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Byggeregnskap prosjekt pnr 30004 Skoler uteområder 2016 årlig rullering 
 

 

Bakgrunn for saken: 
 

Vedlagt avlegges byggeregnskap for prosjekt pnr 30004 Skoler uteområder 2016  

 

Saksopplysninger: 
 

Prosjektet omfatter opprustning av utendørsanlegg skoler med årlig rullerende midler, for å 

tilfredsstille forskriftene om sikkerhet på lekeutstyr.  

 

Prosjektene ble gjennomført med anskaffelse anbudskonkurranse publisert på Doffin, mini-

konkurranser med avrop på rammeavtaler og av Bydrift. På de større prosjektene ble Multiconsult AS 

engasjert via rammeavtale til prosjektering.  

 

Status på Prosjektene:  

 
Stangeland skole, uteområde 

Nytt dekkamfi og gressarmering pga masseutglidning. Arbeidet ble utført av Bydrift.  

 

Austrått skole, uteområde 
Oppdraget var et samarbeid med FAU ved Austrått skole. Ny asfalt på deler av skoleområdet, nye 

lekeapparater med gummiunderlag for småtrinnet. Gressarmering og drenering. Arbeidet ble utført av Bydrift. 

 

Aspervika skole, uteområde 

Tiltaket var utskifting av utrangerte lekeutstyr og sikkerhetssoner i eksiterende installasjoner i 2015 og 2016. 

Tilrettelagt nytt lekeområde ved SFO med nye lekeapparater. Arbeidet ble utført av Bydrift. Lekeapparater 

levert av Uniqa AS 

 
Hana skole, uteområde 

Tiltaket ble lyst ut som anbudskonkurranse på Doffin. Multiconsult AS ble engasjert via rammeavtale til 

prosjektering. Det kom inn fire tilbud. Anskaffelsen var slått sammen med Iglemyr skole og Øygard barnehage.  

Tiltaket omfattet drenering med ny kum og utbedring av steinmurer, asfaltering, tildekking av drensgrøft på og 

nye gjerder. Kontrakt for arbeidet ble tildelt Virgo AS 

 

Iglemyr skole, uteområde 

Tiltaket ble lyst ut som anbudskonkurranse på Doffin. Multiconsult AS ble engasjert via rammeavtale til 

prosjektering. Det kom inn fire tilbud. Anskaffelsen var slått sammen med Iglemyr skole og Øygard barnehage.  



 

Tiltaket omfattet utbedringer og sikringer av lødde steinmurer i og langs deler av skoleområdet. I tillegg ny 

kantstein mot Austråtthallen. Kontrakt for arbeidet ble tildelt Virgo AS. 

 
Kyrkjevollen skole, uteområde 

Nye dissestativ er montert. Arbeidet ble utført av Bydrift. 

 

Lura skole, uteområde 

Tiltaket omfattet utskifting av utrangerte lekeutstyr og opprusting av sikkerhetssoner for eksiterende 

installasjoner gjort i 2015 og 2016. Tilrettelagt nytt lekeområde ved SFO og i skolegården mot øst med nye 

lekeapparater. Arbeidet ble utført av Bydrift. Lekeapparater levert av Uniqa AS 

 

Maudland skole, uteområde 

Tiltaket var utskifting av utrangert rundstokktrapp i terreng ned mot sykkelsti og undergang ble oppgradert til 

granittkant/betongtrapp. Arbeidet ble utført av Bydrift 

 
Porsholen skole, uteområde 

Utbedring av terreng og opparbeiding av nytt betongamfi i skolegård. Det ble gjennomført en minikonkurranse 

der det ble inngått kontrakt med A. Svela Maskin AS for arbeidene. 

Det ble anlagt nytt lekeområde med nye lekeapparater og gummiunderlag Arbeidet ble utført av Bydrift. 

Lekeapparater levert av Kompan AS.  

 

Kostnadsramme, bevilgninger og avvik, tusen kr 

 

Utgifter         

 Budsjett               3 926   
   

 Regnskap               3 926   
   

 Avvik                       0   
   

   
 

   

   
 

   

 Vedtak økonomi - bevilgninger   
   

 Vedtatt  Prosjekt Beskrivelse  Beløp    

ØP 2016-2019 30004 Skoler, utendørsanlegg              3 000    

  1.tertial 2016 – midler                    150    

Bsak 93/17 2016 årsoppgjør Skoler, utendørsanlegg                -101    
Midler fra SEKF sak 51-17, Bsak 30/17 – ubrukte 2015-midler overført til 2016:    

  30400 30004/24/26 upr Aspervika skole, uteområde                  219    

  30401 30004/24/26 upr Austrått skole, uteområde                  538    

  30404 30004/24/26 upr Hana skole, uteområde                  153    

  30408 30004/24/26 upr Iglemyr skole, uteområde                  163    

  30409 30004/24/26 upr Kyrkjevollen skole, uteområde                    55    

  30410 30004/24/26 upr Lura skole, uteområde                  267    

  30411 30004/24/26 upr Maudland skole, uteområde                  199    

  30412 30004/24/26 upr Porsholen skole, uteområde                  542    

Prosjekter som fortsetter med budsjett i 20171     

  3000402 Uteområde Sviland skole                   -53    

  3000405 Uteområde Øygard skole             -1 205    

 Sum    3926   

          
1 Prosjekter påbegynte i 2016 men har forbruk ihht til 2017 bevilgning trekkes fra og tas i 2017 byggeregnskap. 



 

 

 

Regnskap per underprosjekt, tusen kr   

Prosjekt Bygg Regnskap 

     

3000406 Uteområde Stangeland skole                  275  

30400 30004/24/26 upr Aspervika skole, uteområde                  226  

30401 30004/24/26 upr Austrått skole, uteområde              1 096  

30404 30004/24/26 upr Hana skole, uteområde                  504  

30406 30004/24/26 upr Høle skole, uteområde                    80  

30408 30004/24/26 upr Iglemyr skole, uteområde                  173  

30409 30004/24/26 upr Kyrkjevollen skole, uteområde                    81  

30410 30004/24/26 upr Lura skole, uteområde                  362  

30411 30004/24/26 upr Maudland skole, uteområde                  149  

30412 30004/24/26 upr Porsholen skole, uteområde                  835  

30004 uspesifisert                  145  

  sum skoler, uteområder              3 926  

      

 

 

 

Vurdering:  
 

Regnskap viser et forbruk på kr 3.926 MNOK. Opprinnelig budsjett var 3 MNOK, og med omdisponering og 

overføring fra ubrukte 2015-midler ble arbeidene ferdigstilt ihht revidert budsjett. 

 

 

Forslag til vedtak:  

 
1. Byggeregnskap for prosjekt 30004 Skoler uteområder 2016 godkjennes på kr 3.926 MNOK og 

prosjektet avsluttes ihht budsjett. 

 

2. Saken oversendes rådmannen for videre oppfølging  

 

 

 

 

Sandnes Eiendomsselskap KF, 16.05.2018 

 

 

Torbjørn Sterri  

daglig leder  

 

 

Vedlegg 1: Revisjonsrapport fra Rogaland Revisjon IKS 


