplan og utomhusplan kan legges fra i 
   løpet av første halvår 2021. Det lyses ut egne anbud på innredning og utearealer etter 
   at planene er godkjent av kommunestyret. 
4. Lebesby kommunestyre slutter seg til at Strandvegen 217 brukes som skolelokaler for 
    1-7 trinn og samfunnshuset til 8-10 trinn. Losa etableres sammen med 
    voksenopplæringen. 
 

I budsjettbehandlingen i Kssak 79/20 ble det satt av 100 Millioner til prosjektet i Økonomiplanen. 

Etter tilbudsrunden så kan prosjektet Kjøllefjord skole gjennomføres innenfor de rammene 

kommunestyret har satt i sine vedtak. Denne saken fremmes likevel for kommunestyret som en 

følge av ordlyden i forutgående vedtak. Da spesielt vedtaket i Kssak 73/20. Dersom opsjonene 

kommer til anvendelse vil summen overstige grensene som er satt i vedtaket. 

Videre står det i vedtaket i Kssak 73/20 at innredningsplan og utenomhusplan skal legges fram for 

kommunestyret i første halvår 2021.  Utenomhusplanen er en del av tilbudsutlysningen. Det ble 

underveis klart at skolegård burde inngå i totalentreprisen da det var mange kontaktpunkter mellom 

utenomhusarbeidene og skolegård.  Det ble fremmet en sak til Formannskapet – Fssak 4/21 der det ble 

vedtatt at skolegård skulle inngå i totalentreprisen. Det har vært en medvirkningsprosess angående 

skolegården, hvor alle klassetrinn har gitt sin tilbakemelding før tilbudskonkurransen. 

Innredningsplan vil bli utarbeidet underveis i byggeprosessen, det vil være en prosess med 

interiørarkitekt, brukere og prosjektet om dette.  

Det ble besluttet å utlyse dette som en totalentreprise. Det ble valgt en to- trinns utlysing hvor en først 

avholdt en pre kvalifisering. Deretter ble 5 entreprenører (som ble pre kvalifisert) invitert til å delta i 

priskonkurransen. Av disse var det 4 som leverte anbud. Det ble så avholdt forhandlinger og det er til 

slutt kåret en vinner, Kivijervi Entreprenør AS 

 

Nr. Tilbydere 

Rettidig og 

komplett 

tilbud 

Evalueringssum eks. 

mva. 

1 Kivijervi Entreprenør AS OK kr 97 512 660,- 

2 Tecto Entreprenør AS OK kr  107 037 041,- 

3 Roald Johansen AS OK kr 114 420 430,- 

4 Entreprenør Harald Nilsen AS OK kr 129 863 420,- 

I de foregående kommunestyre sakene så var tallmaterialet basert på forprosjekt og kvalifiserte anslag 

fra konsulentene. Det er nå etter tilbudskonkurransen at vi har mer sikre tall, selv om det fortsatt kan 

komme uforutsette kostnader. 

Tallene som ble brukt i Kssak 9/20 var som følger: 
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Tekst Pris 

Kostnader ref forprosjekt 78,8 

Inventar og utstyr 10 

Skolegård 5 

Reserve 30% 28,14 

Delsum 121,94 

Prisstigning til oppstart 
5% 6,1 

Delsum 121,94 

Prisstigning i 
byggeperioden (5% av 
halve byggekostanden) 3,05 

Prosjektsum 124,99 

*Alle priser eks.Mva 

Da dette var et forprosjekt så ble det lagt inn en reserve på 30% og prisstigning fram til byggestart og 

i byggeperioden.  

For å redusere risikoen i prosjektet ble det gjort omfattende og grundige undersøkelser av bygningen, 

det ble tatt prøver av fundament, vurdering av bæreevner i konstruksjonen, undersøkelser og 

oppmålinger inne i bygget og kontrollmåling av høyder. Dette for å redusere omfanget av 

«ekstraarbeider som ikke prises i konkurransen», og som dermed kan medføre store uforutsette 

utgifter.  

Det ble avdekket noen punkter som ble betegnet som usikker og dermed tatt med som en opsjon i 

tilbudsforespørselen.  

