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 Sammendrag 

Rapport sammenfatter resultat av tilstandsvurdering av Nærøysund kommunes skolebygg, der tekniske 

tilstand og egnethet som moderne skole er vurdert på et overordnet nivå.  

Vedlikeholdsbehov er estimert i et 5 års perspektiv, med følgende resultat: 

Skole Strakstiltak
kr 

Tiltak 1-5 år
mill kr 

Sum tiltak 
mill kr 

Austafjord skole 150 000 23,7 23,8

Foldereid oppvekstsenter 250 000 24,0 24,3 

Gravvik oppvekstsenter 400 000 32,0 32,4 

Kolvereid skole 0 0 0 

Mangfoldshuset 50 000 23,0 23,1

Nærøysundet skole 600 000 27,6 28,2 

Nærøy ungdomsskole 300 000 3,4 3,7 

Rørvik skole 1 - 4 90 000 2,4 2,5 

Rørvik skole 5 - 10 300 000 4,2 4,5 

Sum 2 140 000 140,3 142,4

Kostnadsestimat for tiltak i 5- årsperspektiv tilsvarer ca 7 000 kr/m2.  

I dette ligger det også en del tyngre renovering som er ansett som hensiktsmessig å utføre i løpet av fem år, 

men som også kan skyves ut i tid, f.eks samkjørt med en totalrenovering/ombygging.  

Sum omfatter også estimat for ny gymhall ved Nærøysundet skole.  

Kostnadsestimat omfatter ikke tiltak for bygningsdeler og installasjoner med forventet rest levetid markant 

lenger enn fem år. Evt ombygginger er ikke med. 

Det anbefales følgende videre prosess: 

1. Gjennomføre strakstiltak 

2. Samkjøre overordnede hensyn som skolestruktur, masterplan helse/omsorg o.a 

3. Gjøre strategiske valg i bygningsmassen 

4. Gjennomføre tilstandsanalyser for byggene på tiltaksnivå 

5. Utarbeide vedlikeholdsplan 

6. Gjennomføre tiltak 
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1 Grunnlag og forutsetninger 

1.1 Mandat for oppdraget 

Norconsult AS er engasjert av Nærøysund kommune for å kartlegge overordnet tilstand på kommunens 

skoler. I mandatet inngår det vurderinger for vedlikeholdsbehov strakstiltak og tiltak 1-5 år, samt 
betraktninger mot mer langsiktig forvaltning av skolebyggene begrunnet med egnethet og 

tilpasningsdyktighet for framtida.  

1.2 Tekniske vurderinger - grunnlag 

Tilstandsvurdering er basert på befaring på bygget, samt tegningsgrunnlag og opplysninger fra 
virksomhetsledelse og driftspersonale. Dette er ikke å betrakte som komplette tilstandsanalyser av byggene. 

Tilstandsgrad er registrert iht. NS3424 for teknisk tilstand, med følgende definisjon:  

Tilstandsgrad Tilstand ift. referansenivå Betydning/beskrivelse (ikke uttømmende) 

TG 0 Ingen avvik - Tilstand tilsvarer valgt referansenivå eller bedre. Ingen symptomer på avvik.  

TG 1 Mindre/moderate avvik - byggverket eller delen har normal slitasje og er vedlikeholdt; eller 

- avvik eller mangel på dokumentasjon er ikke vesentlig i forhold til referansenivået. 

TG 2 Vesentlig avvik - byggverket / delen er sterkt nedslitt, har en vesentlig skade eller vesentlig redusert 

funksjon ift. referansenivået. Punktvis sterk slitasje og behov for lokale tiltak; eller 

- mangel på vesentlig dokumentasjon; eller 

- det er kort gjenværende brukstid; eller 

- det er mangelfullt eller feil utført; eller 

- det er mangelfullt eller feil vedlikeholdt.  

TG 3 Stort eller alvorlig avvik - byggverket eller delen har totalt eller nært forestående funksjonssvikt; eller 

- behov for strakstiltak. Fare for liv og helse.  

TGIU Ikke undersøkt - delen ikke tilgjengelig for inspeksjon, det mangler dokumentasjon for riktig utførelse 

samtidig som mulig avvik kan innebære vesentlige konsekvenser og risiko. Det er 

behov for mer omfattende undersøkelser for å avdekke eventuelle avvik.  

Det tas generelt forbehold om at det kan finnes forhold som ikke er påvist, og som kan ha konsekvenser for 

det totale bildet. Dette kan skyldes blant annet manglende opplysninger eller skjulte forhold som krever mer 
omfattende bruk av måleinstrumenter eller fysisk avdekking.  

1.3 Egnethet og tilpasningsdyktighet - grunnlag 

Eksisterende bygg er på et overordnet nivå vurdert mht. egnethet og tilpasningsdyktighet for framtida. En 

rekke parametere er vurdert, som byggets fleksibilitet mht bæresystem, planløsning, etasjehøyder, tekniske 
føringsveger og potensial for å tilfredsstille dagens krav. Dette gir et grunnlag for å vurdere muligheter og 
begrensninger opp mot en framtidsrettet løsning. 

Ut over dette er det påpekt observasjoner og opplysninger som anses viktig, uten at dette er systematisk 

kartlagt. Dette kan omfatte brannkrav, universell utforming, energikrav, radon etc. 
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2 Bygningsmasse 

Nærøysund kommune har i dag 5 barneskoler (hvorav to er med barnehage), 2 ungdomsskoler og 1 

kombinert barne- og ungdomsskole. I tillegg har man Mangfoldsbygget (gamle Kolvereid skole) som i dag 
brukes for voksenopplæring.  

Enkelte skoler har i tillegg provisoriske modulbygg. Dette anses som en midlertidig løsning og er derfor ikke 

omfattet av denne vurderingen.  

Tabell 1: Grunndata bygningsmasse

Navn Byggetrinn/fløy Areal m2 Oppføringstidspunkt 

Austafjord skole 1 - 10 Byggetrinn 1 1 650 1975 

Byggetrinn 2 363 1999 

Foldereid oppvekstsenter 1 – 7  
+ barnehage 

Byggetrinn 1 (hovedbygg) 

1227 

1958, tilbygg ukjent 

Byggetrinn 2 (barnehage) ukjent 

Samfunnshus inkl. basseng 1972/-87 

Gravvik oppvekstsenter 1 – 7 
+ barnehage 

Hovedbygg inkl gymsal 900 1964/83 

Barnehage 428 1964 

Kolvereid skole 1 - 7 Byggetrinn 1 3 789 2020 

Mangfoldsbygget Kolvereid Byggetrinn 1 og 2 1 800 1962/-92 

Nærøy ungdomsskole 8 - 10 Byggetrinn 1 3 232 2012 

Nærøysundet skole 1 - 7 Byggetrinn 1 - gymbygg 300 1964 

Byggetrinn 1 - hovedbygg  1 012 1964 

Byggetrinn 2 og 3 800 2003/-05 

Rørvik skole 1 - 4 Byggetrinn 1 777 1975 

Byggetrinn 2 663 1997 

Byggetrinn 3 610 2003 

Rørvik skole 5 - 10 Byggetrinn 1 4 000 2008 

Sum 20 304 



Tilstandsvurdering skolebygg 
Vedlikeholdsbehov og egnethet 
Oppdragsnr.: 5206714   Dokumentnr.: 1   Versjon: 2

2020-12-03  |  Side 7 av 36n:\520\67\5206714\5 arbeidsdokumenter\rapport tilstand skoler - nærøysund kommune.docx 

3 Tilstandsvurdering og etterslep vedlikehold 

3.1 Austafjord skole 

Bygningsmasse har to byggetrinn med hovedbygg fra 1975, og undervisning/SFO-bygg fra 1999. 

