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Referent: Andre Linders 
 

VEDR: Ferdigstillelse forprosjekt Hønefoss kirke 

Viser til møte 21.02.2014 med styringsgruppen Ringerike kirkelige fellesråd (RKF). 
Oppdraget ble gitt for å kjøre i gang prosjekteringsarbeider til forprosjekt Hønefoss kirke. 
 
1. Sammendrag 
Det skal bygges en ny kirke, som skal plasseres på branntomten etter gamle Hønefoss kirke, 
gnr/bnr 318 / 496 i Ringerike kommune. 
Tomta er nærmest flatt og ligger midt inn i eksisterende gravfelt. Tomta ble sanert tidligere, 
etter brannen av RVS AS. 
 
2. Arealer: 
Arealer angitt nedenfor er BTA (brutto areal); 

• Underetasjen, grupperom, fellesarealer og tekniske rom, 563 m2 
• 1. etasje, kontorarealer med fellesarealer, 533, m2 
• 2. etasje, kriketorget og kirkerommet med fellesarealer, 608 m2 

 
Ovennevnte arealer er arealer til og med fondveggen. Hvis vi tar med arealer bak 
fondveggen, som brukes til tekniske rom og klokketårnet, blir arealet totalt 1839 m2. 
Dette arealet ligger til grunn for kostnadskalkylen. 
 
3. Prosjekteringsgruppen: 
Arkitekten ble engasjert direkte av RKF, samt prosjektledelse. 

• ARK, Link Arkitektur AS, Stavanger 
• PL, HR Prosjekt AS, Oslo 

Anbudskonkurranser ble gjennomført og følgende firmaer ble engasjert. 
• RIV, Cowi AS 
• RIE, ECT AS 
• RIB, Rambøll AS 
• RIBr, Asplan Viak AS 

Firmaer som ble kontrahert direkte: 
• RIAKU (lyd), Brekke & Strand AS 
• LARK, (landskapsarkitekt) Stener Sørensen AS 

 
Arbeidene til RIE, RIV, RIB og RIBr avsluttes nå, til vi har fått klarsignal fra styringsgruppen, 
at vi kan starte med anbudsfase, med utarbeidelse av beskrivelser. 

Phone 46 80 55 55 
E-post hr@hrprosjekt.no 
Web www.hrprosjekt.no 
Org nr 988 889 245 
Adresse Dronning  

Eufemias 
Gate 16 

Postnr 0191 Oslo 
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Arkitekten kommer til å sende ut rammesøknaden (nabovarsel ble sendt ut 30.04) og 
søknaden om arbeidstilsynets samtykke.  
Lysdesigner fra ECT fortsetter med en plan for belysning inn i kirkerommet. 
Lydkonsulent, forsetter med å jobbe med lydkonseptet. RKF har uttalt seg angående 
etterklangsanlegg. Dette ønskes ikke. Kirken prosjekteres med etterklang på 2 sek. 
 
4. Kommentarer til prosjektering 
Tomta som skal bebygges, er utfordrende. Det er gravfelt på 3 sider, som vil si at vi trenger 
en større kran som har tilgang til alle fasader. Arealet til underetasjen/1. etasje er tilpasset 
graveskråningen, slik at gravene ikke røres. Bygget er plassert minst 3 meter fra nærmeste 
grav. Tomta er målt opp og gravene er kartlagt. 
Sannsynlig trengs det spunting i toppen eller i graveskråningen. 
Tomta skjermes fra gravfeltet med et skjerm, H = 2,5 m som er helt tett og hvitt på utsiden 
mot gravfeltet.  
Man må regne med at stillaser må settes opp over gravene, med støttebein mellom gravene. 
Stillaset kles inn med hvitt, perforert duk. Stillaset blir helt tett i bunn, slik at ingenting kan fall 
ned. Pårørende bør kontaktes i god tid, slik at de vet hva vi har planlagt. 
På denne måten kan vi skjerme byggeplassen maksimalt fra gravfeltet, slik at pårørende kan 
besøke gravene, mens kirken bygges.  
RKF må regne med en den del støyende arbeidene, mens kirken bygges. Ved begravelser, 
kan arbeidene stoppes i en 2 timers periode. Dette tar vi med i beskrivelsen. 
Huset som eies av RKF foran tomta brukes som brakkerigg. Likevel vil det være behov for 
ytterliggere sanitærbrakker og spisebrakker. Arealet rundt huset blir brukt som lagringsplass. 
Tar med i beskrivelsen at store konstruksjonselementer som tilføres byggeplassen, må 
monteres med en gang, og kan ikke mellomlagres. Derfor har vi alt for lite plass til rådighet. 
Ansvaret for mellomlagring overføres til totalentreprenøren. 
 