Like før utlysingen ble også kledningen som var tenkt benyttet på bygget «Royal impregnert 

kledning» trukket fra markedet på grunn av brannklassifiseringen. Den ble derfor tatt ut av prisen og 

lagt til som en opsjon dersom den kommer tilbake etter nye branntester. Det ble også tatt med en 

opsjon på Thermobehandlet trevirke som et alternativ.  

Det ble avdekket nedbøyinger i betongen i flere rom. Det var ikke mulig å fullt ut avdekke (før rivning 

av vegger) om dette har konsekvenser for bæringen i bygget eller om det er en nedbøying fra skolen 

ble bygget (ujevn forskaling) og naturlig utvikling underveis, eller om det er en svakhet i 

konstruksjonen. Det er tatt med i opsjonen pris på oppmåling av dette og eventuelt forsterkninger som 

må til dersom det er en svakhet i konstruksjonen. 

 

 

 

Bygget har i dag kaldt loft. I og med at ventilasjonen legges opp på loftet og for å oppfylle kravene i 

TEK 17 (byggeforskriften) må taket nå isoleres. Det er mulig å få dette til med dagens konstruksjon 

og ombygging av denne, dette har entreprenørene priset inn i tilbudet. Men det er tatt med en opsjon 

på utskifting av takkonstruksjonen. 

Oppsummert er de prisede opsjoner slik: 
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Kontroll av nedbøying i dekke 

Forsterking ved nedbøying 

Utskifting av takkonstruksjonen 

Thermobehandlet trekledning 

Royal impregnert utvending kledning 

Ventilasjonsanlegg SFO 

 

Detaljprosjekteringen vil avdekke om noen av disse opsjonene kommer til anvendelse. 

 

Etter hvert som en arbeidet mer med tegningene og logistikken i og rundt skolebygget ble det klart at 

varemottaket var plassert på et ugunstig sted, hvor trafikken måtte krysse skolegården. Videre var det 

ikke avsatt tilstrekkelig plass til aggregat og avfallsrom. Dette ble løst ved et utbygg på ca 62kvm ved 

siden av dagens SFO bygg. 

 

Skolebygget egner seg godt som beredskapsbygg i tilfelle kriser i lokalsamfunnet. Derfor ble det tatt 

med en løsning for aggregat og varmeanlegg slik at bygget fungerer som normalt selv om strømmen 

skulle bli borte. 

 

Uteområdene er et sentralt uteområde for barn og unge hele året. Uteområdene er ikke i bruke bare i 

skoletiden, men også om ettermiddag og kveld og gjennom hele skoleferien. Utformingen av 

skolegården er derfor viktig for også å fylle den dimensjonen. Arkitekten har sett på lokalhistorien og 

hentet inspirasjon fra elementer på de gamle fiskebrukene, og deretter foreslått noen særegne 

installasjoner i tillegg til ordinære lekeapparater. (de som har spesiell interesse i disse kan se vedlegg i 

Fssak 4/21) Det har i tilbudsprosessen blitt reist spørsmål om godkjenning av de særegne 

«lekeapparatene», noe som vil bli undersøkt nærmere.  

 

Rambøll har kommet med kalkyletall for løst utstyr (interiør), den posten justeres derfor noe ned i 

forhold til det som ble lagt til grunn i Kssak 7/20 

Etter som det har vært tilbudskonkurranse, og en del usikkerhet er tatt med som opsjon så reduseres 

risikoen i prosjektet. Med det bakteppet så foreslås det å redusere reserven i prosjektet 
 
 
 
Etter tilbudsrunden, nedjustering av interiørposten og reservene, så er prosjektkostnaden slik: 

 
Tekst 

Pris 

Kostnad etter anbud 
(inkl skolegård) 81,53 

Inventar og utstyr (ikke 
vært på anbud enda) 7 

Prissatte opsjoner (ikke 
sikkert de utløses) 15,98 

Reserve 7,5% 7,3 

Rydding av bygget 0,5 

Kvalitetssikring og tilbud 2,8 

Uavhengig kontroll og 
byggeherreombud 2 

Prosjektsum 115,11 
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*Alle priser er eksklusive MVA  
*Pris- og lønnsjustering er inkludert i opsjonssummen fra entreprenørene.  
 
