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125321-Undelstadveien 78-88 og Undelstad Terrasse 29-42 Byggemøte nr. 2 
 

Møtenummer 2  Referatdato 13.10.2015 

Møteleder Jan Skau  Referent Jan Skau 

Møtedato 08.10.2015  Neste møtedato Ca. uke 43 

Møtested Brakka på Undelstad  Neste møtested Undelstad 

 

 Egenkontroll ☐ Sidemannskontroll  Overordnet kontroll 

 13.10.2015 JSK  dato   13.10.2015 JJ 
 

Foretak/organisasjon Kode Navn og rolle E-post Deltatt Sendt til 
Byggherre: 
Undelstad Huseierlag 

BH Styrerommet styret@undelstad.net  X 

AO Styreleder 
Axel Olsen 

 
axel.olsen@platou.com 

 
 

 
X 

 Kjetil Bakk Kjetil.bakk@autolink.as X X 

    X 

Totalentreprenør, Nortekk AS 
Salgsingeniør 
Daglig leder og byggeleder 
Underentreprenør, Maskinbygg 
AS; Bas/tømrer 

 
TGH 

 
Trond Guldahl Hansen 

 
trond@nortekk.no 

 
 

 
X 

ENT Bjørn Fredrik Johanssen bjorn@nortekk.no X X 

MBAS Stig Nagren sn@maskinbygg.no X X 

Rådgiver: 
OPAK AS 

BHR  
Jan Skau 

 
Jan.skau@opak.no 

 
X 

 
X 

GFG Grete Falk Gabrielsen Grete.falk-gabrielsen@opak.no X X 

 

Sak Beskrivelse Ansvar Frist 

02.01 

 

Referat fra byggemøte nr. 1 og kontrollrapporter fra byggeplass, 

Nr. 1, 6, 7 og 8. 

Det er ikke gitt bemerkninger referat fra byggemøte nr. 1 eller til 

nevnte rapporter. 

 

  

02.02 Fremdrift 

Ny revidert fremdriftsplan ble overlevert på møtet i dag. Framdrift 

er nå iht. til planen, men unntak av riving av rigg på nr. 88 og 86. 

 

Taket i nr. 41 er under oppbygging. Bjelker monteres og ny taktro 

påbegynnes denne uken, uke 41. 

 

Tak over tak og stillaser er på vei opp i nr. 42. 

 

  

 

02.03 Økonomi  

ENT har sendt faktura a-konto nr. 1. Fakturaen er kontrollert og 

funnet i orden, godkjent og sendt videre til BHs forretningsfører i 

dag, for betaling. 

 

Faktureringsplan må settes opp i forhold til planlagt fremdrift. 

Ref. NS 8407, punkt 27.2.1  

 

 

 

 

ENT 

BHR 

 

 

mailto:trond@nortekk.no
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Sak Beskrivelse Ansvar Frist 

02.04 Bemanning 

ENT 4 mann på plassen i dag, og 6-7 mann når stillaser er på plass i 

nr. 42. 

 

 

ENT 

MBAS 

 

 

02.05 Rigg 

ENT har etablert riggområde på grusbanen (fotballplass) Brakke og 

lagerområde. Området er ryddig og i orden.  

 

Vi etterspør fortsatt en forenklet riggplan fra ENT, da også 

inntegnet med rigg for de enkelte boligene (nærlager). ENT må 

oppdatere denne etter hvert som arbeidene flytter fra hus til hus. 

Beboere må får varsel om ENTs bruk av lokalt riggområde før 

stillaser monteres.  

 

 

ENT 

 

Uke 42 

02.06 SHA/HMS-forhold 

Det ble registrert mangler på sikring på stillas i nr. 41.  En grind på 

stillas er fjernet der bygningsheisen er lagt inn over taket. ENT må 

sørge for at sikring bygges opp. 

 
Siste vernerunde ble avholdt den 28.09.15. Referat fra 

vernerunden må oversendes til BH og BHR. 

 

Brakka 

SHA-dokumenter er i brakka og skal henges opp på veggen. 