5. Entrepriseform: 
Prosjektet gjennomføres som en totalentreprise. RKF har et stramt budsjett, som ikke tillater 
overskridelser i utførelsesfase. Med en totalentreprise har man størst mulig kontroll over 
utførelse og økonomien, da ansvaret for prosjekteringen og utførelse ligger hos en og 
samme entreprenør. Helt avgjørende er konkurransegrunnlaget som sendes ut for prising. 
Den må kvalitetssikres ordentlig, før utsendelse. 
 
Anbefaler at klokkene, sammen med automatikk bestilles direkte via leverandøren. 
Entreprenøren får framdrifts- og koordineringsansvar for leveransen. Entreprenøren får 
dermed påslag, mens RKF betaler bare selve kostnaden, ikke gevinsten til entreprenøren. 
Arkitekten blir transportert over til totalentreprenøren. ARK lever et tilbud, som ved aksept, 
blir en del av konkurransegrunnlaget.  
Anbefaler også at lydkonsulenten (RIAKU) overføres til entreprenøren for å ivareta 
kunnskapsoverføring fra forprosjektet. 
RIBr (brann) kan også overføres til totalentreprenøren, da vi ofte opplever at 
totalentreprenøren bruker en annen konsulent med andre oppvatninger, som gir en ekstra 
kostnader overfor byggherre. 
RIV og RIE transporteres ikke bort, men beholdes som tekniske byggeledere, se pkt 6. 
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6. Anskaffelse: 
Konkurransen legges ut som en åpen konkurranse. Prosjektet ligger rundt eller over 
terskelverdi på kr. 40.000.000,- ekskl. mva. 
Utlysning på Doffin, planlagt i midten av september 2014. 
 
7. Organisering: 
Prosjektet organiseres, slik at totalentreprenøren prosjekterer hele bygget og er forpliktet til å 
framlegge komplett prosjektering til kontroll og godkjenning, før utførelse. 
Det vil spesielt i de første 3-4 måneder dukke opp endringsmeldinger. Dette kan være 
endringer eller poster som er uteglemt. Derfor er det viktig at det avsettes en reserve, som 
fanger opp dette. Internt i HR har vi en advokat som bistår oss med dette. 
I tillegg trenger vi følgende fagområder i utførelsesfase: 

• Uavhengig kontroll, ble obligatorisk fra 01.01.2013. Trenger et firma som ivaretar alle 
5 områder. HR Prosjekt kan bistå dere med dette. 

• Byggeleder (bygningsmessig). Trenger en person ute på byggeplassen som 
kontrollere entreprenøren på utførelse og sørger for at RKF får det produktet de 
betaler for. Styrer også overleveringen. HR Prosjekt kan bistå dere med dette. 

• Byggeleder (VVS anlegg). Trenger en person som kontrollerer VVS anlegget i 
prosjekteringsfasen og i utførelsesfase. Helt nødvendig. Foreslår at dere bruker Cowi 
AS, som var med i forprosjektet. 

• Byggeleder (EL anlegg). Trenger en person som kontrollerer EL anlegget i 
prosjekteringsfasen og i utførelsesfase. Helt nødvendig. Foreslår av dere bruker ECT 
AS, som var med i forprosjektet. 

• SHA koordinator (Sikkerhet, Helse og Arbeidsmiljøloven). Kontrollerer HMS’en på 
byggeplassen. Anbefaler å bruke et eksternt firma. 
 

Disse bør komme på plass, når konkurransegrunnlaget ligger ut på Doffin, for prising. 
 