Bygningsmasse er preget av elde, og selv om den er vedlikeholdt noe over tid, har den omfattende 

vedlikeholdsbehov.  

Klasseromsfløy inkludert gymsal, toaletter o.a, samt tildels SFO-bygg har slitte gulv, vegger, himlinger, 

gamle ovner og belysning, samt påvirkes av betydelige fuktskader i yttervegg og vanninntrenging via 

vinduer. Dette kombinert med kystklima, gir økt risiko for armeringskorrosjon og redusert betongkvalitet. 

Svømmehall er stengt; må evt totalrenoveres. Må påregnes omfattende renovering av fasader. Personalfløy 

inkludert bibliotek i underetasje framstår relativt bra, men også her er behov for oppussing og utskifting av 

tekniske installasjoner. 

Hovedbygg er 45 år, men vil ved en tyngre renovering, fortsatt kunne ha vesentlig rest levetid i hovedkon-

struksjoner. Betongens tilstand og kvalitet i yttervegger og andre hovedkonstruksjoner bør kartlegges, da 

dette blir førende for hva som er hensiktsmessig for bygning/bygningsdeler.  

Bygningsmassens egnethet som skole har flere gode kvaliteter, men har også noe manglende 

tilpasningsdyktighet ved behov for endringer. Bl.a er planløsning lite fleksibel for endret bruk, men også for 

varierende kapasitetsbehov. Det er også utfordrende å etablere gode løsninger for universell utforming. 

Figur 1: Oversikt Austafjord skole
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Byggetrinn 1 

1975 

Byggetrinn 2 

1999 

Bygnings-

teknisk 

TG 2 TG 2

Fundamentering ikke dokumentert, men står delvis på fjell, 

ingen tegn til svikt. Drenering ut fra bygg bør utbedres. 

Hovedbæring i betong. Ingen symptomer på svikt bæreevne, 

men betydelige betong- og fuktskader i yttervegger med risiko 

for skjult armeringskorrosjon, samt redusert betongkvalitet. 

Ikke dokumentert konstruksjon, men isolasjonsevne 

sannsynligvis dårlig. Delvis nyere innadslående vinduer med 

løsning ikke egnet for værhardt kystklima; vann driver inn. 

Delvis gamle vinduer. Flate tak, opplyst retekt ca 2010, men 

lokale lekkasjer, samt generelt dårlig isolasjonsevne. Råte i tak 

mellombygg, gryende korrosjon stålbæring.  

Fundamentering ikke dokumentert, ingen tegn til svikt.  

Hovedkonstruksjoner i betong: ingen tegn til svikt. Betong 

yttervegger har sprekker i vestfasade, spesielt i søyler 

mellom vinduer, noe som kan skyldes armeringskorrosjon. 

Øvrige fasader har nyere platekledning og vinduer. Vinduer 

vest må påregnes skiftet. Betong dekker; noe riss/sprekker, 

men sannsynligvis overflatemessig pga svinn i herdeprosess. 

Innervegger: ok. Flatt tak, opplyst retekt med papp i 2010. 

Lokal lekkasje. 

Innvendige 

overflater

TG 2 TG 2

Innvendige overflater kombinasjon av ulike materialer.  

Overflatemessig delvis bra vedlikeholdt, men også mye gamle 

gulvbelegg/beleggsfliser, slitte veggflater, himlinger, dører 

o.a. Klasseromsdører skiftet og bra. Gymsal er generelt slitt, 

men garderober er renovert og bra. Toaletter må renoveres. 

Malt betong, div overflater. Generelt overflatemessig slitasje, 

også i systemhimling, men eller bra lang restlevetid på 

materialer. Må påregnes overflatemessig oppussing. 

Tekniske 

installasjoner

TG 2 TG 2

Tekniske grunninstallasjoner delvis fra byggeår, men mye er 

oppgradert og i bra stand, bl.a ventilasjon, el-tavler o.a. Antas 

bunnledninger fra byggeår. En del enkeltkomponenter/utstyr 

som ovner, belysning, vv-beredere etc med kort rest levetid. 

Dette må påregnes skiftet. 

Tekniske installasjoner fra byggeår, dvs over 20 år. Lang 

forventet rest levetid i hovedinstallasjoner som 

sanitæranlegg, hovedtavler for elektro etc, men 

enkeltkomponenter/utstyr som belysning, ovner og 

automatikk har kort forventet rest levetid.  

Egnethet/ 

potensial mht. 

gjeldende krav

TG 2 TG 1 - 2

Planløsning tilpasset som skole, men er lite fleksibel pga 

bærestruktur, organisering av rommene, rommenes størrelse 

og kommunikasjonsvegene imellom. Både undervisningsfløy, 

spesialrom og personalfløy har lite arealfleksibilitet uten 

større ombygginger. Hovedbæring i betong med lange spenn  

over gymsal, kan erfaringsvis ha liten restkapasitet mht evt 

økt isolering og nye lastkrav ved en tyngre renovering. Relativt 

ok etasjehøyder. Mange trinn, smale kommunikasjonsveger, 

og spesielt gymsal/garderober i forskjellige etasjer, er ikke 

optimalt mht universell utforming. 

Bygget er godt egnet til dagens formål og har en viss 

fleksibilitet i areal/bruk. Det er ok etasjehøyde og lite 

begrensende konstruksjoner. Bygget anses ok mht tekniske 

føringsveger. Det er ikke ok mht universell utforming, da det 

kun er trapp for intern bevegelsesmulighet mellom etasjene, 

samt lite tilrettelagt for trinnfri adkomst. Dette anses mulig å 

løse. 

Vedlikeholds-

etterslep

Strakstiltak: Sum: 100 000 kr 

Utbedre taklekkasjer, stanse vanndriv inn i yttervegger, 

kartlegge betong i yttervegger. 

Tiltak 1-5 år: Sum: 21,4 mill kr 

Renovere fasader og tak, gymsal, klasserom, toaletter. Skifte 

sanitærutstyr, belysning o.a. Bør vurdere total-renovering inkl 

ombygging nye behov; ikke priset.

Strakstiltak: Sum: 50 000 kr 

Utbedre taklekkasje + div mindre tiltak.  

Tiltak 1-5 år: Sum: 2,3 mill kr 

Renovere gjenstående fasader, innvendig oppussing, 

utskifting enkeltkomponenter på tekniske installasjoner. 

Universell utforming må løses, men ikke priset som 

vedlikeholdsbehov.
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Figur 2: Store fuktskader i betongvegger. Behov 
totalrenovering fasader. Påvirker inneklima.

Figur 3: Delvis slitte klasserom/gymsal/wc. Fuktskader, 
gamle belegg, defekte ovner, utrangerte lysarmaturer.

Figur 4: Lite isolasjon i tak. Lokale vannlekkasjer.

Figur 5: Råteskader mellombygg 

Figur 6: Betongskader fasade/søyler SFO-bygg

Figur 7: Gymsal har overflatemessig slitasje 
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3.2 Foldereid oppvekstsenter 

Figur 8: Hovedbygg og barnehagefløy Figur 9: Samfunnshus med gymsal/basseng

Bygningsmasse består av skolebygg/barnehage og samfunnshus med gymsal/basseng. Skole har flere 

byggetrinn med hovedbygg fra 1958, øvrig er ikke dokumentert. Skolebyggene reflekterer de respektive 

byggeårene, men er bra vedlikeholdt, bl.a med nylig renoverte fasader inkludert etterisolering og ny 

kledning/vinduer. Fuktskader i grunnmur og kjeller. Stor variasjon i tilstand innvendig. Tekniske installasjoner 

er i stor grad oppgradert, men det er likevel behov for noen utskiftinger i årene som kommer. Registrert avvik 

brannkrav. Skolen har vesentlige begrensninger når det kommer til fleksibilitet og universell utforming.  

