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Med mindre annet er skriftlig avtalt, tilhører alle rettigheter til dette dokument WSP Norge AS. 

Innholdet – eller deler av det – må ikke benyttes til andre formål eller av andre enn det som fremgår av 

avtalen. WSP Norge har intet ansvar hvis dokumentet benyttes i strid med forutsetningene. Med mindre det er 

avtalt at dokumentet kan kopieres, kan dokumentet ikke kopieres uten tillatelse fra WSP Norge.
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RAPPORT 

Oppdragsnavn: Mosjøen skole – Vefsn kommune 

Oppdragsgiver: 
Kontaktperson: 

Vefsn kommune 
Trine Fåkvam 

Emne: Tilstandsanalyse  

Dokumentkode: 2100583-AROK-001-20210429 

Ansvarlig enhet: AROK Utført av: Reidar Meyer  

Tilgjengelighet: Åpen Dato: 29.04.2021 

 

SAMMENDRAG: 

Mosjøen skole har en overordnet tilstandsgrad 2, og har i hovedsak behov for:  

- Ny drenering for A- og B-bygget.  

- Skifte vinduer i B-bygget.  

- Skifte takvinduer i C-bygget.  

- Bytte kaldt- og varmtvannsrør. 

- Bytte sanitærutstyr.  

- Skifte ledningsnett og armaturer for varmeinstallasjoner.  

- Bytte radiatorer i A- og C-bygget.  

- Oppgradere kanalnettet for luftbehandling. 

- Nytt utstyr for luftfordeling. 

- Nytt utstyr for luftbehandling. 

- Nytt system for hovedfordeling.  

- Nytt belysningsutstyr.  

- Branntekniske oppgraderinger – se vedlagt rapport.  

 

Denne rapporten er et kortfattet sammendrag av tilstandsanalysen og gjengir:  

- Tilstand inklusiv angivelse av tilstandsgrad og konsekvensgrad, fordelt på bygningsdeler 

- Anbefalte tiltak 

- Kostnadsestimat for anbefalte tiltak  

- En hensiktsmessig oppdeling av skolen 

- Enkel fotodokumentasjon tilhørende tilstandsanalyse 

 

  

REV. DATO BESKRIVELSE UTARBEIDET AV GODKJENT AV 

0.0 29.04.21 Opprettet dokument  RM  
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1. EIENDOMSOPPLYSNINGER 
Objektet mht.: Basisinformasjon 

Gnr/Bnr, kommune 1824-103/1134, Vefsn kommune 

Anleggets egennavn Mosjøen skole 

Anleggets adresse Håreks gate 35, 8657 Mosjøen 

Navn på eier Vefsn kommune 

Byggeår eller datering 1955 

Opprinnelig funksjon  Undervisning 

Nåværende funksjon  Undervisning 

Grunnflate 1958 m2 

Vernestatus Nei 
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Bilde  1: Oversiktsbilde av Mosjøen skole 
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2. OPPDRAG OG UTFØRELSE 
WSP Norge AS har fått i oppdrag av Vefsn kommune å foreta en tilstandsanalyse av Mosjøen skole. Befaring 

ble foretatt 27.04.21 og 28.04.21 av Marita Hovland, Skule Nicolaisen, Simen Bråtebekken og Reidar Meyer 

fra WSP Norge AS. Til stede var vaktmester Frank Vikdal og Trine Drevland Jacobsen fra Vefsn kommune – 

Bygg og eiendom. På grunnlag av tilstandsanalysen er det utarbeidet et kostnadsoverslag for de viktigste 

tiltakene, begge gjengitt i denne rapporten. Det er også utarbeidet et forslag til en deling av skolen.  

Følgende personer har gitt bidrag til analysen: 

Saksbehandler Firma Fag Funksjon/rolle 

Reidar Meyer WSP Norge AS RIB Oppdragsleder 

Marita Hovland WSP Norge AS RIBr Oppdragsmedarbeider 

Skule Nicolaisen WSP Norge AS RIE Oppdragsmedarbeider 

Simen Bråtebekken WSP Norge AS RIV Oppdragsmedarbeider 

Daniel Ski WSP Norge AS RIB KS 

 

Tilstand- og konsekvensgradering   

Tilstandsanalysen er utført på analysenivå 2 iht. NS 3424.  

Valgt referansenivå for tilstandsanalysen er satt til byggets opprinnelige krav, det vil si den tilstanden 

byggverket var forutsatt å ha da det var nytt, herunder de lovbestemte kravene som var gjeldende på 

anleggstidspunktet, men med justering for krav som er kommet til senere, dvs. som i et velholdt, eldre 

bygg. Dette nivået fastsetter tilstandsgrad 2 og 3 (TG2 og TG3).  

For hver bygningsdel samlet sett er tilstandsgrad (TG) basert på en vurdering av alle relevante symptomer 

vurdert mot valgt referansenivå. Beskrevne tiltak er tiltak for å få aktuelle bygningsdeler på tilstandsgrad 

(TG 0-1). Bygningsdeler med TG 0 er ikke omtalt i analysen. 

TG Hovedbetydning Tiltaksbehov Eksempel på tilstand 

0 Ingen symptomer Ingen tiltak nødvendig Nylig vedlikeholdt/utskiftet 

1  Svake symptomer Ordinært vedlikeholdsbehov Malingsslitasje, slitt gulvbelegg, 

etc. 

2 Middels kraftige symptomer Moderate utbedringer 

nødvendig 

Lokal råteskade i panel, behov 

for utbedring/delvis utskifting 

3 Kraftige symptomer (omfatter 

også sammenbrudd og total 

funksjonssvikt) 

Store utbedringer nødvendig Lekkasjer i taket med 

følgeskader og store råteskader 
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IU Tilstandsgrad ikke undersøkt Kan være behov for avdekking 

og videre utredning 

 

 

Konsekvenser av registrert tilstand er vurdert på bygningsdelsnivå. Konsekvenser er beskrevet med 

angivelse av konsekvensgrader og type konsekvens. 

KG Beskrivelse 

0 Ingen konsekvenser 

1 Små og middels konsekvenser 

2 Vesentlige konsekvenser 

3 Store og alvorlige konsekvenser 

 

KG Type Beskrivelse 

S Sikkerhet Personskader, brann, innbrudd, sammenbrudd, nedrasing, svikt etc. 

H Helse Helseskader som følge av inneklima, støv, støy, stråling, mugg, sopp etc. 

M Ytre miljø Miljøbelastning i form av utslipp av klimagasser, støy etc. 

O Estetikk Skader, slitasje, svake reparasjoner/utbedringer etc. 

E Energi Varmetap, luftlekkasje etc. 

K Kulturminneverdi Bevaringsverdi, fredning, vern, tap av kulturminneverdi etc. 

V Virksomhetstap Konsekvens for bruker etc. 

