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Svar viõ fyrirspurn áheyrnarfulltrúa M¡ðflokksins í borgarráði 1.11.201g um hvaða
aõiliframkvæmdi kostnaðargreiningu fyrir Félagsbústaiti vegna frabakka - Rlgl10009

spurt er hvaða aöili framkvæmdi kostnaðargreiningu fyrir Félagsbústaöi í verkefninu í Írabakka sem
fór rúmar 330 milljónir fram úr áætlun?

svar: Kostnaöaráætlun vegna viðhaldsframkvæmda var unnin af fyrrverandi deildarstjóra
framkvæmdadeildar Félagsbústaða. Gerô var kostnaðaráætlun fyrir hvert ár og þær voru hluti af
heildarfjárhagsáætlun hvers árs þar til framkvæmdum lauk. Framkvæmda- og kosinaðaráætlanir voru
gerðar að hausti hvers árs og áttu að gilda fyrir árið þar á eftir. Þær áætlanir stóðust illa af mörgum
ástæðum og hefði þurft aö endurskoða áætlanir betur en gert var.

Til frekari upplrisinga fylgir hér með hluti úr vinnuskjali Félagsbústaða vegna viðhaldsframkvæmda við
írabakka:

,,Fjölbrilishúsiô við frabakka 2 - LG var byggt árið 1969. Þrálátir lekar voru við glugga og svaladyr og var búiõ aô
reyna timis konar aðgerðir til úrbóta, án mikils árangurs. Húsið hafði verið málaõ að utan árið 2000 en að öðruleiti hafði verið tiltölulega lítið viôhald á húsunum og tímabært aõ fara í verulegar viðhaldsaögerðir og
endurbætur. f upphafi var þó ætlunin aõ viôhaldsaðgerðir miôuðu aðallega að því að stöõva leka við glugga og
svalir og auka brunavarnir milli íbúôa. Vitað var aõ láréttar stofnlagnir í kjallara voru lélegar og var einnig reiknað
meõ að þær yrðu endurnrijaõar í öllum stigahúsunum. Lekar voru við báõa endagafla trr:ssins o! hafði árangurslítiô
verið reynt aõ gera úrbætur til aõ stöðva lekann. sú hugmynd að klæða gaflana var höfö í bafhond¡nn¡. lipphafi
var ekki ætlun¡n að endurnr/ja lóðréttar stofnlagnir eða raflagnir. lvleð öðrum orôum, ekki stóð til að standsetja
íbúðirnar sjálfar sérstaklega, heldur leggia áherslu á glugga, svalahurôir og tréverk utanhúss. Það var þó alltaf
viðbúiõ að einhverjar innréttingar þyrfti aö endurnrija, rakamerki voru viô sum baôkör sem huqsanleg þyrfti aô
skoða betur svo dæmi séu tekin. ...

Þegar verk eru flókin og erfitt að skilgreina þau án verulegra frávika er erfitt aõ gera nákvæma kostnaðaráætlun
og bjóða verkið út. f peim tilfellum er mun einfaldara aõ leita til verktaka sem verkkaupi þekkir og treystir og semja
viõ þá um tímagjald. Á þann hátt er hægt aõ komast hjá árekstrum og erfiðleikum sem'upp t or*"gn, ófyrirséðra
atvika eins og oftast er tilfellið þegar unnið er að endurbótum í gömlum húsum. Þó er hægt að leita tilboôa í efnis
og verkþætti sem tiltölulega auðvelt er að skilgreina og var þaô gert t.d varðandi gluggainÀkaup, efnis og vinnuliði
vegna láréttra stofnlagna, klæðningu á báða endagafla.,,
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