Samfunnshus er fra 1972, dvs. nesten 50 år gammelt og framstår med generelt vesentlig renoveringsbehov, 

spesielt utvendig. Bærer også preg av elde innvendig. Garderober oppgradert. Noe av tekniske installasjoner 

er oppgradert/skiftet, men fortsatt en del fra byggeår. Basseng er ikke kartlagt i detalj, men registrert 

vedlikeholdsbehov. Foreligger opplysninger om avvik fra dagens krav som vil kreve vesentlige kostnader. 

Dette må kartlegges nærmere. Bygget har relativt god egnethet, men liten fleksibilitet. Svakheter mht. 

universell utforming.  

Figur 10: Oversikt byggetrinn Foldereid skole 1.-7. trinn + barnehage (vognoppstillingsbod ikke med) 
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Byggetrinn 1 

1958 

Byggetrinn 2 (bhg) 

Ukjent 

Samfunnshus 

1972 / -87 

Bygnings- 

teknisk  

TG 2 TG 1 TG 2 - 3

Fundamentering ikke dokumentert, men ingen 

indikasjon på svikt. Omfattende innvendig 

fuktutslag indikerer svikt i drenering, men 

mulig delvis utbedret. Selvbærende ytterveg-

ger i betong og tre. Omfattende betongskader 

grunnmur øst med armeringskorrosjon og 

avflassing. Utvendig renovert/etterisolert med 

ny kledning/ vinduer, unntatt vestre del av 

hovedfløy som har eldre fasadeplater. Saltak 

med bæring i tre, gammel skifer tekking: 

korrosjon beslag, snøfangere etc. Må påregnes 

omlegging tak. Innvendige vegger i tegl og tre, 

bjelkelag; avvik brannkrav. 

Fundamentering sannsynligvis 

betong ringmur/banketter, 

ventiler indikerer kryprom; 

potensiell risikokonstruksjon. 

Ingen tegn til svikt. Drenering 

vurdert som ok. Selvbærende 

ytter- og innervegger; ok. 

Fasader nylig renovert inkludert 

nye vinduer; bra. Saltak nylig 

retekt; bra. Ingen vesentlige 

avvik. 

Fundamentering ikke dokumentert, men 

registrert sprekker i grunnmur og krake-

lering i puss og konstruksjon; mulig jord-

trykk + bevegelser. Delvis dårlig drenering. I 

hovedsak selvbærende bindingsverksvegg 

med lav isolasjonsgrad, kledning sprukket, 

råteskader. Vinduer fra byggeår, stedvis 

råte; fasader må renoveres. Salttak/tak-

stoler tekt med stålplater fra byggeår: 

korrosjon. Takrenner/nedløp er skadet og 

lekker: gir fuktskader på konstruksjoner. 

Bassengkropp i betong har fukt-/saltutslag 

kan indikere lekkasjer, gryende skader. 

Innvendige 

overflater

TG 2 TG 1 TG 2 

Kjellervegger har vesentlig fuktskader. 

Innvendig kledning vegger kombinasjon av gips 

og tre, gulvoverflater er gulvbelegg, noe flis, 

Innertak av faste himlinger, noe systemhimling. 

Varierende tilstand på overflater, enkelte rom 

er oppusset, øvrige rom har moderat 

vedlikeholdsbehov spesielt plan u og 2.  

Lette innervegger, ikke 

dokumentert. Malte gipsvegger, 

systemhimling og gulvbelegg. 

Alle overflater renovert i 2016, 

tilstand er bra. Registreres kun 

enkelte småskader som følge av 

bruksslitasje.  

Innvendige flater i malt puss, panel o.a. 

Overflatemessig ok vedlikeholdt, men 

stedvis gamle gulvbelegg. Original lakkert 

parkett i gymsal. Gamle dører; mulig avvik 

brannkrav. Basseng ikke kartlagt i detalj, 

men observert vedlikeholdsbehov; bl.a 

forvitrede flisfuger gulv. 

Tekniske 

installasjoner

TG 2 TG 1 TG 2 

Bunnledninger sannsynligvis fra byggeår, 

sanitærutstyr er delvis skiftet og i bra stand. 

Nytt ventilasjonsanlegg, ukjent alder kanal-

nett. Oppvarming med panelovner, tilstand 

tilsynelatende ok. El-fordelinger er delvis 

oppgradert, stedvis gamle brytere, noe behov 

for utskifting. Registrert avvik på branntetting 

flere steder. Belysning av ulik type og alder, 

behov for noen utskiftinger. Mye åpne 

tekniske installasjoner.  

Sanitærinstallasjon og 

bunnledninger, ukjent alder og 

tilstand. Sanitærutstyr, balansert 

ventilasjonsanlegg, el-varme, 

belysningsutstyr (LED) og 

strømskap sannsynligvis fra 

2016. Bra tilstand og normalt 

lang restlevetid.  

Sanitærinstallasjon delvis fra byggeår -72 og 

-87. Garderober + noe sanitærutstyr opp-

gradert. Vannbåren varme m/radiatorer og 

oljekjel fra -87. Flere ventilasjonsanlegg; 

ulik alder. El-anlegg delvis fra byggeår, noe 

oppgradert. Belysning ulik type og alder.  

Nødlys utrangert. Automatikk/styring i stor 

grad gammelt. Bassengteknisk ikke kartlagt, 

med opplyst om avvik fra krav.  

Egnethet/ 

potensial 

mht. 

gjeldende 

krav

TG 2 TG 1 TG 1 - 2

Bygget har lite fleksibel planløsning bl.a pga 

smal bygningsbredde og bæreakser. 

Tradisjonelt utformet med lang korridor med 

ensidig relativt små klasserom. Ikke energi-

fleksibel oppvarming, og noe lav energistandard 

tross oppgradering. Dagens energistandard kan 

i stor grad nås ved renovering. Begrensninger 

mht. universell utforming: Smale trappeløp, ikke 

heis, smale kommunikasjonsveger. Bygget anses 

ikke egnet for utbygging.  

Konstruksjonsmessig noe 

fleksibilitet, få bærende inner-

vegger. Relativt smal bygnings-

bredde, men planløsning er godt 

egnet for barnehage, oversiktlige 

areal. Alt på ett plan, 

rullestolrampe ved inngang og 

generelt bra universelt utformet. 

Bygg skreddersydd til formål; slik sett 

egnet. Samtidig lite fleksibelt, bl.a mht 

garderober og kapasiteter for øvrig. 

Energifleksibelt varmesystem. Lav 

energistandard, men løsbart. Ikke optimalt 

tilrettelagt for universell utforming. Ved 

renovering/ombygging anses fullt mulig å 

tilfredsstille dagens krav.  

Vedlikeholds

-etterslep

Strakstiltak: Sum: 100 000 kr 

Branntiltak/-tetting, sikre løs puss sokkel øst  

Tiltak 1 – 5 år: Sum: 9,9 mill kr 

Renovere tak, fasader vestre del, utbedre 

drenering, innv renovering gjenstående rom + 

trapperom, ny heis

Strakstiltak: Sum: 0 kr 

Ingen tiltak 

Tiltak 1 – 5 år: Sum: 0 kr 

Ingen tiltak ut over løpende årlig 

vedlikehold

Strakstiltak: Sum: 150 000 kr 

Universell utforming + div mindre tiltak 

Tiltak 1 – 5 år: Sum: 14,1 mill kr 

Renovere tak, fasader, drenering, 

grunnmur, utskifting div tekniske anlegg, 

innv renovering. Kostnad basseng ikke med. 