Mannskapsliste er fylt ut.  

 

Etter hendelser i nr. 88 har Arbeidstilsynet og Skatt Øst vært på 

kontrollbefaring. Arbeidstilsynet har kun bemerket noen grønne 

kort for arbeidere som var utgått på dato. Nye kort ble utlevert i 
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Sak Beskrivelse Ansvar Frist 

går. Arbeidstilsynet har bedt MBAS om å oversende kopi av 

lønningslister for ca. 2-4 uker. 

Skatt øst har ikke gitt bemerkninger. 

 

02.07 Infoskriv til beboere med varsel om fyringsforbud 

Det vises til ENTs infoskriv til beboere (se vedlegg).   

ENT har varslet BH slik at de kan fordele skriver til beboere. ENT 

oppdaterer dato for oppstart på de enkelte boligene og legger ut 

nytt brev til hver husstand før oppstart. 

 

VIKTIG 

Beboere må ikke fyre i sine ildsteder så lange det er takarbeider på 

deres bolig. Her må BH, ved styret, varsle alle beboere!!!  

 

  

02.08 Piper/skorsteiner. 

To skorsteiner må bygges opp 4 skift på hver bolig. Dette er utført i 

nr. 88. Beslag monteres under eksisterende pipetopp. Det hele er 

demonterbart slik at skorsteinen kan inspiseres ved behov. 
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Sak Beskrivelse Ansvar Frist 

 
02.09 Luftelyre 

Luftelyren langs møte er ferdigstilt. Beslag er montert. Lyren er 

stopper ca. 15 cm fra møne, slik at den ikke kommer i konflikt med 

isbord på vindski. 

 

 
Bildet viser perforert plate i luftelyren. 
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02.10 Skisse av detaljløsninger 

MBAS setter opp en prinsippskisse for luftemøneløsning, slik den 

er bygget. Skissen tegnes opp i snitt med markerte detaljer, også 

med perforerte plater og snølås.  

MBAS setter også opp en prinsippskisse for luftinntak i raft for 

taklufting, også her med perforert plate som stopper veps og 

fugler.   

Hensikten er at dette kan festes inn i boligens FDV. 

 

 

MBAS 

 

02.11 Takrenner og nedløp og beslag 

Nedløp monteres med samme plassering som de har hatt. På 

baksiden må markiser og plassering på nedløp hensyntas Det kan 

eventuelt benyttes et bend nede ved skillevegg slik at nedløp 

kommer ut på den ene siden, (mest likt slik det var) Nedløp 

monteres på skillebord på framsiden. Det monteres 87 mm sorte 

nedløp. 

 

  

02.12 Muggsoppskade 

Det har vært opp en sak vedr. muggsoppskade på bad i nr. 42 B 

Tonje Kohl. Det skal undersøkes i oppbygning her etter at stillas er 

montert MBAS varsler dersom de oppdager skade. 

 

  

02.13 Heller, kantstein og ev. andre skader på eiendom.  

Det er skader på heller i nr. 86. etter heising av stillassystem med 

kran. BH sier det skal graves opp våren 2016, for ny fuktsikring og 

drenering rundt boligen, slik at heller skal opp uansett.  

Beboere og BH må varsle og stille krav der skader skal rettes.  

 

  

02.14 Dampsperre 

Det er påløpt noen tillegg for å utbedre dampsperre i 88 (over 

bad), totalt 4 timer. ENT/MBAS setter dette opp i en samle-post. 

 

 

ENT 

 

02.15 Nye endringer 

Det er fylt opp med løs mineralull i flere av boligenes 

ventilasjonskanaler. MBAS fjerner med støvsuger dette så langt 

dette er overkommelig fra tak. Det settes opp ny endring med 

tillegg for fjerning av isolasjon i ventilasjonskanaler. 

 

  

Eventuelle kommentarer og spørsmål rettes til Jan Skau, jsk@opak.no   eller per telefon; 46 93 21 44. 

mailto:jsk@opak.no