Ø Økonomi Større kostnader, verdiforringelse, følgekostnader etc. 

L Lover og forskrifter Viktige avvik, behovet for disp.søknader, andre brudd etc. 

 

 

Kostnadsestimat 

Kostnader er basert på veiledende priser og erfaringstall fra tilsvarende arbeider. Kalkylen er et estimat 

som skal danne grunnlag for et budsjett, og er ikke en komplett anbuds- eller arbeidsbeskrivelse. 

Kostnadene i denne rapporten representerer kun utbedring av avvik registrert på befaring.  
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3. MOSJØEN SKOLE  

3.1. SKOLENS STRUKTUR 

 

Figur 1: Oversikt over inndeling av skolen.  

Skolen deles inn i tre seksjoner for å forenkle oversikten over skolebygningen som helhet i rapporten (figur 

1): A-, B- og C-bygget.  

3.2. SKOLENS BYGGETRINN OG OPPGRADERINGER 

1955: Første byggetrinn for skolen ble utført i 1955. A-bygget og halve B-bygget ble oppført.  

1957: Andre byggetrinn ble gjennomført, og resten av B-bygget og C-bygget ble etablert.  

1994: Fasadevinduer ble byttet i B-bygget og loftet i C-bygget ble oppgradert. I A- og B-bygget er enkelte 

vinduer byttet ut i 1999, 2006 og 2010.  

2010: Det ble utført en større oppgradering av B- og C-bygget: Det ble etablert heis mellom B- og C-bygget; 

alle fasadene ble etterisolert med 2 x 50 mm Rockwool, og montering av ny vindtetting og nye fasadeplater 

av typen Steni, nye vinduer i B-bygget (mot nord) og hele C-bygget; undertaket ble byttet på hele takflaten, 

og den opprinnelige skiferen ble gjenbrukt; dreneringen på C-bygget ble utbedret, og en ny trapp på 

sørsiden ble etablert; B-bygget ble oppgradert innvendig.  
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3.3. FORSLAG TIL OPPDELING AV SKOLEN 

I forbindelse med tilstandsanalysen har WSP også fått i oppdrag å undersøke om det er mulig å «dele» opp 

skolen og eventuelt fjerne deler av bygningsmassen. Løsninger WSP har kommet frem til er enten å skille ut 

A-bygget med et fysisk skille mot B-bygget, eller rive A-bygget. Dette kan dessverre ikke gjennomføres, 

siden hele bygningsmassen må brukes for å tilfredsstille en hensiktsmessig drift av skolen, og ivareta 

elevers og ansattes plass- og brukerbehov (referanse: Pedagogisk utredningsgruppe).  

3.4. KOSTNAD FOR Å OPPGRADERE SKOLEN TIL ET AKSEPTABELT NIVÅ 

Branntekniske kostnader: NOK 1.176.250,- eks. mva. 

Bygningsteknisk, VVS og elektro-kostnader: NOK 60.448.410,- eks. mva.  

4. BYGNINGSTEKNISK TILSTAND 

4.1. DAGENS TILSTAND PÅ SKOLEN 

I rapporten gjengis de viktigste punktene for å oppgradere skolen til et akseptabelt nivå. Det henvises til 

kapittel 9 «Tilstandsanalyse og kalkyle» for en mer detaljert beskrivelse av avvik registrert under 

befaringen av bygget.  

4.1.1. A-BYGGET  

217  Drenering 

Dreneringen har overgått sin tekniske levetid og må skiftes.  

234-4 Vinduer, dører og porter 

Kjellervinduene har overgått sin tekniske levetid og bør skiftes.  

 

234-5 Vinduer, dører og porter 

Ytterdør mot nord har overgått sin tekniske levetid og bør skiftes.  

 

236-1 og 236-2 Kledning og overflater 

Etter utført drenering bør overflatene i kjelleren rehabiliteres.   

 

248 Utstyr og komplettering  

HC-toalettet er ikke riktig utført etter dagens krav til universell utforming og bør endres.  

 

261-1 Primærkonstruksjon 

Blåseisolasjonen er i dårlig forfatning og det bør prosjekteres en bedre løsning for isolering på loftet.  

4.1.2. B-BYGGET 

217  Drenering 

Dreneringen har overgått sin tekniske levetid og må skiftes.  

 

234-2 Vinduer, dører og porter 

Fasadevinduene har overgått sin tekniske levetid og bør skiftes.  

234-4 Vinduer, dører og porter 

Kjellervinduene har overgått sin tekniske levetid og bør skiftes.  
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236-1 og 236-2 Kledning og overflater 

Etter utført drenering bør overflatene i kjelleren rehabiliteres.  

4.1.3. C-BYGGET 

234-3 Vinduer, dører og porter 

Takvinduene har overgått sin tekniske levetid og bør skiftes.  

234-5 Vinduer, dører og porter 

2 stykk ytterdører mot kjeller har overgått sin tekniske levetid og bør byttes.  

 

235-1 Utvendig kledning og overflate 

Enkelte ødelagte fasadeplater, og løse skruer og plater. Ødelagte plater må skiftes og skruer må undersøkes 

nærmere for å oppnå optimal feste til underlaget.  

 

261-1 Primærkonstruksjon 

Isoleringen av taket og knevegger er ikke i henhold til dagens krav. Ved en ombygging eller 
rehabiliteringsarbeider anbefales det å etablere tilstrekkelig mengde isolering for å tilfredsstille 
energikravet i teknisk forskrift. 

 

4.1.4. TILFLUKTSROM 

Skolen har per i dag ingen fungerende tilfluktsrom. Alle tilfluktsromdørene er demonterte og ligger lagret i 

skolens kjeller. Ifølge originale plantegninger har det opprinnelig vært tilfluktsrom i A- og C-bygget. I forhold 

til tidligere plantegninger er det foretatt mange endringer av de opprinnelige tilfluktsrommene over tid: 

Betongvegger har blitt fjernet og døråpninger har blitt utvidet. Det ble opplyst under befaringen at det skal 

være et fungerende tilfluktsrom på skolen, men dette er ikke tilfelle, og det anbefales å tilbakeføre 

tilfluktsrommene til opprinnelig plan. Det er ikke medtatt en kostnadsberegning for tilbakeføring av 

tilfluktsrom i denne rapporten, men det anbefales å prosjektere en tilbakeføring av tilfluktsrom.  

5. VVS-TEKNISKE ANLEGG 

5.1. 31 SANITÆRANLEGG  

 

310 Generelt vedrørende sanitærinstallasjoner 

Bygget er tilknyttet offentlig vann og avløp. Vann-innlegget er plassert ved siden av fyrrommet i 1. 

byggetrinn. Avløp fra sanitærutstyr (spillvann) og overvann fra tak og sluk på plasser er ført ut av bygget. 