Må vurderes totalrenovering, ikke priset.
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Figur 11: Fasader renovert, unntatt vestre del  Figur 12: Omfattende betongskader/armeringskorrosjon

Figur 13: Gammel taktekking/takrenner/beslag etc Figur 14: Manglende branntetting, brannskiller

Figur 15: Fuktskader mur Figur 16: Oppgraderte el-tavler

Figur 17: Klasserom sokkel Figur 18: Barnehage med gjennomgående bra standard 
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Figur 19: Taktekking og takrenner moden for utskifting 

Figur 20: Sprekker/krakelering grunnmur 

Figur 21: Defekte takrenne, lokal råte kledning og vindu. 
Manglende drenering/fall fra vegg 

Figur 22: Tilstand basseng bør kartlegges nærmere 

Figur 23: Basseng relativt bra vedlikeholdt, men behov  

Figur 24: Preg av elde innvendig 

Figur 25: Modernisert kjøkken i bra stand 

Figur 26: Tekniske installasjoner delvis snart 50 år 
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3.3 Gravvik oppvekstsenter 

Figur 27: Gravvik skole Figur 28: Barnehagebygg 

Bygningsmasse består av skolebygg med gymsalfløy, samt et frittstående barnehagebygg. Skole er bygd i 

1964 med gymbygg fra 1983. Skolebygg framstår som svært preget av elde og har et omfattende 

renoveringsbehov. Det er skiftet vinduer på «værvegg» og gjort overflatemessig oppussing innvendig. 

Tekniske installasjoner er tildels utrangert eller har kort rest levetid, men med noen unntak, bl.a. el-

hovedtavle. Underetasje og garderober er preget av fuktskader. Skolen har begrensninger knyttet til 

egnethet som liten fleksibilitet og avvik universell utforming, men er samtidig ok egnet for formålet. 

Barnehagebygg fra 1964 framstår også som preget av elde, men det er gjort en del vedlikehold og 

oppgraderinger på vinduer, ventilasjon etc. Gjennomgående behov for overflatemessig oppussing, utskifting 

komponenter og utstyr tekniske anlegg. Bygget har vesentlige begrensninger knyttet til egnethet for bruk til 

barnehage, blant annet med høy brutto/netto-faktor (lite nyttbart areal) og avvik mht. universell utforming.  

Figur 29: Oversikt byggetrinn Gravvik oppvekstsenter 1.-7. trinn + barnehage 
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Tabell 2: Tilstand Gravvik Oppvekstsenter 

Byggetrinn 1, skolen 

Hovedbygg, 1964 

Byggetrinn 2, skolen 

Gymsal, 1983 

Byggetrinn 1

Barnehage, 1964 

Bygnings-

teknisk 

TG 2 - 3 TG 2 TG 2 

Fundamentering ikke dokumentert, men 

ingen indikasjon på svikt. Omfattende inn-

vendige fuktskader i kjellervegger/-gulv 

indikerer svikt drenering. Betong grunnmur 

har lokal avskalling puss. Selvbærende 

yttervegger i tre, lav isolasjonsstandard, 

generelt sprukket kledning. 56 år gamle og 

delvis svært dårlige vinduer, unntatt i 

klasserom/personalrom; disse er i god 

stand. Stålplatetak i delvis svært dårlig 

stand. Konstruksjon ikke avdekket, men 

antas lav isoleringsgrad. Øvrig papptekking 

ser ok ut. Takrenner/nedløp delvis ødelagt; 

fuktskader tilstøtende konstruksjoner. 

Innvendige vegger i betong, tegl og tre; ikke 

registrert svikt, men mulig avvik brannkrav. 

Må påregnes totalrenovering.

Fundamentering ikke dokumentert, men 

ingen indikasjon på svikt. Betong 

brystning/grunnmur: bra, men stedvis 

avskalling, lokal fuktskade. Drenering 

vurdert som ok. Selvbærende vegger, 

plate på mark; ok.  Noe lav isolasjons-

standard. Utvendig trekledning relativt 

bra. Vinduer fra byggeår -83; moden for 

utskifting. Saltak med shingel tekking, 

mulig fra byggeår; må påregnes skiftet. 

37 år gammelt bygg; gryende behov 

større renovering. 

Fundamentering ikke dokumentert, 

ingen indikasjon på svikt. Drenering er 

tilsynelatende utbedret; antas ok.  

Betong grunnmur, pusset; bra. 

Selvbærende yttervegger i tre, lav 

isolasjonsstandard, Utvendig kledning 

generelt bra, men noe dårlig på utsatte 

fasader. Vinduer delvis fra -80/-90-

tallet; forventet rest levetid 5-10 år. 

Saltak; tekking ikke tilgjengelig for 

inspeksjon. Takrenner/nedløp indikerer 

at er relativt gammelt. Innvendige 

vegger i betong og tre, bjelkelag; avvik 

brannkrav. Må påregnes 

totalrenovering.

Innvendige 

overflater

TG 2 TG 1-2 TG 2 

Innvendige vegger og dekker i kjeller av 

betong/mur, vesentlig behov for utbedring 

av avskaling/fuktskader. Overflater hoved-

plan er gips og panel, fastehimlinger og 

gulvbelegg. Behov overflatemessig 

oppussing, unntatt enkeltrom som er bra. 

Aktuelt med mer omfattende renovering. 

Panelkledde vegger. Gammelt 

sportsgulvbelegg. Fasthimling med panel. 

Tilstand tilsynelatende ok, men må 

forventes noe vedlikehold på kort sikt.  

Innvendige veggflater i gips og tre, gulv 

med gulvbelegg og gulvfliser, faste 

himlinger. Gamle dører, mulig avvik 

brannkrav. Gjennomgående behov for 

oppussing.  

Tekniske 

installasjoner

TG 2-3 TG 2-3 TG 2 

Sanitærinstallasjon har generelt nådd forventet levetid og har tilstand som tilsier 

omfattende tiltak. Garderobeanlegg bør totalrenoveres. Distribusjonsnett for 

oppvarming må oppgraderes (pumper etc. er skiftet). Elkjel fra 2006. Oljekjel fases ut. 

Ventilasjonsanlegg har nådd forventet levetid. Elektriske installasjoner er i stor grad 

oppgradert. Mye eldre belysningsutstyr av ulike typer, generelt kort restlevetid. 

Foruten oppgradert hovedtavle og underfordelinger, må tekniske installasjoner i stor 

grad skiftes.  

Sanitærinstallasjon, med 

bunnledninger sannsynligvis fra 

byggeår og utstyr mer enn 15 år 

gammelt. Ventilasjonsanlegg fra 2001.  

Det er gjort noen oppgraderinger av 

tekniske installasjoner, men utover 

dette er det generelt behov for 

utskiftinger.  

Egnethet/ 

potensial 

mht. 

gjeldende 

krav

TG 2 TG 1-2 TG 3

Bygg relativ ok egnet som skole, men har 

liten fleksibilitet for endringsbehov i 

planløsning. Energifleksibel oppvarming. 

Smalt bygg, lav etasjehøyde. Enkelte avvik 

mht universell utforming. 

Ingen fleksibilitet for utvidelse hallflate, 

men ok størrelse i forhold til elevtall på 

skolen. Avvik mht. universell utforming, 

bl.a. ikke trinnfri adkomst.  

Ok totalareal, men lite nyttbart areal. 

Begrenset fleksibilitet i planløsning. 

