
 

 

 

 

Notat vedr. forsinkelse og budgetoverskridelse Tim Ny Daginstitution 
 

 

 

 

 

Årsager til forsinkelse og budgetoverskridelse på opførelsen af den nye daginstitution i Tim 

 

Fresiahaven flyttede torsdag i uge 42 ind i det nye byggeri, og fra mandag uge 43 var der børn i huset. Der var en 

mindre forsinkelse af selve byggeriet, men den primære årsag til at institutionen først blev taget i brug i oktober var, 

at udearealerne ikke stod færdige endnu.  

Det forventes, at det samlede byggeri inkl. udearealer står helt færdigt primo december 2021. Der tages dog 

forbehold for vejrlig i forhold til legepladsen. 

Det seneste byggeregnskab viste, at der d.11.11.2021 var en overskridelse af budgettet på kr. 1.617.100,-.  

I det nævnte beløb er der indregnet en udgift på i alt kr. 303.390,- som hovedentreprenøren har krævet vedr.  

forlængelse af byggeperioden. Dette accepteres ikke umiddelbart, og hovedentreprenøren skal dokumentere et tab 

på dette beløb, hvis det skal fastholdes. Ejendomscentret beder Jura om bistand vedrørende dette. 

Tidsplanen 

Selve institutionen var stort set færdig, da man nåede sommerferien 202. Der manglede enkelte småting, men 

grundet udbud og tidspunktet for politiske behandling af ansøgning om tillægsbevilling til legepladsen trak 

igangsættelsen af arbejdet med sidstnævnte ud til september 2021.  

Hovedentreprenøren manglede ved ibrugtagningen desuden at etablere to skure til legeredskaber, alle 

jordarbejderne i forbindelse med etableringen af legepladsen, hegn samt færdiggørelse af flisebelægninger på 

bygningens forside mod p-pladsen. 

Udførelse af legeplads og øvrige udearealer 

Legepladsen og øvrige udearealer er nu på plads mht. terrænopbygning, planering og såning af græs, asfaltering af 

mooncar-banen mm. Elverdal, som blev tildelt opgaven med at levere legepladsudstyret, er godt i gang med 

montering af bundopbygninger/faldunderlag og legepladsudstyr. 

Øvrige arbejder, som er en del af hovedentreprisen er ligeledes under udførelse. 

Økonomi 

De største overskridelser er sket på arbejder vedrørende grunden. Hertil kommer ekstraudgifter forårsaget af 

manglende projektering fra rådgiver vedr. detaljer og materialer samt tilkøb og prisstigninger på byggematerialer. 

Der henvises til det vedhæftede byggeregnskab fra rådgiver samt bilag 2 og 3, som viser fordeling af udgifterne. 

Eksempler på ekstraudgifter 

I udbudsprojektet fra rådgiverne blev bygningen angivet til at ligge lavere end Tim Hallen, hvorfor der ville være 

fald i terræn fra hallen mod daginstitutionen. Dette ville medføre, at regnvand naturligt ville samles omkring 

bygningen. Derfor blev selve bygningen hævet med 20 cm, hvilket ud over udgifter til dette også medførte, at 

belægninger omkring bygningen ligeledes blev justeret, og at der måtte tilføjes en rampe på forsiden af bygningen 

for at kunne opfylde krav om tilgængelighed.  
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Under gravearbejde ifm. afrømning af muld blev der fundet en regnvandsledning fra Tim Hallen, som gik ind på 

grunden til daginstitutionen. Dels må man som bygningsejer ikke må have afvanding på anden mands grund, dels 

ville det være en dårlig løsning at give tilladelse til dette, da den ville ligge under institutionens legeplads. Ledningen 

måtte derfor omlægges, og jf. købsaftalen med Tim Hallen, så tilfaldt den udgift Kommunen.  

I forbindelse med entreprisekontrakten blev flytning af jord taget ud af projektet, da man mente at al jord kunne 

genanvendes på matriklen. Da jorden i forbindelse med udgravningen blev lagt i bunker viste det sig, at mængderne 

var langt større end beregnet. Da der ikke lå et legepladsprojekt, hvor omfang af bakker, mm. fremgik, var det svært 

at vurdere omfang for tilbageholdelse af jorden. Derfor blev al jord i første omgang beholdt på matriklen, hvorefter 

det først ved kendskab til legepladsprojektet kunne siges, hvilke jordmængder der kunne genbruges. Endelig viste 

det sig ved udgravning til de to skure på legepladsen, at der var større mængder muld end forudsat i forbindelse 

med disse, som skulle fjernes. Den ekstra håndtering af jord medførte tillæg for læsning og bortkørsel. 

 

Materialer 

I udbudsmateriale beskrev rådgiver ikke en prisklasse for mursten, men kun et udseende. Dette kunne ikke 

opfyldes med billige mursten, og der blev valgt en mursten, som var tro mod projektforslagets design af bygningen. 

Grundet den manglende beskrivelse var entreprenøren berettiget til et tillæg for stenene. 

I projektmaterialet var der beskrevet, at der skulle leveres 2 lag 12,5 mm brandgips. Dette var en projekteringsfejl, 

da denne type gips ikke findes, og det udløste en merpris, da der skulle leveres 2 lag 15,5 mm brandgips. Derudover 

var der 2 rum, hvor der ikke var beskrevet brandgips under ståltrapezplader. 

Den valgte farve på vinduer, som skulle videreføres på inddækninger, var ikke en standardfarve. I udbudsmaterialet 

var det ikke angivet, at der skulle påregnes en specialfarve til inddækninger o.lign., og dermed var entreprenøren 

berettiget til at opkræve et tillæg for at inddækningerne kunne matche skærmteglen og de valgte mursten. 

Efter ønske fra daginstitutionen blev omfanget af hegn omkring daginstitutionen blevet øget, således at der mellem 

bygningen og p-pladsen blev muligt at udnytte dette areal når der ikke er mange børn i institutioen.  

 

 

 

 

 


