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Milepæl Tid Aktivitet Aktør

april 2021 Udarbejdelse af udkast til overordnet tidsplan m. milepæle for ny daginstitution i Nørager Byg & Anlæg

april 2021 Udpegelse af repræsentanter til brugergruppe (projektgruppe) + fastlæggelse af møder Regnbuen + Byg & Anlæg

05.05.2021 BFU - Orientering om organisering, overordnet tidsplan og overordnede udbudsbetingelser, samt frigivelse af midler til forundersøgelser BFU

2021.02.10 ØK indstiller frigivelse af midler til BY ØK

2021.02.18 BY frigiver midler til forundersøgelser BY

april - juni Udarbejdelse af dispositionsforslag med brugerinddragelse, internt Byg-Anlæg

juni - august Udførelse af totalrådgiver udbud Byg-Anlæg

09.08.2021 Udsendelse af udbudsmateriale til totalrådgiver Byg-Anlæg

27.08.2021 Licitation totalrådgiver Byg-Anlæg

30.08.2021 Gennemgang af indkomne tilbud Byg-Anlæg

08.09.2021 BFU - Orientering om valg af totalrådgiver, samt frigivelse af midler til totalrådgiver BFU

15.09.2021 ØK indstiller frigivelse af midler til BY ØK

22.09.2021 BY frigiver midler til totalrådgiver BY

Uge 39 Indgåelse kontrakt med totalrådgiver Byg-Anlæg

oktober - januar Udarbejdelse af myndighedprojekt og hovedprojekt Totalrådgiver

januar 2022 Indsendelse af myndighedsprojekt Totalrådgiver

januar 2022 Annoncering af offentligt udbud i fagentreprise Totarådgiver

februar 2022 Udsendelse af udbudsmateriale i fagentrepise Totarådgiver

februar - marts 2022 Myndighedsbehandling Totalrådgiver + PBV

februar - marts 2022 Licitation på fagentrepriser Totarådgiver

marts 2022 BFU - Orientering om licitationsresultat og valg af fagentreprenører, samt frigivelse af resterende anlægsbudget BFU

marts 2022 ØK indstiller frigivelse af midler til BY ØK

marts 2022 BY frigiver midler til fagentreprenører BY

1. april 2022 Børnehaven Regnbuen tager bygninger fra den tidligere Børnehave Kløvermarken i Ravnkilde i brug. Regnbuen + Byg & Anlæg

uge 14 - 2022 Entrepriseaftaler udfærdiges med entreprenører Byg-Anlæg

uge 15 - 16 2022 Mobilisering ca. 14. dage Entreprenør

25.04.2022 Igangsætning af byggeri (byggeplads, nedbrydning, fundering mm)

Entreprenør + 

totalrådgiver

december 2022 Mangeludbedring, ca. 14 dage Totalrådgiver

december 2022 Aflevering af byggeri Totalrådgiver

januar 2023 Indflytning Regnbuen + Byg & Anlæg

februar 2023 Klar til ibrugtagning af børn og personale Regnbuen

Note: - Tidsplanen er med forbehold for politisk behandling.

- Det skal forventes, at der sker periodefoskydning af HELE tidsplanen, såfremt emner i tidsplanen tager enten kortere eller længere tid.

- Den politiske mødekalender for 2022 er endnu ikke kendt, og derfor fremgår de politiske behandlinger i 2022 med forventet måned.

Offentlig fagentreprise

Overordnet tidsplan - Ny daginstitution i Nørager