Ikke energifleksibel oppvarming, og lav 

energistandard. Smale 

kommunikasjonsveger, ikke heis. 

Bygget framstår generelt lite egnet for 

formålet.  

Vedlikeholds

-etterslep

Strakstiltak: Sum: 300 000 kr 

Branntiltak, fuktsikre el-tavle, tiltak universell utforming, utbedre taknedløp 

Tiltak 1 – 5 år: Sum: 20,6 mill kr 

Renovere tak, gjenstående fasader, drenering, innv renovering inkl fuktskader, 

utskifting tekn.anlegg. Totalrenovering må vurderes; ikke priset.

Strakstiltak: Sum: 100 000 kr 

DIv tiltak i påvente av tung renovering 

taknedløp 

Tiltak 1 – 5 år: Sum: 11,3 mill kr 

Utvendig/innvendig renovering, 

inkludert tekniske anlegg. 

Totalrenovering inkl evt ombygging 

vurderes; ikke priset.



Tilstandsvurdering skolebygg 
Vedlikeholdsbehov og egnethet 
Oppdragsnr.: 5206714   Dokumentnr.: 1   Versjon: 2

2020-12-03  |  Side 16 av 36n:\520\67\5206714\5 arbeidsdokumenter\rapport tilstand skoler - nærøysund kommune.docx 

Figur 30: Generelt stort behov vedlikehold/oppgradering 

Figur 31: Delvis svært dårlige vinduer

Figur 32: Omfattende fuktskader i kjeller

Figur 33: Stålplatetak i svært dårlig forfatning 

Figur 34: Gamle sanitærinstallasjoner 

Figur 35: Fuktskader i garderober

Figur 36: 56 år gamle tekniske installasjoner

Figur 37: Hull i vegg over el hovedtavle, fuktinntrenging
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Figur 38: Gymsal i ok stand, gryende slitasje 

Figur 39:Bhg: Overflater ok vedlikeholdt, men gryende 
behov for oppussing  

Figur 40:Bhg: Utfordringer mht. universell utforming 

Figur 41: Barnehage med utvendig vedlikeholdsbehov 

Figur 42:Bhg: Ventilasjonsanlegg tilsynelatende ok 
stand, men nærmer seg forventet levetid  

Figur 43: Bhg: Behov utskifting sanitærutstyr 
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3.4 Kolvereid skole 

Kolvereid skole er ferdig bygd i 2020, og nylig planlagt ferdig i lag med brukere, for nettopp å skape en 

moderne og framtidsrettet skole. Egnethet anses derfor optimal ut fra behov. Fleksibilitet for framtidige 
endringsbehov er ikke vurdert.  
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3.5 Mangfoldsbygget Kolvereid 

Figur 44: Administrativ fløy fra 1982 Figur 45: Undervisningsfløy fra 1997 

Gamle Kolvereid skole ble utsatt for brann i 2015, men brannskadet del er nå revet og gjenværende fløyer 

tilrettelagt for undervisning og administrasjon i et såkalt «Mangfoldshus». Bygningsmasse har to 

gjenværende byggetrinn fra 1982 og 1997. Det eldste huser administrative funksjoner, mens byggetrinn 

1997 har lokaler for undervisning. 

Bygg fra 1982 er 38 år og har konstruksjonsmessig og utvendig omfattende vedlikeholdsbehov. Drenering, 

fasader/tak må påregnes renovert. Innvendige er bygget oppusset i hovedetasje og framstår i veldig god 

stand, men sokkel med gymsal, garderober etc må renoveres.  

Fløy fra -97 er 23 år og har generelt lang restlevetid i hovedkonstruksjoner, men enkeltelementer og tekniske 

installasjoner har delvis kort rest levetid. Fasader er delvis i dårlig forfatning. 

Bygningsmassen framstår som generelt godt egnet til formålet, men med noen viktige avvik mht universell 

utforming og mulig utnyttelse av sokkeletasje. 

Tilstand gjengitt mer detaljert i tabell på neste side, samt påfølgende bilder. 



Tilstandsvurdering skolebygg 
Vedlikeholdsbehov og egnethet 
Oppdragsnr.: 5206714   Dokumentnr.: 1   Versjon: 2

2020-12-03  |  Side 20 av 36n:\520\67\5206714\5 arbeidsdokumenter\rapport tilstand skoler - nærøysund kommune.docx 

Byggetrinn 1 

1982 

Byggetrinn 2 

1997 

Bygnings-

teknisk 

TG 2 - 3 TG 2

Fundamentering ikke dokumentert, ikke registrert svikt. 

Grunnmur i lettklinker: krakelering, riss, sprekker i puss og 

fuger. Drenering har muligens sviktende funksjon; fukt i 

dekker/vegger i sokkel. Hovedbæring er betong 

søyler/bjelker/dekker: lokal avskalling puss, flass maling, 

synlig armering med sannsynlig liten overdekning og mulig 

skjult armeringskorrosjon. Yttervegger ukjent konstruksjon, 

men liten isolasjonsstandard og kuldebroer, kledd med Steni 

fasadeplater i relativt sliten stand. Vinduer skiftet senere år; 

bra. En del vinduer fra byggeår: moden for utskifting. Flate tak 

med; mulig utfordring mht nye lastkrav ved en renovering. 

Gammel papptekking og beslag må påregnes skiftet. Ikke 

dokumentert konstruksjon, men isolasjonsevne sannsynligvis 

dårlig. Må påregnes omfattende renovering av fasader og tak. 

Fundamentering og drenering ikke dokumentert, ingen tegn 

til svikt. Bæresystem ikke dokumentert, men ikke registrert 

tegn til svikt. Yttervegger ikke dokumentert, men 

sannsynligvis kombinasjon av betong, mur, bindingsverk.  

Riss og sprekker i puss og fuger, stort omfang flass maling, 

samt tegn til betongskader og mulig armeringskorrosjon. 

Panelte fasader i relativt dårlig stand. Steni fasadeplater har 

sviktende innfesting. Glassfasader har kort rest levetid, med 

avflassing profiler og normalt utslitte pakninger. Vinduer fra 

byggeår 1997 har normalt ca 10 års forventet rest levetid. 

Flatt tak med papptekking fra byggeår: ok tilstand og 

forventet ca 5 års rest levetid på tekking. 

Innvendige 

overflater

TG 1 - 2 TG 1 - 2

Innvendige er byggets hovedetasje renovert siste fem år, og 

framstår som bra. Sokkeletasje med gymsal, garderober og div 

birom er preget av elde og stor slitasje, og har vesentlig 

renoveringsbehov. 

Div malte overflater, flis og belegg på gulv, hovedsakelig 

systemhimling. Materialer fra byggeår, med noen unntak. 

Bra vedlikeholdt overflatemessig. Enkeltelementer har noe 

kort forventet restlevetid. 

Tekniske 

installasjoner

TG 1 - 2 TG 2

Tekniske grunninstallasjoner delvis fra byggeår, men mye er 

skiftet/oppgradert og i bra stand. Sanitærutstyr, belysning, 

ovner etc i sokkel er moden for utskifting.   

Tekniske installasjoner fra byggeår, dvs over 23 år. Lang 

forventet rest levetid i hovedinstallasjoner som 

sanitæranlegg, hovedtavler for elektro etc, men 

enkeltkomponenter/utstyr som belysning, ovner og 

automatikk har kort forventet rest levetid.  