311 Bunnledninger for sanitærinstallasjoner 

Bunnledningene er lagt under kjellergulvet. Det er ikke foretatt noen inspeksjon av rørledningene innvendig 

med kamera. Bunnledningene for spillvann er sannsynligvis lagt med betongrør eller støpejernsrør. Fra 

kulverten i C-bygget er det lagt kobberrør for sanitærutstyr og stålrør til radiatoropplegg, som 

bunnledninger og ut mot opplegg på fasadene. Lekkasjer fra disse rørene må påregnes. Rørene ligger uten 

mulighet for inspeksjon av tilstand og kvalitet. 
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312 Ledningsnett for sanitærinstallasjoner 

Det er benyttet kobberledninger for vanntilførsel til sanitære installasjoner, både kaldtvann, varmtvann og 

sirkulasjonsledning. Ledningsnettet er lagt horisontalt i kjelleretasjene og i kulverten under C-bygget.  

Alle hovedføringene er fra byggeår, mens det er skiftet ut koblingsledninger der hvor det er skiftet 

sanitærutstyr og blandebatterier.  

Bilde 2: Bildet viser sammenkobling av gamle rør og nye rør som ble utført når sanitærutstyret ble skiftet ut 

Ledningsnettet er over 60 år gammelt og burde vært skiftet ut på grunn av fare for lekkasjer. 

 

De innvendige avløpsledningene er fra byggeår. Det ble benyttet soil-rør da bygget var nytt. Stort sett alle 

røropplegg er fra byggeår. I forbindelse med utskifting av sanitærutstyr er det montert tilkoblingsstusser fra 

utstyr og frem til gulvet eller veggen. Her er det benyttet PP-rør (dvs. plast-rør i poly-propylen). 

314 Armaturer for sanitærinstallasjoner 

Opprinnelig var blandebatteriene to-greps. De aller fleste armaturene er skiftet ut med nyere ettgreps-

armaturer. Stengeventilene i rørnettet er av eldre type, primært fra byggeår.  

Bilde 3: Bildet viser armaturer fra byggeår (avstegningsventiler for vannrør) 
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315 Utstyr for sanitærinstallasjoner 

Det aller meste av sanitærutstyret (servanter, WC, etc.) er skiftet ut, slik at det er lite utstyr som gjenstår 

uskiftet fra byggeår. I fyrrommet er varmtvannsberederne plassert. To stykk varmtvannsberedere med 

mulighet for overføring av varme fra fjernvarmeanlegget og med elektriske kolber forsyner hele skolen med 

varmtvann. Varmeforsyningen fra fjernvarmeanlegget er stengt av slik at det er de elektriske kolbene som 

benyttes. Det er lagt opp sirkulasjonsledning i alle fløyer slik at det raskt blir varmt vann tilgjengelig i 

tappepunktet for handvask osv. Berederne ble montert i 1994. 

 

Bilde 4: Varmtvannsberedere plassert i fyrrommet 

316 Isolasjon av sanitærinstallasjoner 

Kaldt – og varmtvannsrørene er isolert med henholdsvis kork og glassull. Isolasjonen er kledt med ullpapp, 

omviklet med lerretsbandasje og malt. Isolasjonen er preget av elde, ser ikke pen ut og burde vært skiftet. 

 

Bilde 5: Isolasjon av kaldt- og varmtvannsrør i kulvert under C-bygget 
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5.2. 32 VARMEANLEGG  

 

320 Generelt vedrørende varmeinstallasjoner 

Bygget varmes opp via vannbåren varme. Oljekjelene er ikke lengre i bruk da energiforsyningen nå besørges 

fra fjernvarme. Oljetanken er gravd opp og fjernet. 

 

321 Bunnledninger for varmeinstallasjoner 

Ut fra kulverten i C-bygget er det lagt stålrør for radiatoropplegg på fasadene under gulv på grunnen. 

Lekkasjer fra disse rørene må påregnes, da rørene er over 60 år gamle. Rørene ligger uten mulighet for 

inspeksjon av tilstand og kvalitet. 

 

322 Ledningsnett for varmeinstallasjoner 

Det er benyttet gjengede stålrør i varmeanlegget.  Ledningsnettet er over 60 år gammelt og burde vært 

skiftet ut på grunn av fare for lekkasjer. Det er tydelige spor etter lekkasjer og rustdannelser på rørene flere 

steder.  

 

324 Armaturer for varmeinstallasjoner 

Stengeventilene i rørnettet er av eldre type, primært fra byggeår. Sluseventiler av denne typen som er 

benyttet her har ofte dårlig tetting mellom spindel og ventilhus. Ved betjening er det stor sjanse for 

lekkasje fra pakkboksen. Det er noen nyere ventiler i fyrrom og ved samlestokk i tilstøtende rom som er 

installert i forbindelse med installasjon av el-kjele på midten av 1990 - tallet. 

 

 

 Bilde 6: Rustdannelse ved lekkasje 
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Bilde 7: Bildet viser nyere stengeventiler i varmeanlegget i B-bygget (ventiler med blå farge) 

325 Utstyr for varmeinstallasjoner 

Når bygget ble oppført i 1955 er det ting som tyder på at bygget ble varmet opp med koks. Uansett ble det 

satt inn oljekjeler i 1969. Disse kjelene har vært i bruk helt til det ble satt inn fjernvarme i bygget. Den ene 

kjelen har fått oppgradering i form av ny oljebrenner i 1997. Kapasiteten på oljekjelene er ca. 500 kW hver, 

til sammen 1 000 kW. Kjelene er fremdeles på plass i fyrrommet, men oljetanken på 10 000 liter som lå 

nedgravd utenfor fyrrommet er fjernet. Det er derfor ikke lenger mulig å varme opp bygget med olje. Rundt 

1995 ble det satt inn el-kjele i anlegget. Effekten på denne er 225 kW. Denne er fremdeles operativ. I 2007 

ble det etablert fjernvarme og det er dette som nå er energikilden. 

 

Bilde 8: Bildet viser en av oljekjelene plassert i fyrrommet i B-bygget 



 

 2100583-AROK-001-20210429 Side 16 av 31 

Radiatorene er av eldre type (fra byggeår) i størstedelen av bygget. I B-bygget ble det i forbindelse med 

oppgradering av bygget satt inn nye radiatorer. 

 

Bilde 9: Bildet viser eldre type radiator i C-bygget 

 

Bilde 10: Bildet viser ny radiator (fra 2010) i B-bygget 

De fleste sirkulasjonspumpene i varmeanlegget er av eldre dato. De som er nyere er sannsynligvis skiftet ut 

på grunn av at de var gamle og utslitte/defekte. 
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326 Isolasjon av varmeinstallasjoner 

De eldste varmerørene i stål er isolert med glassull. Isolasjonen er kledt med ullpapp, omviklet med 

lerretsbandasje og malt. Isolasjonen er preget av elde, ser ikke pen ut og burde vært skiftet. Nyere stålrør i 

kjelleren er isolert med mineralull. Noen rør er mantlet med PVC-folie (isogenopak), mens andre har 

utvendig kledning med aluminiumsfolie. Noen nyere rør er isolert med cellegummi. Dette 

isolasjonsmaterialet er ikke egnet på varme rør. 

