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Djuröhemmet
Projektrapport:

2018-03-19

Projektbudget

Projektprognos

Upparbetat

Start-/sluttid

40 mnkr
ny budget 47mnkr

47 mnkr + 3 mnkr
(investeringsstöd)

5 mnkr

2016-09-08/2019-Q2

Projektledare

Projektnummer/Dnr

Beställare

Externt PL/Pnr

John Roos

51050

VON via Tekniska nämnden

Patrik Nordmark/2378070

Tidplan

Kostnad

Kvalitet

Samverkan

Fas 3 - produktionsfasen
påbörjades i dec 2017.
Beräknas stå klart andra
kvartalet 2019.
Tidplanen för mark
släpar.
Troligtvis med ca 2
veckor. Active
(markentreprenör)jobbar
på för att ta igen tid. Det
blir nog svårt att jobba
igen all tid men någon
vecka borde man kunna
räkna med.
Påverkar ej sluttiden.

Hittills ligger vi i fas.
Vinterkostnader kan bli ett
problem. Långsam framdrift
för VA samt att det kan uppstå
problem för gjutningen om
kylan håller i sig.

Då marken påbörjats med
schakt, VA osv inväntas
egenkontroller för dessa
arbeten.

Bra och nära samarbete
mellan VK och
Arcona/Veidekke.
Markentreprenören känns
lite nya i sitt uppdrag.
Uppsikt hålls och
egenkontroller bör
granskas veckovis.

Övergripande status

Överlag så ser det bra och
städat ut på bygget.

Det statliga stödet kan skickas
in redan nu. Avvaktar de sista
siffrorna från Veidekke
gällande stödet för
tillgänglighetsförbättringar.
Ansöka om stöd skickas under
nästkommande vecka.

Tanken var att gjuta
plattan den 15:e Mars.
Detta kommer nu
troligtvis ske i slutet av
Mars.

Status i projektet
Slutförda aktiviteter

Kommande aktiviteter

Riskhantering

Schaktarbeten för
husgrund klara.

Gjutning av husgrund 27-28
Mars.

Projektekonomin kommer att
följas upp kontinuerligt under
hela projekttiden. Budgeten
är tight, därmed krävs
djupgående
avstämning/prognosarbete.

"Första spadtag,
avtäckning skylt"
Klart 8/3 13.00

Beslut/Förslag till beslut

Samtal med Arcona/Veidekke
förs dagligen för att
säkerställa att budget hålls.
Dock kommer tightare
avstämningar behövas så
snart plattan börjar gjutas.
Detta för att säkerställa att
markbudget hålls samt att
inköpen fram till gjutning av
platta har hållt budget (Detta
sker även i veckorna då jag i
den mån det går är inblandad
i upphandligarna)
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