Egnethet TG 1 - 2 TG 1

Planløsning anses bra egnet til dagens formål med kontorer i 

1. etg. Sokkel med gymsal og garderober er tilpasset 

opprinnelig skoleformål, og er spesialsydde lokaler som ikke 

er spesielt egnet til andre formål. Bygget anses likevel relativt 

fleksibel mht planløsning. Ok etasjehøyder. Trinnfri adkomst 

begge etasjer. Internt mellom etasjer ikke helt ok, da avhengig 

av trappeheis + heis nabofløy.. Anses oppnåelig å tilfredsstille 

dagens byggekrav, med muligens noen unntak.  

Bygget er godt egnet til dagens formål og har en viss 

fleksibilitet i areal/bruk. Det er ok etasjehøyde og lite 

begrensende konstruksjoner. Bygget anses ok mht tekniske 

føringsveger. Det er trinnfri adkomst og heis mellom 

etasjene. Ikke fleksibelt varmesystem. Energiytelser i 

bygningskropp vil kunne løses ved renovering. 

Vedlikeholds-

etterslep

Strakstiltak: Sum: 50 000 kr 

Strakstiltak fasader + div mindre tiltak 

Tiltak 1 – 5 år: Sum: 23,0 mill kr 

Renovere tak, fasader, drenering, tekniske anlegg, innv.
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Figur 46: Behov renovering fasader

Figur 47: Gamle tak og beslag

Figur 48: Skader i betong og murverk

Figur 49: Fuktutslag i kjellervegger og dekke 

Figur 50: Slitt gymsal 

Figur 51: Innvendig slitasje 

Figur 52:Innvendig bra tilstand klasserom 

Figur 53: Bra tilstand tekniske installasjoner 
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3.6 Nærøy ungdomsskole 

Nærøy ungdomsskole sto ferdig 2012, dvs ca 8 år gammel. Framstår fortsatt som ny, men med gryende 

bruksslitasje. Enkelte uheldige løsninger og svakheter gir dessuten utslag i form av symptomer og 

følgeskader, bl.a ytterdører som ikke er solide nok, lekkasje takvinduer, samt gryende riss/krakelering på 

enkelte utvendige betongkonstruksjoner.  

Det er avgjørende for utviklingen av bygget at årsak til symptomer tas tidlig, at man har etablert en 

vedlikeholdsplan og rutiner for planlagt forebyggende vedlikehold. 

Byggets tilstand og egnethet, samt vedlikeholdsmessig etterslep, er gjengitt i tabell på neste side, samt 

påfølgende bilder. 
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Byggetrinn 1 

2012

Bygnings-

teknisk  

TG 1 

Fundamentering og drenering ikke dokumentert, men ingen tegn til svikt. Bærekonstruksjon skjult/ikke dokumentert, men ingen 

tegn svikt. Utvendige betongsøyler har gryende riss og krakelert overflate, lokale hull pga at tilslag har «falt ut», spesielt i vest og 

sør. Må gjøres tiltak for å forebygge fuktinntrenging med frostskader og forvitring. Yttervegger med god isolasjonsstandard, 

kledd med kombinasjon av fasadeplater. Ikke registrert skader eller behov tiltak ut over normalt vedlikehold. Ytterdører har heng 

pga svak hengsling og hard bruk på ungdomsskole, observert ødelagte pumper og knust glass. Om dører må skiftes eller hengsler 

kan forsterkes, må kartlegges nærmere. Ståldør med korrosjon. Vinduer fra byggeår, bra. I nord er sålbenkbeslag o.a grodd pga 

omkringliggende trær; bør rengjøres. Flate tak, godt isolert, med lang forventet rest levetid på tekking. Lekkasjer i tilknytning til 

glasstak må utbedres. Utvendig støttemur/amfi i sør har groing med forvitring i overflate, lokale skader. Risiko for akselererende 

utvikling. Innervegger, dekker og andre innvendige konstruksjoner ikke kartlagt i detalj, men ingen symptomer på svikt. 

Innvendige 

overflater

TG 2 

Innvendige overflater er kombinasjon av ulike materialer og overflatebehandlinger. Generell observasjon er at tilstand er bra og 

at materialer har lang rest levetid, men pga hard bruk, må påregnes løpende vedlikehold av vegger, himlinger, gulv o.a.  

Tekniske 

installasjoner

TG 2 

Tekniske anlegg fra byggeår 2012, dvs 8 år gammelt. Generelt lang forventet restlevetid. 

Ikke registrert åpenbare avvik eller opplyst om driftsproblemer på sanitæranlegg, varmeanlegg, ventilasjon eller el-installasjoner. 

Må påregnes økt vedlikeholdsbehov på enkeltkomponenter innen bl.a automatikk og belysning. 

Egnethet/ 

potensial 

mht. krav

TG 1-2 

Bygg framstår som en moderne skole. Innvendig amfi, trappeløsninger og plassering spesialrom er skreddersydd for behov, men 

framstår som noe begrensende mht fleksibilitet i planløsning og bruk. Gode etasjehøyder. Fleksibel energiløsning og gode energi-

ytelser. Godt universelt utformet med trinnfri adkomst og heis. Kombinert rom for varemottak og avfallsrom er ikke gunstig. 

Vedlikeholds

-etterslep

Strakstiltak: Sum: 300 000 kr.  

Utbedre defekte dører, skifte knuste glass, forebyggende tiltak utv betong, lekkasje 

Tiltak 1 – 5 år: Sum: 3,4 mill kr.  

Skifte dører, tiltak utvendige betongsøyler, amfi, innvendig oppussing 

Figur 54: Bygg generelt bra, men registrert riss/ 
krakelering betong bæresøyler 

Figur 55: Riss og avskalling betong amfi/støttemur

Figur 56: Skader, svak hengsling ytterdører

Figur 57: Tak i bra stand, men lekkasjer glasstak
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3.7 Nærøysundet skole 

Figur 58: Byggetrinn 1 (de to øverste bildene), påfølgende henholdsvis byggetrinn 2 og 3.

Nærøysundet skole har en bygningsmasse oppført i tre trinn, henholdsvis ca. 1964, 2003 og 2005. Bygge-

trinn 1 består av hovedbygg og gymbygg, byggetrinn 2 og 3 er klasseromfløyer tilbygd hovedbygget. Figur 

59 viser en oversikt over byggetrinnene. Tabell 3 på neste side beskriver kort teknisk tilstand, egnethet i 

bygningsmassen, potensial for å nå dagens krav, samt et kostnadsestimat på vedlikeholdsmessig etterslep.  

Undervisningsfløyene fra 2003 og 2005 framstår som godt vedlikeholdt, og har kun lettere 

vedlikeholdsbehov. De anses som egnet som undervisningsbygg med bra fleksibilitet. 

Hovedbygg er 56 år gammelt, men ble innvendig renovert på -90-tallet. Framstår teknisk og innvendig som 

relativt ok stand. Imidlertid har konstruksjoner/fasader vesentlige puss- og betongskader som potensielt kan 

ha stort skjult omfang. Må påregnes tung renovering. Byggets egnethet og fleksibilitet begrenses noe av 

bredde bygning/bæreakser, tunge konstruksjoner og middels store klasserom, mens gode takhøyder. 

Opplyst om målt radonkonsentrasjon på 800 Bq/m3, noe som er langt over maks-grense. 

Gymbygget har i sin helhet nådd forventet levetid når det gjelder teknisk tilstand og har omfattende 

vedlikeholdsetterslep. I tillegg er det vesentlige begrensninger når det gjelder egnethet som gymsal og 

samlingsareal for skolen. Framstår som rivningsobjekt. 