5.3. 36 LUFTBEHANDLING 

 

360 Generelt vedrørende luftbehandling 

Opprinnelig var det avtrekksventilasjon i bygningen med till-luft via spalter i vinduene og med store 

avtrekksvifter som trakk varmluft ut av bygget uten varmegjenvinning. Ventilasjonsanleggene er 

oppgradert i forskjellig tidsrom slik at alle bygningsdeler nå har balansert ventilasjon med 

varmegjenvinning. Generelt er ventilasjonsluftmengdene for små, noe som gir CO2-konsentrasjon over 

anbefalt grenseverdi. 

361 Kanalnett i grunnen for luftbehandling 

Det er ingen ventilasjonskanaler under gulvet, lagt som bunnledning. 

362 Kanalnett for luftbehandling 

Det er benyttet ventilasjonskanaler, som er laget av galvanisert stål. Det er benyttet rektangulære kanaler 

med geideskjøter i tekniske rom og der plassforhold krever dette. For øvrig er det benyttet runde 

spirokanaler.  

364 Utstyr for luftfordeling 

Det er benyttet hvitlakkerte till-lufts- og avtrekksventiler montert i himling og på vegg. I A-bygget er 

ventilene og kanalene montert synlig under himlingen. I B-bygget er kanalene lagt over himling og ventilene 

montert i himlingen. I C-bygget er kanalene lagt over korridorhimling og deretter ført inn i klasserommene 

synlig under himling. Det er her benyttet fortregningsventilasjon med till-luft ned langs korridorvegg. 

Avtrekk er montert synlig oppunder taket. 

 

 

Bilde 11: Bildet viser till-luft i et klasserom i C-bygget. Her er det benyttet fortregningsventilasjon med till-luft plassert ved gulv 
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Bilde 12: Bildet viser till-luft montert som omrøringsventilasjon. Bildet er tatt i et klasserom i A-bygget 

365 Utstyr for luftbehandling 

A-bygget: Det er montert ett aggregat (eldre dato) i nedre plan som ventilerer dette bygget. 

B-bygget: Ventilasjonsaggregatet fra 2010 er montert på loftet og ventilerer B-bygget.  

C-bygget: Nordre del, plan 2 og 3, ventileres fra aggregat (eldre dato) plassert på loftet over B-bygget 

Søndre del, plan 2 og 3, ventileres fra aggregat (eldre dato) plassert i plan 4 

    Plan 4 ventileres fra aggregat (eldre dato) plassert i plan 4 

    Ny festsal ventileres fra aggregat (2010) plassert i plan 4 

    Plan 1 er uventilert 

  

366 Isolasjon av installasjon for luftbehandling 

På kaldt loft er det benyttet lamellmatter med aluminiumsfolie. Der hvor kanalene krysser brannceller fra 

loft i B-bygget er det benyttet brannisolasjon med nettingmatte. Se vedlagte rapport vedrørende 

brannteknisk utførelse. 

37 Komfortkjøling 

Ingen luftbehandlingsanlegg har installert for kjøling. 
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6. ELEKTROTEKNISKE OG TELETEKNISKE ANLEGG 

6.1. DAGENS TILSTAND PÅ SKOLEN 

Store deler av bygningsmassen har originale installasjoner fra byggeåret 1955/1957.  Det er i årenes løp 

blitt foretatt en god del utskiftninger i det elektriske- og teletekniske anlegget.  

411 - Bæresystemer 

Bæresystemer er stort sett fra byggeåret, men i god stand.  

 

412 – Jordingsanlegg 

Jordingsanlegg er stort sett fra byggeåret. Tilstand på dette er ukjent. Det må foretas målinger av dette for 

å konkludere med om det holder dagens standard.   

 

413 – Systemer for lynvern 

Ingen lynvernanlegg etablert. 

 

 

414 – Systemer for elkraftuttak 

Det er etablert kabelkanaler i klasserom og kontorer. Kabelkanalene har noe varierende tilstand. 

I enkelte rom, som for eksempel systuer, har ikke  kabelkanal. Her der det innfelte stikkontakt i vegg med 

ukjent alder. 

 

Bilde  13: Antall stikkontakter samsvarer ikke med bruken av rommet 
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422 – Nettstasjoner 

 

Bilde 12: Nettstasjon til bygget er etablert på utsiden av B-bygget 

431 – Systemer for elkraftinntak 

Det er etablert stigerkabel fra nettstasjon til hovedfordeling. Denne er fra byggeåret og har nådd teknisk 

levealder. 

 

432 – Systemer for hovedfordeling 

Hovedfordeling er fra byggeåret og har for lengst passert teknisk levealder. Det har vært flere pålegg om å 

skifte denne ut, men dette er ikke gjennomført per dags dato.  

 

Stigerkabler i bygget er fra byggeåret. Disse har for lengst passert teknisk levealder. 

 

 

 

Bilde 13 og 16: Utrustningen i hovedfordelingen er utdatert og ikke i henhold til NEK400 
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433 – Elkraftfordeling til alminnelig forbruk.  

Underfordelinger er stort sett fra byggeåret, med unntak av noen arealer i B-bygget, som er oppgradert de 

seneste år.  

 

 

Bilde 17: Elkraftfordeling  

434 – Elkraftfordeling til driftstekniske installasjoner 

Installasjoner i forbindelse med driftstekniske installasjoner er stor sett fra byggeåret og har stort sett 

overgått teknisk levealder. 

434 – Elkraftfordeling for virksomhet 

En god del installasjoner er utført de siste år.  

 

442 – Lysanlegg 

Deler av lysanlegget er opprustet og skiftet til LED. Det er fortsatt en god del armaturer med T5 rør. 

 

 

Bilde 18: Lysanlegg 
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443 - Nødlysanlegg 

Deler av nødlysanlegget er oppdatert i 2010. Det må foretas en kontroll på at installasjonene opprettholder 

dagens krav. 

 

514 – Inntakskabler for teleanlegg 

 

Bilde 19: Inntakskabler for teleanlegg 

7. BRANNSIKRING 
Brannsikkerhetsnivået i bygningen vurdert og nødvendige og anbefalte tiltak for å oppnå akseptabel 

brannsikkerhet angitt i egen prioritert tiltaksliste i vedlegg 1, «Brannteknisk tilstandsanalyse – Mosjøen 

barneskole». Avvikene listet opp tabellarisk og det er gitt løsningsforslag for å lukke hvert enkelt avvik.    

