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Prosjektrådsmøte 2.3 ble gjennomført basert på innkalling med sakspapirer sendt
ut 26.2.16.
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Godkjenning av referat
Referatet fra 2.12.16 ble godkjent som distribuert i innkalling til møte nr. 11
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Status på prosjektet
(jfr. også statusrapport distribuert i innkalling til møte nr. 11 og presentasjon av
denne i møtet)
Kostnader:
 Oppdatert sluttprognose pr. februar 2016 er i samsvar med revidert
styringsramme på 434 mill.kr (prisnivå november 2015)
 Det meste av Statsbyggs reserver er nå disponert. Noe usikkerhet knyttet
til mengdeoppgjør, sluttoppgjør for entreprenører og enkelte
konfliktpunkter vil ikke bli endelig avklart før ved sluttoppgjør

Info

Info

Omfang/kvalitet:
 Hovedfokus er på å fullføre de påbegynte prosesser
 Grensesnitt og løsninger utomhus er avklart nærmere med NMBU.
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Noen mindre brukerfinansierte tiltak avklares i prosjektet for avregning
ved at avtale om brukertilskudd suppleres i 2016
NMBU jobber med å få på plass en permanent trapp nord innen 1.8.
Derfor avventes eventuell bestilling av midlertidig trapp inntil videre.
Det vil være en bruksbegrensning for Hjerterommet inntil trapp er på
plass.

Fremdrift:
 På enkelte områder har framdriften vært dårligere enn planlagt. Konsekvensene av dette er avklart fortløpende med NMBU og KORO, og
NMBUs og KOROs innflyttingsaktiviteter i mars og april tilpasses dette.
 Gjenstående arbeid, testplan og søknadsprosess knyttet til midlertidig
brukstillatelse tilsier nå at milepelen oppstart prøvedrift kan nås i
månedsskiftet mars/april. Det er noe usikkerhet knyttet til enkelte
elementer og kommunens saksbehandlingstid. Tidsbruk søkes minimert
ved to trinns innsending
 En del sesongavhengige utomhusarbeider utføres som tidligere planlagt i
løpet av 2. kvartal
 Montering av varevinduer vil også skje i løpet av 2. kvartal
 Enkelte kompletterende arbeider (primært maling) vil skje tidlig i 2.
kvartal
 Nevnte arbeider koordineres med NMBUs egne tiltak, inkludert trapp
nord
 NMBU vil ta i bruk bygget i begrenset grad i 2. kvartal. Full drift
planlegges etter sommerferien. Prøvedriftens lengde strekkes ut 2016
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SHA:
 Prosjektet hadde ingen fraværsskade i desember-februar
 Rapporteringsgraden er akkumulert i henhold til Statsbyggs krav
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Offisiell åpning
Åpning var tidligere planlagt i månedsskiftet august/september, med noen
prioriterte datoer avklart på prosjektnivå.
Mulighet for statsrådens deltakelse gjør at det nå er ønskelig å ha et kombinert
arrangement 9. mai med SLP -grunnsteinsnedleggelse. 9. mai vil det være noe
usikkerhet knyttet til det som kan framvises, primært for utomhus, enkelte rom
og grad av møblering. Statsbygg i samråd med NMBU, avklarer nærmere
muligheter/begrensninger før endelig opplegg fastlegges.
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Eventuelt
 Ingen punkter
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