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Aktion

1.1

Godkendelse af sidste mødereferat
Dette er første møde.

1.2

Meddelelser
Ingen bemærkninger

1.3

Orientering om projektets stade
MOE har afleveret PF til granskning.
TIKRJ oplyser, at BYGST ikke når at granske projektforslaget i indeværende
uge, men sendes i løbet af næste uge (primo).
AU har ligeledes svært ved at nå en fuldstændig granskning af projektforslaget
iht. tidsplanen.
RALA oplyser, at qua den stramme tidsplan, så er vi nødt til at overholde terminerne ift. godkendelse af projektforslaget.
IMH oplyser dog, at der ikke kommer væsentlige ændringer i materialet. Det
vil være småting, der skal justeres på plads. RALA oplyser, at vi må vurdere de
enkelte granskningskommentarer som kommer efter deadline og håndtere
dem bedst muligt.
Der planlægges et indretningsmøde d. 29/9 kl. 8:30-11:30, hvor de enkelte
rum gennemgås mere detaljeret ift. indretning. IMH udsender indkaldelse.
Kommentarer der modtages fra BYGST og AU i indeværende uge (samt enkelte
primo næste uge) indarbejdes i projektforslag (godkendt projektforslag). Øvrige kommentarer, der modtages efter deadline må håndteres enkeltvist iht.
projekteringstidsplanen. Dette aftales løbende.
Der drøftes forhold omkring myndighedsmødet senere i dag. RALA oplyser, at
MOE/LINK har materiale klar til mødet. Ift. brandforhold tager vi udgangspunkt
i samme forhold som 1512.

1.4

Organisering og brugerproces
Se ovenfor vedr. indretningsmøde med deltagelse af brugerne (repræsentanter
herfra).
RALA oplyser endvidere, at Bjark Ravn fra LINK skal på en længere rejse,
hvorfor hans opgaver fremover varetages af Jesper Rønde Jensen, der allerede
er involveret i sagen (tagprojektet). Det kommer således ikke til at påvirke
projektet.
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IMH

1.5

Status ift. konkrete indsatsområder
A) Granskning af projektforslag
Se ovenfor under pkt. 1.3
B) Myndigheder
Se ovenfor under punkt 1.3
C) Udbud
MOE/LINK har i projektforslagsbeskrivelsen angivet forslag til entrepriseopdeling. ”Varsling” ændres til ”Varsling og ABA”.

RALA

Der skal planlægges en dato for bygningsgennemgang med de bydende.
Dette lægges i slutningen af den første uge i tilbudsfasen (24/11 2017).
Dagen reserveres indtil videre og RALA fremkommer med en mere detaljeret plan for dagen.

RALA
OF

OF fremsender entreprenørliste til RALA snarest muligt.

1.6

Risikostyring
Punktet blev drøftet kort. De enkelte punkter med højeste ”risk score” blev
gennemgået og drøftet. Viderebearbejdes i den kommende fase.

1.7

Tidsplan og milepæle
Punktet blev drøftet under projektets stade (ovenstående pkt. 1.3).
Der drøftes forhold omkring nedbrydning ift. støj. I januar kan der støjes hele
dagen frem til d. 29/1 2018. Her starter undervisningsaktiviteterne igen.

1.8

Økonomi inkl. totaløkonomi
RALA oplyser, at vi ligger tæt på grænsen for EU-udbud. TIKRJ oplyser, at det
ikke er noget problem, så længe vi kan dokumentere, at vores kalkulation er
realistisk og ikke ”pyntet” for at komme under tærskelværdien. Kalkulationen
ved aflevering af hovedprojektet skal ligeledes vise samme billede.
RALA oplyser, at vi pt. har en overskridelse af budgetrammen på lidt over 3
mio. kr. IMH oplyser, at det forventes finansieret under Unilab-delen.

1.9

Sikkerhed og sundhed
TIKRJ oplyser af arbejdsmiljøkoordinator for køleringen er ansvarlig for koordineringen mellem de af køleringen berørte projekter.
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1.10

IKT
Ikke drøftet

1.11

Eventuelt
Intet

1.12

Næste møde
Endnu ikke planlagt.
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