Bygningen er vurdert opp mot referansenivået i veiledning til forskrift om tekniske krav til byggverk (VTEK 

17), samt minimumsnivå i gjeldende forskrift for bygningen iht. Forskrift om brannforebygging. Gjeldende 

forskrift for bygningen er vurdert til å være byggeforskrift 1985 (A-fløyen og C-fløyen) og TEK 97 (B-fløyen). 

Inntrykket etter befaring i skolen tilsa at personsikkerheten i hovedsak er forsvarlig, men at det er enkelte 

forhold som må utbedres innen 2 år (TG 3). Dette gjelder bytte av flere uklassifiserte branndører, etablering 

av rømningstrapp, brannisolasjon av ventilasjonskanaler og utarbeide branntegninger og rømningsplaner. 

8. OPPSUMMERING 
Hele bygningsmassen må beholdes for å tilfredsstille brukervennlighet for ansatte og elever. For å få skolen 

opp på et akseptabelt nivå må bygningsmassen utbedres. Dette har tidligere vært planlagt etter 2010, men 

utsatt frem til dags dato. Skolen vil miste en del areal i kjelleren i C-bygget, siden tilfluktsrommet, som ikke 

er i forskriftsmessig stand, må tilbakeføres. Mye av arealet i kjelleren som i dag brukes til 

undervisningsformål vil bortfalle eller må omstruktureres. Luftbehandling, vanntilførsel, elektro og 

brannsikring må utbedres, og dette vil medføre større bygningsmessige arbeider. For å unngå 

fuktinntrenging og større følgeskader må dreneringen skiftes ut utenfor A- og B-bygget. Loftene i A- og C-

bygget må etterisoleres, og takvinduene i C-bygget må byttes. Før arbeidene med å utbedre skolen starter 

anbefales det å gjennomføre ytterligere undersøkelser, og prosjektere riktige og gode løsninger for skolen 

for tiden fremover.   
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9. TILSTANDSANALYSE OG KALKYLE 
  

Bygningsdel Konstruksjon  Tilstandsbeskrivelse/ Årsak   K
o

n
se

kv
en

s 
 

Tiltak   

K
o

d
e 

NS 3451:2009 
Tekniske egenskaper, 

materialer, overflater etc   

 T
G

  

  T
yp

e 
 

  K
G

  

Anbefaling Sum 

2 
BYGNING      

      

    

21 Grunn og fundamenter               

217 Drenering Drenering på utsiden av 
A- og B-bygget.  

Saltutslag og mugg på 
innsiden av 
ytterveggene i 
kjelleren. Det ble 
opplyst under 
befaringen at det ikke 
har vært gjort 
utbedringer på utsiden 
av grunnmuren til A- 
og B-bygget siden 
byggeår.  

3 Ø 2 Dreneringen har overgått sin 
levealder og må utbedres. 
Prisestimatet inkluderer også 
isolering og fuktsikring av 
grunnmuren med 50 mm EPS og 
grunnmursplast.  

kr 310 000,00 

22 Bæresystemer               

222-
1 

Søyler Søyle i vestfasaden i C-
bygget.  

Skader i betongen som 
har frigjort 
armeringen. 

2 O 1 Armeringen bør rustbehandles 
før flekkpussing og 
overflatebehandling med rett 
produkt.  

kr 5 000,00 

222-
2 

Søyler Søyler ved overbygg på A-
bygget (mot øst).  

Avflasset maling og 
rust på platene 
(anlegget) til søylene. 
Anlegget til søylene er 
mest sannsynlig utsatt 
for fuktighet fra den 
plasstøpte betongen 
ovenfor.  

2 S 2 Årsaken til skadene på 
anleggene til søylene bør 
undersøkes nærmere, før 
platene rustbehandles og 
overflatebehandles med rett 
produkt.  

kr 10 000,00 

23 Yttervegger               

231 Bærende yttervegger Knevegger på loftet i C-
bygget.  

Kneveggene er isolert 
med 100 mm.  

2 E 2 Kneveggene bør etterisoleres 
for å opprettholde dagens 
energikrav. Det bør gjøres en 
energiberegning på hvor mye 
det er hensiktsmessig å øke 
isolasjonstykkelsen. 
Prisestimatet er for en økning 
av veggtykkelsen med 100 mm.  

kr 220 000,00 

234-
1 

Vinduer, dører, porter Vinduer fra 1999 i A-
bygget. 

Stikkprøver: Enkelte 
vinduer var vanskelige 
å åpne og lukke.  

2 H 2 Vinduene må sjekkes og 
eventuelt justeres. Pakninger 
bør også undersøkes og 
eventuelt byttes ved behov. 

kr 22 000,00 

234-
2 

Vinduer, dører, porter Vinduer fra 1992 i B-
bygget. 

Vinduene har slitt 
overflate på utsiden 
og har dårlige 
pakninger. Det ble 
meldt om kaldt/varmt 
for vinter/sommer; 
indikasjon på dårlige 
glass. Vinduene har 
overgått sin levetid. 

2 Ø 3 Det anbefales å skifte vinduene.  kr 345 000,00 

234-
3 

Vinduer, dører, porter Takvinduer av typen Velux 
i C-bygget  

Stikkprøver: Enkelte av 
glassene er punkterte 
og det er tegn til 
fuktinnsig på 
rammene og 
utforingene. Vinduene 
har overgått sin 
levetid.  

3 Ø 3 Det anbefales å skifte vinduene.  kr 320 000,00 
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234-
4 

Vinduer, dører, porter Originale kjellervinduer i 
A- og B-bygget (mot nord 
og vest).  

Vinduene er slitte og 
utette, og har overgått 
sin levetid.  

2 E 2 Det anbefales å skifte vinduene.  kr 120 000,00 

234-
5 

Vinduer, dører, porter 2 stykk ytterdører ved 
nedgang til toaletter i C-
bygget og 1 stykk ytterdør 
i A-bygget (mot nord).  

2 stykk dører i C-
bygget: Dørene er 
originale og er utette 
både på sidene og i 
underkant. Dørene har 
overgått sin levetid. 1 
stykk dør i A-bygget: 
Terskelen har råtnet 
delvis bort og døren er 
utett. Døren har 
overgått sin levetid.  

3 E 2 Det anbefales å skifte dørene. 
For å opprettholde det originale 
uttrykket til bygningen bør 
dørene byttes ut med tilnærmet 
like dører.  

kr 75 000,00 

235-
1 

Utvendig kledning og 
overflate 

Fasadeplater.  Fasadeplatene er av 
typen Steni. Enkelte 
skruer har løsnet fra 
underlaget, så platene 
er delvis løse enkelte 
steder. Platehjørner 
har brekt av, og det 
har oppstått sprekker 
på platene ved 
underkant vinduer på 
nordfasaden. Enkelte 
plater på bakkenivå 
mot skolegården har 
blitt knust og delt pga. 
hærverk, samt at 
vindtetting og 
isolasjon også har blitt 
ødelagt.  

