Saks nr. 2021/1803, Anskaffelse rivning, poliklinikk på Haukeland sykehus, til Helse Bergen HF
14.12.2021

Tillegg: Spørsmål/svar/endringer/tilleggsinformasjon
Alle spørsmål og forslag til endringer legges fortløpende i tabellen under. Nyeste spørsmål/svar/endring kommer øverst.

Ref.
Spørsmål
nr.
8

7

På tilbudsbefaring ble det fortalt at blomsterkasser ute i
plan 3 skulle være fjernet før rivestart, stemmer dette?
eller skal disse prises?

7.1
Det ble fortalt på anbudsbefaringen at det ville bli
etablert tak over lysgårder før rivestart, og at arbeider på
tak ikke skulle utføres i rive-enteprisen? Skal da
gesims/betongoppkant i plan 3 prises? er den saget bort
på forhånd? Eller vil ny takkonstruksjon gi god tilkomst
for evt. riving/betongsaging?
7.2
Funksjonsbeskrivelsen + rivetegning sier at 80m2
utvendig golv skal rives i plan 3, skal dette prises? Og
hvordan er da oppbygningen her?
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Spørsmål, svar, endringer og tilleggsinformasjon

Svar/endringer/tilleggsinformasjon

Blomsterkassene blir fjernet før rivestart.

Dato
besvart/endret
14.12.21

7.1
Gesims/betongkant skal ikke medtas i rivepris. Denne skal brukes for
oppbygning av nytt tak i annen entreprise.
Ja det vil bli etablert tak over lysgårder og dette ivaretas i annen
entreprise. Tiltakshaver jobber for at tak er etablert før
rivningsarbeider starter. Men som opplyst om på tilbudsbefaring kan
tak bli forsinket og entreprenør må da planlegge å starte rivning i
andre deler av rivningsareal.

10.12.21

7.2
Dette er gulv utenfor teknisk rom som skal senkes til nivå i teknisk
rom. Areal er synliggjort på tegning «Bilag B2.2.20 Rivningstegninger
ARK» side 2. Dette skal medtas i pris. Det forutsettes at
takoppbygning er tilsvarende tak i atrium synliggjort i «Bilag B1.2
Funksjonsbeskrivelse rivningsarbeider» kapittel «2.2 Rivning RIB fag».

Side 1 av 3

6.1
Skal transportheisen, trappetårn og leie gategrunn tas
med i rigg og drift for denne riveentreprisen?

6

6.2
Skal det rigges egne brakkefasiliteter for denne
entreprisen, eller er det noe felles på området?
6.3
Hva skal rigges ned etter riveentreprisen og hva skal evt.
overtas videre til neste entreprise?

6.1
Nei, dette medtas i annen entreprise.
6.2
Byggherren besørger brakkerigg for prosjekt.

10.12.21

6.3
Brakkerigg skal bestå etter endt rivningsprosjekt. (Entreprenør skal
ikke rive brakkerigg eller transportheis/ramper. De skal bare rigge ned
eget utstyr)
Bilag B2.2.21 Skisse transportvei til heis 07.12.21

5

Kan dere si noe om hvordan transportvei fra
rivningsområde til heis blir?
Bredde?
Høyde?

Dokumentet er blitt lastet opp i Mercell. Dokumentliste i dokumentet
Konkurransebestemmelser pkt. 1.6 er blitt oppdatert og teksten er i
rødt skrift.
Transportvei fra rivningsareal til transportheis er skravert med rødt på
07.12.21
vedlagt skisse.
Vegg mot korridor skal beholdes, mens vegger mellom kontor vil bli
revet før rivningsarbeider starter.
Bredde på rom og høyde på himling som heller ikke skal rives er
synliggjort på skisse.

4

3

Er det aluminiumsplater i veggene som også skal rives i
lys gårdene?
og i tilfelle antall m2?
Miljøsaneringsbeskrivelse

Bilag B1.2 Funksjonsbeskrivelse Rivningsarbeider 06.12.21
Svar på spørsmålet finnes i «Bilag B1.2 Funksjonsbeskrivelse
Rivningsarbeider 06.12.21», side 10, overskrift «Yttervegger».
Bilag D5 Miljøsaneringsbeskrivelse
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06.12.21

22.11.2021

Det henvises til miljøsaneringsrapport i «Bilag B1.2
Funksjonsbeskrivelse Rivingsarbeider, side 18, punkt
442.1 Riving av lysarmatur» og «Bilag D.3 SHA Plan punkt
4, nr. 8». Men miljøsaneringsrapport finner vi ikke noen
sted. Kan dere legge den ut om den finnes?

Dokumentet er blitt lastet opp i Mercell.
Dokumentliste i dokumentet Konkurransebestemmelser pkt. 1.6 er
blitt oppdatert og teksten er i rødt skrift.

Se nye versjoner (versjon 2) av dokumentene er lastet opp i Mercell
og erstatter gamle versjoner:
 Bilag B2.2.30 Tegningsliste RIV - K201 Rivearbeid
 Bilag B2.2.31 Sanitæranlegg
 Bilag B2.2.32 Varmeanlegg
 Bilag B2.2.33 Sprinkleranlegg
 Bilag B2.2.34 Medisinske gasser
 Bilag B2.2.36 Luftbehandling
 Bilag B2.2.37 Komfortkjøling

2

22.11.2021

Endringer i dokumentene er merket med tekstbokser og forenklet
tittelfelt.

1

-

Bilag B1.2 Funksjonsbeskrivelse rivningsarbeider

22.11.2021

Se ny versjon av dokumentet «Bilag B1.2 Funksjonsbeskrivelse
rivningsarbeider» (versjon 3) er lastet opp i Mercell og erstatter den
gamle versjonen. Endringer er merket med gult i dokumentet.
0

-

Bilag B1.2 Funksjonsbeskrivelse rivningsarbeider
Ny versjon av dokumentet ble lastet opp (versjon 2).
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