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1 Kontraktmøde 

Indledende snak om Grundfos opkøb af Silhorko. Dette vil ikke umiddelbart 

have noget effekt på nærværende projekt.  

 

Vesti Olsen ønsker, at der udføres flere boringer, for yderligere verificering af 

bæreevneforholdene, da der i den geotekniske rapport i udbudsmaterialet ikke 

er oplyst bæreevne grundet at bygningen ikke var kendt da værende tidspunkt. 

Silhorko forespørger Bygherre om at give en konklusion baseret på de to 

udførte geotekniske boringer.  

 

Der vurderes pt. ikke nødvendigt at udføre yderligere geotekniske boringer, idet 

forskellen mellem de to geotekniske boringer, som ligger diagonalt over 

byggefeltet, ikke er væsentligt. Det aftaltes, at Silhorko (Visti Olsen) 

fremsender belastninger fra bygningen, som Rambølls geoteknikere vurderer. 

 

Asserbo By Vandværk udfører en prøvegravning til ca. 2 meters dybde i 

forbindelse med fjernelse af de sidste store trærødder.  

 

Udgravning skal inspiceres af geotekniker inden etablering af sandpude. 

 

ABV (herefter Bygherre) spørger om stålspærre er malet. Silhorko oplyser, at 

disse er malet. 

 

Silhorko bekræfter efter forespørgsel fra Bygherre, at der kan vælges mellem 

forskellige farver af facade indenfor den tilbudte prisklasse. Bygherre 

foretrækker sort (ikke kul-sort, men afdæmpet sort). Silhorko fremskaffer 

prøve.  

 

Bygherre vil på et senere tidspunkt overveje om facade på administrativ 

bygning skal ændres, men dette holdes uden for totalentreprisen.  

 

Bygherre holder fast i farve på tagplader på nuværende tidspunkt.  

 

Dobbeltdør mellem vandværkssal og sluse ændres til enkeltdør. 
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Bygherre ønsker at option til UV-anlæg fastholdes i kontrakt. Silhorko acceptere dette. 

Silhorko foreslår at branddør imellem sluse og administrativ bygning, ændres til enkeldør samt gipsvæg 

fremfor dobbeltdør. Bygherre accepterer dette. 

 

Bygherre ønsker, at option til UV-anlæg fastholdes i kontrakt. Silhorko acceptere dette. 

Bygherre ønsker UV-anlæg i indkøring for at mindske vandspild, hvilket giver god signalværdi til 

omverdenen. Det aftales, at Silhorko etablere UV-anlæg i nødvendigt omfang under indkøringen (når 

jern-processerne i de nye filtre er på plads). Rambøll sørger for tilladelse til dette.   

 

Bygherre ønsker pris på frekvensomformere. Silhorko oplyser dette senere.  

 

Bygherre ønsker dørkontakt på alle døre til vandværkssalen, der er kun to inkluderet. Silhorko 

bekræfter, at der monteres dørkontakter på alle tre døre. 

 

Silhorko finder pris på ekstra sidedæksel efter forespørgsel fra Bygherre. Silhorko anbefaler etablering 

ekstra sidedæksel for nemmere vedligehold. 

 

Bygherre beder Silhorko, at levere målsat situationsplan til lokalplansmateriale i denne uge. Dette 

accepteres af Silhorko. 

 

Bygherre spørger indtil hvornår, Silhorko kan have detailprojekt klar til godkendelse hos Bygherre. 

Silhorko vil vende dette med Vesti Olsen og vende tilbage. Bygherre accepterer, at der leveres en todelt 

pakke med Bygning og Maskin & El for sig. 

 

Silhorko tilkendegiver, at Vesti Olsen gerne vil give tilbud på nedrivning af eksisterende vandværk efter 

endt totalentrepriseprojekt. Bygherre ønsker at få en pris på dette.  

 

Bygherre spørger om, der afholdes projektgennemgangsmøder. Silhorko bekræfter, at der afholdes 

projektgennemgangsmøder på et passende tidspunkt.  

 

Ovenstående ændringer giver ikke ændringer i tilbudssummen, hvormed kontraktsummen bliver 

tilbudssummen. Hvis der tilkøbes ekstra mandehul i filtre, aftales dette via aftaleseddel. 

 