3 O 2 Det bør undersøkes nærmere 
grunnen til at skruene slipper 
taket fra underlaget. 
Sprekkdannelsene i platene bør 
også sjekkes for å unngå 
ytterligere skader. Ødelagte 
plater må byttes, og vindtetting 
og isolasjon må utbedres. Det 
bør også vurderes om den 
nederste delen av fasaden bør 
byttes til et mer robust 
materiale som tåler støt.  

kr 200 000,00 

235-
2 

Utvendig kledning og 
overflate 

Grunnmursplater av 
isopor og armert puss på 
C-bygget.  

Flesteparten av 
platene har løsnet fra 
underlaget, og henger 
utover i overkant. Det 
er også hull i enkelte 
plater.  

2 O 2 Plater med hull må byttes ut og 
alle løse plater må festes på 
nytt.  

kr 20 000,00 

235-
3 

Utvendig kledning og 
overflate 

Vindtetting på undersiden 
av utlekting av yttervegg 
på A- og B-bygget.  

Vindtettingen er ikke 
klemt med lekt 
oppunder utlektingen 
av ytterveggen, og 
vindtettingen er enten 
mangelfull eller har 
løsnet.  

3 E 2 Vindtettingen må utbedres i 
underkant av ytterveggen.  

kr 12 000,00 

235-
4 

Utvendig kledning og 
overflate 

Siporex- eller Lecavegger 
på tilbygg i A-bygget (mot 
vest). 

Sprekker i overflaten 
og avflasset maling.  

2 O 1 Løs puss fjernes før 
flekkpussing/sparkling, og 
overflaten overflatebehandles 
deretter med rett produkt.  

kr 24 000,00 

236-
1 

Kledning og overflater Kjellervegger i A- og B-
bygget.  

Løs puss på 
yttervegger i kjelleren 
(se også post 217).  

2 H 3 Etter at drenering er utført: 
Fjerne løs puss, rengjøre, prime 
og flekkpusse.  

kr 30 000,00 

236-
2 

Kledning og overflater Kjellervegger i A- og B-
bygget.  

Avflasset maling, 
mugg og saltutslag på 
betongveggene i 
kjelleren (se også post 
217).  

2 H 3 Etter at drenering er utført: 
Fjerne løs maling, rengjøre, 
flekksparkle, slipe og 
overflatebehandle veggene med 
rett type overflatebehandling.  

kr 240 000,00 

236-
3 

Kledning og overflater Forblendete kjeller-
vinduer i B-bygget.  

Enkelte vinduer i 
kjelleren er fjernet og 
åpningene er 
forblendet med Leca. 
Lecaen er ikke pusset 
hverken på utsiden 
eller innsiden. 

2 O 1 Forblendingene med Leca bør 
pusses og overflatebehandles 
på begge sider.  

kr 12 000,00 

237 Solavskjerming Manuell solavskjerming. Det ble meldt om 
under befaringen at 
solavskjermingen blir 
ødelagt av vind, siden 
det forekommer at de 
forblir i nedtrukket 
stilling. 

2 Ø 3 Det anbefales å skifte til 
automatisk system for å unngå 
skader på solavskjermingen og 
kostbare utbedringer. 
Prisestimat ukjent.  

kr 0,00 
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239 Andre deler av 
yttervegg 

Omramming i armert 
betong rundt inngang i C-
bygget i sørøst.  

Betongen har sprekt 
opp og armeringen er 
delvis frigjort enkelte 
steder. Fare for 
ytterligere 
sprekkdannelser og 
nedfall. Overflaten er 
noe mosegrodd.  

2 S 3 Mosen må fjernes. Løs betong  
fjernes og armeringen 
rustbehandles før flekkpussing. 
Overflaten overflatebehandles 
med rett produkt.  

kr 10 000,00 

24 Innervegger               

246-
1 

Kledning og overflater Siporex-vegger i A- og B-
bygget.  

Sprekker i Siporexen 
enkelte steder.  

2 O 1 Sprekkene bør sparkles, slipes 
og overflatebehandles med rett 
produkt.  

kr 20 000,00 

248 Utstyr og 
komplettering 

HC-toalett i A-bygget.  HC-toalettet er ikke 
riktig utført i henhold 
til universiell 
utforming. 

2 H 3 HC-toalettet må bygges om for 
å tilfredsstille kravene til 
universiell utforming.  

kr 40 000,00 

25 Dekker               

256 Faste himlinger og 
overflate-behandling 

A-, B- og C-bygget: 
Himlinger i alle korridorer. 

I forbindelse med 
utskifting av 
ventilasjon og elektro i 
korridorene må 
himlingene byttes ut.  

IU O 0 Bytte ut himlinger.  kr 1 230 000,00 

26 Yttertak               

261-
1 

Primærkonstruksjon Blåseisolasjon på loft i A-
bygget.  

Blåseisolasjonen ligger 
ikke jevnt fordelt over 
etasjeskiller. Tykkelsen 
er ukjent.  

2 E 2 Det anbefales enten å fjerne 
gulvet på loftet, fore opp 
bjelkene til en høyde for 
akseptabel isolasjonstykkelse og 
legge nytt gulv, eller å 
blåseisolere på nytt og fordele 
isolasjonen jevnt utover gulvet. 
Isolasjonstykkelse og løsninger 
bør utarbeides av RIBFy. 
Prisestimatet er for 
undersøkelser av dagens 
situasjon og rapport.  

kr 25 000,00 

261-
2 

Primærkonstruksjon Etterisolering av tak over 
loft i C-bygget.  

Isolasjonstykkelsen i 
skråtaket og himlingen 
på loftet har ukjent 
tykkelse. Isolasjonen 
tilfredsstiller uansett 
ikke dagens krav 
(etterisolert på 1990-
tallet).  

2 E 2 Isolasjonstykkelsen bør 
klargjøres ved nærmere 
undersøkelser, og etterisolering 
for å oppnå dagens krav bør 
beregnes av en RIBFy. 
Prisestimatet er for 
undersøkelser av dagens 
situasjon og rapport.  

kr 25 000,00 

262 Taktekking Tak over tilbygg til A-
bygget (mot vest). 

Taket er tilnærmet 
flatt og det mangler 
avløp. Vannansamling 
midt på takflaten 
under befaringsdagen. 
Dette indikerer null 
fall. Gesimsbeslagene 
er rustne.  

2 O 3 Det bør etableres fall og sluk 
eller takrenner med nedløp, på 
takflaten, så ikke snø og vann 
blir liggende på taket.  

kr 60 000,00 

265-
1 

Gesimser, takrenner og 
nedløp 

Nedløp A-, B- og C-bygget.  Alle nedløpene har 
blitt montert med 
falsen inn. Om det blir 
lekkasje fra falsen vil 
dette generere skader 
på ytterkledning.  