8. Framdrift: 
Viser til godkjent framdriftsplan datert 23.01.2014. 
Vi er i rute og det planlegges fortsatt med at totalentreprenøren kan starte i januar 2015. 
Bygget planlegges å stå ferdig før sommerferien 2016. 
 
9. Beskrivelser/tegningsgrunnlaget 
Vedlagt ligger følgende beskrivelser: 

• Beskrivelse bygningsmessige arbeider, utarbeidet av ARK/RIB. 
• Beskrivelse VVS anlegg, utarbeidet av RIV 
• Beskrivelse EL anlegg, utarbeidet av RIE. 
• Foreløpig brannrapport, utarbeidet av RIBr. 
• Tegningsgrunnlaget ARK 

 
Produktene/materialer som beskrives er innarbeidet i kostnadskalkylen. 
 
10. Økonomi: 
RKF må regne med at en totalentreprenør kommer til å kreve at RKF stiller bankgaranti. 
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Bankgarantien stilles ihht NS 8407, pkt 7.3. 
Bankgarantien utgjør 17,5 % av kontraktssummen (inkl. mva) Nedenfor utsnitt fra NS 8407; 
«Er ikke annet avtalt, skal byggherren stille sikkerhet på 17,5 % av kontraktssummen for oppfyllelse av sine 
kontraktsforpliktelser, herunder for forsinkelsesrenter og inndrivelses omkostninger . Statlige og kommunale 
byggherrer, inkludert kommunale og statlige foretak som ikke kan slås konkurs, stiller ikke slik sikkerhet. 
Sikkerheten dekker krav totalentreprenøren setter frem mot byggherren senest ved oversendelsen av 
sluttfaktura , samt krav som etter 39.1 fremsettes senere . 
Når sikkerheten er falt bort og byggherren deretter forlanger det, skal garantidokumentet returneres» 
 
11. Kostnadskalkyler. 
Bygganalyse AS, har utarbeidet 3 alternativer til kostnadskalkyler. 
Nedenfor redegjørelse fra dem. 
 
Vi har utarbeidet kalkyler for Hønefoss Kirke i februar i år. Prosjektet er bearbeidet videre 
etter den tid, og vi har oppdatert kalkylene.  
Nedenfor presenterer vi hovedtrekkene og konklusjoner i arbeidet som er utført.  
1. Hovedalternativet 

Totalkostnaden for Hovedalternativet var ca. kr. 84,3 millioner. 
Kalkylen er vurdert av disiplinrådgiverne: Rådgivende ingeniør Byggeteknikk (RIB), 
Rådgivende ingenør VVS (RIV) og Rådgivende ingeniør Elektro (RIE).  
Rådgiverne har kommentert elementer og enhetspriser i kalkylen, og kommet med elementer 
som ikke var medtatt i kalkylen. 
Yttertaket er forenklet siden sist, og det benyttes nå TRP-plater med hvit tekking. Deler av 
yttertaket kles med fasadetegl. I tillegg er andre mindre justering utført i dialog med PL.  
Etter oppdateringen er totalkostnaden for Hovedalternativet ca. kr. 76,2 millioner ekskl. 
mva. 
 
2. Alternativ 2 – Uten U.etg. 

Med utgangspunkt i kalkylen for Hovedalternativet, har vi kalkulert et alternativ uten U.etg. 
Alternativet er uten spunting, men med peling. 
Totalkostnaden for Alternativ 2 er ca. kr. 65,1 millioner ekskl. mva. 
 
3. Alternativ 3 – Uinnredet U.etg og 1.etg. 

Med utgangspunkt i kalkylen for Hovedalternativet, har vi kalkulert et alternativ med 
uinnredet U.etg og 1.etg. 
Totalkostnaden for Alternativ 3 er ca. kr. 66,3 millioner ekskl. mva. 
 
Det er ikke medtatt full finansiering av budsjettet, da en del av budsjettet er forsikringspenger 
som RKF ikke behøver å låne. Ingen forurensede masser er tatt med, da tomta ble sanert av 
RVS tidligere. 
 
 
Dato: 07.05.2014 
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HR Prosjekt AS 
Andre Linders 
Prosjektleder 
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