Dersom alt går vår vei, ingen opsjoner (utover lønns og prisstigning) utløses og det ikke blir brukt av 

reserven vil prosjektet kunne gjennomføres for 95,5 Mill. Dette er 7,45 Mill lavere enn det som ble 

anslått i forprosjektet (102,95 Mill). I denne type byggeprosjekter (renovering) er det alltid en fare for 

at det kommer noen tillegg som ikke er fanget opp i forprosjekt og kvalitetssikringen.  

 

Momenter som kan øke kostnadene: 

 

Det er som nevnt gjort grundige undersøkelser i kvalitetssikringen av forprosjektet og i forkant av 

tilbudsutlysningen. Men det ligger alltid en risiko i ombyggingsprosjekter. Det kan etter rivningen 

dukke opp ting knyttet til konstruksjonen som ikke har vært mulig å avdekke. 

Det kan komme kostnader til for eksempel flere datakontakter, stikkontakter, lys m.m som en ser 

underveis i detaljprosjekteringen. 

Vi er videre i en pandemi. Det kan medføre forsinkelser, og her er det en deling av risikoen mellom 

entreprenør og byggherre (ref. tilbudsdokumentet) 

 

Mulige kostnadsreduksjoner i prosjektet: 

Det er planlagt vannbåren varme ved bruk av grunnbrønner. Alternativet med luft til vann (det er det 

som er valgt for omsorgsboligene og rådhuset) er en rimeligere løsning. Dette vil en se på i 

detaljprosjekteringen. 

 

 

Taktekkingen som arkitektene har foreslått, er ifølge entreprenører en dyrere løsning enn andre 

alternativer. Det er her en mulig besparelse å endre løsning. Dette vil en kunne avklare underveis i 

detaljprosjekteringen sammen med arkitekten. Det vil i så fall endre byggets arkitektur vesentlig. 

Vurdering: 
 

Kommunen har fått et godt tilbud, og innenfor de ytre rammene som ble lagt fram i Kssak 7/20 til 

kommunestyret. Tilbudet er bedre enn det rådmannen fryktet. Dette ikke minst fordi prisveksten på 

trelast har vært 50-60% det siste året, og fra 1 juni er det varslet ytterligere en prisøkning på 25%. (ref 

Aasen i Byggmakergruppen i artikkel i E24).  

Det er også gjort endringer i tegningene etter kvalitetssikringen. Det bygges et nytt varemottak, 

aggregatrom og søppelrom i NØ av bygget. Dette var ikke med i forprosjektet. Videre er nødstrøms 

løsningen oppgradert slik at det vil kunne være normal drift selv om strømmen er borte. Skolen blir et 

viktig beredskapsbygg i krisesituasjoner. 

Som nevnt ovenfor er pris og lønnsjusteringer underveis i byggefasen tatt med i prisen (under opsjon) 

fra entreprenør, så på det området ligger det ingen usikkerhet, bortsett fra om byggetiden forlenges 

som følge av årsaker som ligger under byggherrens ansvar. 
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Prosjektrammen kan justeres ned fra 124,99 Mill til 115,11 Mill eks. mva. Da er det i tillegg tatt med 

kostnadene ved rydding av bygg, kvalitetssikring og tilbudsprosess, og kostnadene til uavhengig 

kontroll og byggherreombud. Disse postene utgjør tilsammen 5,3 Mill.(var ikke med i forprosjektet) 

Vi har fått tilbakemelding fra entreprenørene om at vi traff godt med tidspunkt for utlysningen, det er 

lite arbeid for tiden. Men det er nå den siste tiden blitt mye å regne på, ifølge både entreprenørene og 

konsulentene.  

Det er alltid en risiko i byggeprosjekter, og ting kan påkomme underveis. Det er imidlertid gjort en 

omfattende jobb i å redusere risiko.  

Vi har hatt en prekvalifisering hvor de som ble kvalifisert har god økonomi og har dokumentert 

erfaringer fra flere prosjekter med en tilsvarende kompleksitet som dette. Dermed er risikoen på 

entreprenørsiden redusert. Videre er det gjort en grundig kvalitetssikring av forprosjektet før 

utlysning, og vi har bedt om pris i tilbudsfasen på mulige opsjoner for å skape god konkurranse også 

på mulige tilleggsarbeider. 

Det er naturlig at det blir endringer helt fram mot ferdigstillelse når det gjelder interiørplanen og 

rådmannen foreslår derfor at punktet i Kssak 73/20 med at denne skal til kommunestyret utgår. 

 

 

 

 