Figur 59: Oversikt byggetrinn Nærøysundet skole 1.-7. trinn 
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Tabell 3: Tilstand- og egnethetsvurdering Nærøysundet skole 1-7 

BYGGETRINN 1 

Gymbygg, 1964 

Byggetrinn 1 

Hovedbygg, 1964 

Byggetrinn 2 og 3 

2003 / 2005 

Bygnings-

teknisk 

TG 2-3 TG 2-3 TG 1-2

Betong ringmur/banketter. Delvis 

dårlig drenering. Kombinasjon 

ringmur, dårlig ventilert kryprom 

og bjelkelag utgjør risiko-

konstruksjon mht fukt/mugg.  

Selvbærende yttervegger i antatt 

bindingsverk. Vinduer/ dører fra 

byggeår; dårlig. Port ramler ned. 

Saltak m/skifertekking fra byggeår, 

oppgraderte takrenner på 

hoveddel, men svært dårlig på 

østre del. Utvendige malte flater 

vedlikeholdt over tid, men 

framstår med elde. Generelt svært 

lav standard bygningsteknisk. 

Fundamentering: antas betong kjeller på ringmur/ 

banketter. Ingen tegn til svikt. Manglende drenering 

og fall ut fra bygg. Betong søyler/bjelker/dekker 

utgjør hovedbæring: sprekker/riss, bom og løs puss, 

sannsynlig skjulte betongskader og armerings-

korrosjon. Risiko for redusert bæreevne. 

Yttervegger i pusset murverk/betong, lav isolasjons-

standard. Betydelig omfang skader i puss og symp-

tomer på betongskader og armeringskorrosjon. 

Baldakin med omfattende betongskader. Innvendige 

vertikale sprekker og tegn til fuktinntrengning i 

enkelte overganger søyler og vindusfelt.  

2-lags vinduer fra 2002, PVC, relativt bra, men 

skader på enkelte vinduer. Veggfelt med 

glassbyggerstein fra byggeår; dårlig, delvis knust. 

Tak ikke tilgjengelig for inspeksjon. 

Ringmur/plate på mark i betong. 

Manglende fall ut fra nordfasade i 

b.tr 2, liten kjellerdel, utvendig 

sprekker/bom/avskalling puss. Høye 

radonverdier i kjelleren. Korrosjon 

utvendige stålsøyler. Selvbærende 

bindingsverk med isolasjonsstandard 

fra byggeår: god stand, men behov 

ommaling utvendig treverk. 

Vinduer/dører bra, ca 10 års rest 

levetid, men observert råteskade i 

utvendige karmlister på «gangbro». 

Saltak m/takstoler, papptekking. Ikke 

registrert avvik, bra rest levetid på 

tekking. 

Sprekker i betong støttemur i sør. 

Innvendige 

overflater

TG 2-3 TG 1 TG 1 

Innervegger, innerdører, 

gulvoverflater og himling bærer 

preg av elde, i hovedsak fra 

byggeår, delvis svært dårlig.  

Dusjer oppgradert for en del år 

tilbake. Generelt moden for 

renovering. 

Kombinasjon av tunge innervegger i betong og tegl, 

og lette vegger i tre/gips. Ikke registrert strukturelle 

avvik konstruksjonsmessig. Gulv har gulvbelegg og 

vinylfliser av ulik alder, også noe slipt betong. 

Hovedsakelig fasthimling i klasserom og 

systemhimling i korridorer. Generelt behov for enkel 

oppussing, men noe variasjon i alder og tilstand.  

Konstruksjonsmessig lette inner-

vegger i tre, kledning i gips/tre. Gulv 

har myke belegg. Kombinasjon av 

faste himlinger og systemhimling. Alt 

er i hovedsak fra byggeår og er 

generelt i bra stand. Behov for enkelt 

overflatemessig vedlikehold.  

Tekniske 

installasjoner

TG 3 TG 2 TG 1 

Gamle soilrør/bunnledninger er 

korrodert, kort rest levetid. 

Røranlegg delvis fra byggeår, noe 

sanitærutstyr er nyere, men også 

moden for utskifting. Ingen 

ventilasjon. El-anlegg, belysning, 

ovner etc i stor grad fra byggeår; 

må skiftes, sannsynlig avvik krav. 

Generelt svært dårlig standard.

Tekniske installasjoner i stor grad oppgradert i 2003, 

bl.a. sanitærutstyr, radiatorer, sannsynligvis el-kjel, 

ventilasjonsanlegg og en del belysningsutstyr. 

Bunnledninger og skjulte installasjoner er sannsyn-

ligvis fra byggeår og har nådd forventet levetid. 

Hovedfordeling EL i stålplateskap, med delvis 

oppgradert innmat, problemer med jordfeil. Ellers 

registrert enkeltavvik som korrosjon på enkelte rør 

og manglende kondensisolering, bl.a. i fyrrom.  

Sanitærinstallasjon fra byggeår. 

Radiatorer forsynes av varmesentral i 

hovedbygg. Ventilasjonsanlegg fra 

2003, forsyner b.tr 2 og 3. El-

fordeling i skapnisje, tilsynelatende 

bra. Belysning ulik type og alder, 

generelt bra tilstand. 

Hovedinstallasjoner har normalt lang 

restlevetid, men må påregnes utskift-

ing enkeltkomponenter og utstyr.  

Egnethet/ 

potensial 

mht. 

gjeldende 

krav

TG 3 TG 1-2 TG 1 

Bygget skreddersydd som 

gymbygg, men framstår ikke som 

egnet iht dagens forventning, 

standard eller krav. Liten 

fleksibilitet i løsninger selv med 

tung renovering. Utfordrende å nå 

dagens krav mht UU, energi o.a.  

Noe begrensning i fleksibilitet planløsning pga. 

relativt smal bredde i bygning/bæreakser, samt mye 

tunge konstruksjoner. Middels store klasserom. Bra 

etasjehøyde, bl.a. viktig for tekniske føringsveger. 

UU: Er heis, men kunne også vært heis mot de nye 

byggetrinnene. Trinnfri adkomst, men må gjøres 

tiltak for kontrast/taktil spesielt i kommunikasjons-

veger. Noe lavere energistandard enn dagens krav, 

men dette er i stor grad løsbart. Målt høy 

radonkonsentrasjon må følges opp videre. 

Byggene er skreddersydd til 

undervisning, og anses både egnet 

og til en viss grad fleksibel. Ingen 

vesentlige begrensninger i 

planløsning, takhøyde e.a. 

Energifleksible løsninger og god 

energistandard, der krav anses ok å 

nå. Universelt utformet. 

Vedlikeholds

-etterslep

Strakstiltak: Sum: 500 000 kr 

HMS-relaterte o.a tiltak i påvente 

ny hall. 

Tiltak 1 – 5 år: Sum 16,3 mill kr 

Rives. Lagt inn rund sum 

tilsvarende flerbrukshall 500m2 

Strakstiltak: Sum: 50 000 kr 

Sikre løs puss. 

Tiltak 1 – 5 år: Sum 10,8 mill kr 

Renovere fasader, drenering, utskifting enkelt-

komponenter på tekn.anlegg. Noe innv oppussing

Strakstiltak: Sum: 50 000 kr 

Male utsatte fasader, tiltak mur, 

radontiltak. 