2 Ø 3 Alle nedløp med falsen inn bør 
justeres så falsen vender 
utover. 

kr 5 000,00 

265-
2 

Gesimser, takrenner og 
nedløp 

Nedløp C-bygget ved 
trapp i sørøst.  

Nedløpet mangler 
utkast, så vannet 
renner rett ut på trapp 
og fasade.  

2 Ø 3 Det bør monteres et utkast, så 
vannet føres vekk fra trappen 
og fasaden.  

kr 1 000,00 

28 Trapper, balkonger               

282-
1 

Utvendige trapper Utvendig trapp i skifer og 
puss ved hovedinngangen 
i C-bygget mot nord.  

Løs puss i front 
(opptrinn). Løs puss 
kan medføre at den 
ytterste raden med 
skifer (inntrinn) løsner. 
Trappen har 
vegetasjon enkelte 
steder.  

2 S 3 Løs puss fjernes og deretter 
flekkpusses . Vegetasjon fjernes 
for å unngå ytterligere skader 
på trappen.  

kr 5 000,00 

282-
2 

Utvendige trapper Trapper/repos ved to 
stykk inngangsparti i 
tilbygg i A-bygget.  

Skiferheller mangler.  2 O 1 Manglende skiferheller bør 
suppleres.  

kr 20 000,00 
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29 Andre bygnings-
messige deler 

              

291 Rørisolasjon Rørisolasjon i kjeller og 
kulvert i A-, B- og C-
bygget.  

Store deler av 
rørisolasjonen er 
original og inneholder 
mest sannsynlig 
asbest. Under 
befaringen ble det 
registrert arbeider på 
rør i kulvert, og 
isolasjonen hadde blitt 
fjernet og lå igjen på 
gulvet. 

3 H 3 Det anbefales å gjennomføre en 
miljøkartlegging av byggene for 
å registrere helsefarlige 
materialer. En miljørapport vil 
danne grunnlaget for en 
miljøsanering, som bør utføres 
for å forhindre fremtidige 
arbeider med helsefarlige 
materialer.   

kr 40 000,00 

3 VVS               

31 Sanitæranlegg               

312 Ledningsnett for 
sanitær- installasjoner 

Eksisterende ledningsnett 
fra byggeår. 

Gamle rør 2 Ø 3 Utskifting av alle eksisterende 
kaldt- og varmtvannsrør, og rør 
for sirkulasjon av varmtvann. 

kr 3 000 000,00 

314 Armaturer for 
sanitærinstallasjoner 

Stengeventiler i rørnettet 
er fra byggeår. 
Blandebatterier er skiftet 
ut. 

Stengeventiler bør 
byttes 

2 Ø 3 Eksisterende stengeventiler 
byttes ut samtidig med at det 
legges opp nye rør. Eksisterende 
blandebatterier på servanter og 
utstyr skiftes gjerne ut samtidig 
med at bygget rehabiliteres. 

kr 550 000,00 

315 Utstyr for 
sanitærinstallasjoner 

Eksisterende sanitærutsyr 
er stort sett skiftet ut. 

Stort sett ok. 1 O 0 Ved en rehabilitering av bygget 
blir det vanskelig å beholde 
eksisterende utsyr. 
Demontering og remontering 
inklusive lagring koster like mye 
som å montere nytt utstyr. 
Utstyret er derfor anbefalt å 
skifte ut. 

kr 3 330 000,00 

316 Isolasjon av 
sanitærinstallasjoner 

Glassull og kork. Gammel isolasjon, 
eldre materialer 

3 E 1 Nye rør isoleres med 
diffusjonstett isolasjon på kalde 
rør og mineralull på varme rør. 
Rørene kles med alufolie. 

kr 330 000,00 

32 Varmeanlegg               

321 Bunnledninger for 
varme- installasjoner 

I C-bygget er det 
nedstøpte stålrør under 
gulv på grunnen. 

Rørene er utilgjengelig 
for inspeksjon, men de 
er 65 år gamle. 

3 Ø 2 Utskifting av rørene anbefales 
før større lekkasjer oppstår noe 
som vil forårsake 
driftsforstyrrelser vedrørende 
oppvarming av hele bygget. 

kr 300 000,00 

322 Ledningsnett for 
varme- installasjoner 

Eksisterende stålrør er fra 
byggeår i bygg A og C. 

Rørene er 65 år gamle. 3 Ø 2 Utskifting av rørene anbefales 
før større lekkasjer oppstår. 

kr 3 900 000,00 

324 Armaturer for varme- 
installasjoner 

Eksisterende armaturer er 
stort sett fra byggeår i 
bygg A og bygg C. 

Armaturene er 65 år 
gamle. 

2 Ø 2 Utskifting av armaturene 
anbefales før større lekkasjer 
oppstår. 

kr 1 400 000,00 

325 Utstyr for varme- 
installasjoner 

Radiatorene er fra 
byggeår i bygg A og bygg 
C. 

Eldre radiatorer, 
mange med 
manglende 
reguleringsmulighet. 

2 Ø 2 Skifte ut radiatorer og etablere 
aktuatorer for romregulering 
med termostat på vegg. 

kr 2 700 000,00 

326 Isolasjon av varme- 
installasjoner 

Stålrør isolerte med 
glassull 

Gammel isolasjon, 
eldre materialer 

2 Ø 1 Montere ny isolasjon samtidig 
som stålrørene skiftes ut med 
nye stålrør. 

kr 900 000,00 

36 Luftbehandlingsanlegg               

362 Kanalnett for 
luftbehandling 

Kanaler av galvanisert stål Kanaler ikke sjekket 
innvendig. 
Erfaringsmessig er det 
mye støv i 
avtrekkskanalene. 

2 H 2 Kanaler skiftes ut da økte 
luftmengder gjør at 
kanaldimensjonene må økes. 

kr 3 500 000,00 

364 Utstyr for luftfordeling Tilluft og avtrekksventiler i 
galvanisert stål, 
hvitlakkert. 

Underdimensjonerte 2 H 2 Økt luftmengde i 
klasserommene krever nye 
ventiler. Det etableres samtidig 
behovsstyrte luftmengder (VAV) 

kr 3 750 000,00 

365 Utstyr for 
luftbehandling 

Ventilasjonsaggregater. Eldre aggregater i bygg 
A og C. (sett bort fra 
nyere aggregat for 
Mosjonsal) 

2 H 2 Aggregatene skiftes ut, størrelse 
tilpasset nye luftmengder. 

kr 5 550 000,00 

366 Isolasjon av 
installasjoner for 
luftbehandling 

Lamellmatter og 
brannisolasjon 

Noe isolasjon har 
løsnet fra kanalene. 

