
 
 
-----Opprinnelig melding----- 
Fra: Knut Aspås  
Sendt: 15. januar 2008 13:27 
Til: Contact Walter Keim 
Emne: SV: [Fwd: Byggekostnader Øya helsehus] 
 
Hei Walter. 
 
Prøvde å ringe deg nettopp uten å få svar, så derfor denne eposten. 
 
Vi har fått opplyst fra Trondheim kommune (TK) at Øya Helsehus er en 
totalentreprise hvor byggekontrakten i utgangspunktet har en fast pris. Det 
som kan endre på sluttprisen er: 
 
1) Endringer som byggherre ønsker å gjøre i fht opprinnelig kontrakt 
2) Prisstigning utover det som er forutsatt i budsjettet 
 
Når det gjelder pkt 1) så er det gjort svært få endringer under veis i 
byggeprosessen. Dette medfører altså ingen særlig avvik fra opprinelig 
budsjett. 
 
Når det gjelder pkt 2) så ser TK at prisstigningen innfor enkelte 
produktgrupper av byggevarer overstiger det som var forutsetningen i 
budsjettet. Det ble i sin tid lagt inn en forventet årlig prisvekst på 4 %, 
men denne vil altså bli høyere for enkelte produktgrupper. 
 
Alt i alt: TK er tilfreds med utviklingen av byggekostnadene sett i fht 
budsjett. Endelig svar på dette får vi først når bygget står ferdig. Da vil 
vi også få oversikt over hvilken effekt prisstigningen utover det som er 
budsjettert har fått. 
 
Vi kan godt møtes for evt å avklare/utdype saken nærmere - gi meg beskjed 
 
 
Mvh 
Knut Aspås 
 
-----Opprinnelig melding----- 
Fra: Walter Keim [mailto:Walter.Keim@hist.no]  
Sendt: 10. januar 2008 21:17 
Til: Knut Aspås 
Emne: [Fwd: Byggekostnader Øya helsehus] 
 
Hei, 
 
hvordan går det med svaret? 
 
Jeg trenger det skriftlig, da det skal bidra en mer opplyst diskusjon i 
diskusjonen om Øya Helsehus i februar. 
 
men i tilleg stiller jeg også opp til en diskusjon og kommentering av 
utkastet hvis du ønsker tilbakemelding på forhånd om den er fra min 
synsvinkel innenfor det jeg anser ikke å ville påklage. Klageorganet er 
styret. 
 
Jeg ser fram til svaret. 
 
Mvh 
Walter Keim 



 
---------------------------- Original Message ---------------------------- 
Subject: Byggekostnader Øya helsehus 
From:    "Walter Keim" <walter.keim@hist.no> 
Date:    Tue, January 8, 2008 1:27 pm 
To:      knut.aspas@hist.no 
-------------------------------------------------------------------------- 
 
Hei, 
 
takk for samtalen. 
 
Her er skrivet som var opphav av saken: 
http://home.broadpark.no/~wkeim/jul/Naar-
blir_budskapsplatformen_operativ.htm 
og kan muligens belyse litt motivasjonen. 
 
Trondheim kommune burde vite noe mer utkast: 
http://home.broadpark.no/~wkeim/jul/0801_tk.htm 
 
Jeg ser fram til svaret. 
 
--  
-- 
Hilsen/Regards Walter Keim 
----------------------------------------------------------------------- 
Høgskolen i Sør-Trøndelag (HiST),  Avdeling for informatikk og e-læring 
Sør-Trøndelag College, Faculty of Information Technology and e-Learning 
tel. (+47) 73 55 95 74                   http://aitel.hist.no/~walterk/ 
 
 
 
 
-- 
Regards Walter Keim 
----------------------------------------------------------------------- 
Høgskolen i Sør-Trøndelag (HiST),  Avdeling for informatikk og e-læring 
Sør-Trøndelag College, Faculty of Information Technology and e-Learning 
tel. (+47) 73 55 95 74                   http://aitel.hist.no/~walterk 
 
 