1 E 1 Nye og større 
ventilasjonskanaler krever ny 
kanalisolasjon. 

kr 600 000,00 
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37 Luftkjøleanlegg               

375 Utstyr for 
komfortkjølig 

Det er ikke kjøling i 
ventilasjonsaggregatene i 
dag. 

        Det etableres kjøling i 
luftbehandlingsanleggene. (Det 
er regnet med DX) 

kr 500 000,00 

4 Elkraft-installasjoner               

41 Basisinstallasjoner for 
elkraft 

              

411 Systemer for 
kabelføring 

Kabelbroer i stål God 1   1 I Korridorer og rom hvor 
kabelbroer kommer i konflikt i 
forbindelse med utskiftning av 
ventilasjonsanleggene. 

kr 400 000,00 

412 Systemer for jording Ukjent Ukjent IU S 2 I forbindelse med utskifting av 
hovedfordeling anbefales det å 
ta en kontroll av 
jordingsanlegget. Her er også 
medtatt en sum for 
komplettering av 
jordingsanlegget 

kr 200 000,00 

413 Systemer for lynvern Ikke etablert   0 S 2 I forbindelse med utskifting av 
hoved- og underfordelinger bør 
grov- og finvern etableres i 
fordelingene. Kostnad for dette 
er medtatt i hoved- og 
underfordelinger. 

kr 0,00 

414 Systemer for 
elkraftuttak 

En del eldre teleuttak og 
stikkontakter. 

I bygg B kontorer, bygg 
B noen 
undervisningsrom og 
bygg C musikkrom er 
det foretatt en 
oppgradering.  

2 E 0 Foreta en gjennomgang og 
foreta utskifting av de deler av 
anlegget som ikke er 
forskriftsmessig. 

kr 200 000,00 

43 Lavspent- forsyning               

431 System for 
elkraftinntak 

Stgerkabel fra Trafo til 
høyspentfordeling. 

Teknisk levealder 
oppnådd. 

1 S 1 Skifte ut stigekabel kr 100 000,00 

432 System for hoved- 
fordeling 

Hovedfordeling for hele 
bygget. 

Teknisk levealder 
oppnådd. Ikke i 
henhold til NEK 400. 

3 S 3 Etablere ny hovedfordeling kr 1 000 000,00 

433 Elkraftfordeling til 
alminnelig forbruk 

Elkraftfordelinger for 
distribusjon. 

Teknisk levealder 
oppnådd. Ikke i 
henhold til NEK 400. 
(Unntak er kontorer og 
undervisningsrom i 
fløy B, samt 
musikkrom i fløy C. 

3 S 3 Etablere nye underfordelinger kr 400 000,00 

434 Elkraftfordeling til 
driftstekniske 
installasjoner 

Underfordelinger til 
ventilasjonsanlegg etc. 

Teknisk levealder er 
oppnådd på noen av 
disse. Nye fordelinger 
pgs. Utskifting av 
ventilasjonsanlegg. 

2 S 2 Etablere nye fordelinger kr 400 000,00 

44 Lys               

442 Belysningsutstyr Delvis erstattet med LED 
armaturer. En god del 
armaturer med vanlige 
lysrør.  

Armaturene har 
varierende alder og 
tilstands. 

2 M 1 Skifte ut aldrende armaturer 
med LED. 

kr 2 500 000,00 

443 Nødlysutstyr Delvis erstattet med LED 
armaturer. En god del 
armaturer med vanlige 
lysrør.  

Armaturene har 
varierende alder og 
tilstand. 

2 S 2 Skifte ut aldrende armaturer 
med LED. 

kr 200 000,00 

5 Tele og 
automatisering 

              

51 Basisinstallasjoner for 
tele og automatisering 

              

511 Systemer for 
kabelføring 

          Ivaretatt i kap. 411 kr 0,00 

512 Jording           Ivaretatt i kap. 411 kr 0,00 

514 Inntakskabler for 
teleanlegg 

Ukjent Ukjent 1 V 1 Gjennomgang og måling av 
anlegget. Fjerne det som ikke er 
i bruk. Supplere der behovet er 
størst 

kr 50 000,00 

515 Telefordelinger Noe nytt og noe eldre Ukjent 1 V 1 Gjennomgang og måling av 
anlegget. Fjerne det som ikke er 
i bruk. Supplere der behovet er 
størst.  

kr 100 000,00 
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52 Integrert 
kommunikasjon 

              

521 Kabling for IKT Noe nytt og noe eldre Ukjent 1 V 1 Gjennomgang og måling av 
anlegget. Fjerne det som ikke er 
i bruk. Supplere der behovet er 
størst.  

kr 200 000,00 

54 Alarm og 
signalsystemer 

              

542 Brannalarm Helt nytt 
brannalarmanlegg i 2010. 

God 1 S 1 Her medtas kostnader for en 
gjennomgang av anlegget. 
Eventuell supplering pga. 
Utskifting av ventilasjonsanlegg 
og eventuell brekkasje i 
forbindelse med montasje av 
nye ventilasjonskanaler. 

kr 200 000,00 

543 Adg.kontr, innbrudds- 
og overfallsalarm 

Helt nytt anlegg i 2010. God 1 S 1 Her medtas ingen kostnader. kr 0,00 

56 Automatisering               

562 Sentral driftskontroll 
og automatisering 

Eksisterer bare delvis i 
dag. 

  1 M 1 Etablere sentral driftskontroll 
på alt av nye anlegg som blir 
etablert. 

kr 1 000 000,00 

1 A Sum estimerte kostnader   eks mva 
40 706 000  

2 B Uforutsatte kostnader, %andel av A 10 % eks mva 
4 070 600  

3 C Rigg og drift kostnader, %andel av A+B 20 % eks mva 
8 955 320  

4 D Sum entreprenørkostnad   eks mva 
53 731 920  

5 E Prosjekteringskostnad, %andel av A+B 15 % eks mva 
6 716 490  

6 F Totalkostnad eks mva, sum D+E   eks mva 
60 448 410  

7 G Merverdiavgift 25 % mva 
15 112 103  

8 H Totalkostnad  inkl mva   inkl mva 
75 560 513  
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10. FOTODOKUMENTASJON 
Fotonummer referer til bygningsdelsnummer i tilstandsanalysetabellen. Der det er flere foto for samme 

bygningsdel, er et løpenummer lagt til. 

  

217: B-bygget - drenering fra byggeår.  234-2: Vinduer i B-bygget. 

  

  

234-3: Velux-vinduer i C-bygget.  234-5: Ytterdør mot nord i A-bygget.  
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235-1: Ødelagte fasadeplater.  235-1: Løse fasadeplater. 

  

235-1: Sprekk i fasadeplater.  235-2: Ødelagte og løse grunnmursplater.  

 

  

261-1: Blåseisolasjon i A-bygget.  291: Gammel rørisolasjon.  
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Gjenopprettelig signatur

X Reidar Meyer 
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