Tiltak 1 – 5 år: Sum 0,5 mill kr 

Vedlikehold fasader, støttemur, 

mindre tiltak innv/tekniske anlegg
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Figur 60: Gymbygg generelt utrangert 

Figur 61: Gymbygg med dårlige vinduer 

Figur 62: Gymbygg er nedslitt innvendig 

Figur 63: 55 år gammelt el-anlegg i gymbygg 

Figur 64: Gymbygg ikke universelt utformet 

Figur 65: Betongskader i bæresøyler hovedbygg 

Figur 66: Klasserom i hovedbygget – bra tilstand 

Figur 67: Hovedbygg, ventilasjonsanlegg fra 2002 
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Figur 68: Hovedbygg, betongskader baldakin 

Figur 69: Vannbårent distribusjonssystem 

Figur 70: Bom/sprekker puss, byggetrinn 2 

Figur 71:Klasserom i byggetrinn 2, bra tilstand  

Figur 72: El-fordeling og serverrom byggetrinn 2, bra 
tilstand 

Figur 73: Klasserom i byggetrinn 3, bra tilstand
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3.8 Rørvik skole 1-4 

Figur 74: F.v. Over t.v: byggetrinn 1; over byggetrinn 3; 
under: byggetrinn 2

Bygningsmassen er oppført i tre trinn, 1975, 1997 og 2003. En-etasjes bygg og del med teknisk etasje på 

loft. Bygget er generelt godt vedlikeholdt, men stort omfang av mur/betongskader på fasaden. Alder på 

bygningsdeler og installasjoner, tilsier at det må påregnes en større renovering de neste årene. Når det 

gjelder egnethet har bygningsmassen styrker som god takhøyde og relativt store klasserom. På den andre 

siden er det stedvis smale korridorer og søylepunkt langs korridorer som begrenser fleksibiliteten.  

Figur 75 viser en oversikt over byggetrinnene. Tabell 4 på neste side beskriver kort teknisk tilstand, egnethet 

i bygningsmassen, potensial for å nå dagens krav, samt et kostnadsestimat på vedlikeholdsmessig etterslep.  

Figur 75: Oversikt byggetrinn Rørvik barneskole 1.-4. trinn 
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Tabell 4: Tilstand- og egnethetsvurdering Rørvik skole 1-4 

Byggetrinn 1 

1975 

Byggetrinn 2 

1997 

Byggetrinn 3 

2003 

Bygnings-

teknisk  

TG 2 TG 2 TG 2

Fundamentering er støpt dekke på grunn, 

grunnmur er mosegrodd og trenger ny 

puss og overflate-behandling. 

Bærekonstruksjon i mur/plasstøpt betong 

i yttervegg, ikke dokumentert.  

Fasader er hovedsakelig trekledning, ukjent 

om etterisolert, men også noe betong. 

Enkeltvis betongskader med betong-

avskaling, sannsynligvis lite overdekning, og 

generelt behov for vedlikehold av alle 

fasader. Vinduer er nylig skiftet og er i bra 

stand.  

Takkonstruksjon, salttak, papptekt 

kompakttak med bæring i tre. Stedvis 

registrert rustet takrenner og råteskadet 

vindskier. Tekking har ukjent alder, men 

ikke opplyst om problemer. 

Fundamentering er støpt dekke på grunn. 

Bærekonstruksjon i betong/ pusset mur. 

Fasader er mur og felt med bindingsverk i 

tre. Skader på brannskillevegg i mur 

mellom BT1 og BT2. Vinduer er 

sannsynligvis fra byggeår, behov for 

utskifting. Kledning er tilsynelatende ok. 

Misfarging i mur, flass maling. 

Takkonstruksjon er kombinasjon av 

saltak/pulttak, papptekt, sannsynligvis 

kompakttak og bæring i tre. Tekking har 

ukjent alder, men ikke opplyst om 

problemer. 

Fundament er støpt dekke på grunn, 

tilsynelatende bra tilstand. Fasader 

består av pusset mur og felt med 

bindingsverk i tre. Det er 

gjennomgående omfattende skader i 

puss, årsak sannsynligvis kombinasjon 

av porøs puss, lite heft mot underlag 

og mekanisk påkjenning. Bomskader 

fører til at fukt trekker lenger inn i 

konstruksjonen og at avskalingen 

akselererer. Generelt vesentlig 

vedlikeholdsbehov av murfasader. 

Vinduer fra byggeår, tilstand tilsier 

utskifting. Takkonstruksjon, salttak, 

papptekt kompakttak med bæring i tre. 

Tekking har ukjent alder, men ikke 

opplyst om problemer.  

Innvendige 

overflater

TG 2 TG 2 TG 2 

Hovedsakelige lette innervegger med søyler i bæreakser, konstruksjon ikke dokumentert. Innvendig kledning er en kombinasjon 

av gips, pusset mur, plater og trekledning. Gulvoverflater er gulvbelegg av ulik alder, noe flis, kort restlevetid på store deler. 

Innertak av faste himlinger og systemhimling. Gjennomgående behov for oppussing i alle byggetrinn.  

Tekniske 

installasjoner

TG 2 TG 2 TG 2 

Sanitærinstallasjon har generelt nådd 

forventet levetid. Personal-wc er renovert 

de siste årene. Opplyst om problemer 

knyttet til vannforsyning.  

Oppvarming med panelovner, ukjent alder, 

tilsynelatende ok tilstand. El-nisjeskap 

anslås fra etter 2000, tilstand ok.  

Belysning er kombinasjon av 

lysrørarmaturer, kompaktlysrør og LED, 

behov for noen utskiftinger. 

Sanitærinstallasjon fra byggeår, normalt 

lang restlevetid, men sanitærutstyr 

påregnes skiftet.  

Oppvarming med panelovner.  

Balansert ventilasjonsanlegg fra 1997 

som forsyner byggetrinn 1 og 2. Nådd 

forventet levetid.  

Belysning er kombinasjon av 

lysrørarmaturer, kompaktlysrør og LED, 

behov for noen utskiftinger.  

Sanitærinstallasjon fra byggeår, 

normalt lang restlevetid, men sanitær-

utstyr nærmer seg forventet levetid. 

Oppvarming med panelovner og 

luft/luft VP.  

Balansert ventilasjons-anlegg fra 2003, 

nærmer seg forventet levetid.  

El-stålplateskap, sannsynligvis fra 

byggeår. Belysning er kombinasjon av 

lysrørarmaturer, kompaktlysrør og LED, 

behov for noen utskiftinger.   

Egnethet/ 

potensial 

mht. 

gjeldende 

krav

TG 1-2 TG 1-2 TG 1-2 

Samlet vurdering: Søyler i bæreakser langs korridor og relativt smal bygningsbredde (<20 m) som begrenser fleksibilitet. Bra 

størrelse på klasserom. God takhøyde i klasserom, gir fleksibilitet for evt. nye føringsveger for tekniske installasjoner. Trinnfri 

adkomst, men stedvis smal korridor, ikke ideelt mht. universell utforming men anses løsbart. Ikke energifleksibel oppvarming, og 

generelt lav energistandard. Kan i stor grad oppgraderes for å nå dagens energistandard, men må påregnes enkeltavvik, f.eks. 

isolasjon mot grunn. Bygget har noe elastisitet for utvidelse, men vil gå på bekostning av uteområdet. Det anses heller ikke 

tilrettelagt for påbygg flere etasjer.  

Vedlikeholds

-etterslep

Strakstiltak: Sum: 90 000 kr 

Forebygge fuktinntrenging pussede fasader + div mindre tiltak 

Tiltak 1 – 5 år: Sum: 2,4 mill kr 

Renovere fasader, ny puss, utskifting vinduer, utskiftinger tekniske anlegg, generell inv oppussing 
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Figur 76: Omfattende vedlikeholdsbehov fasader Figur 77: Oppsprukket trevinduer

Figur 78: God bredde i korridor byggetrinn 1 Figur 79: Bra størrelse og takhøyde i klasserom 

Figur 80: Ventilasjonsanlegg nådd forventet levetid Figur 81: Strømskap med automatsikringer



Tilstandsvurdering skolebygg 
Vedlikeholdsbehov og egnethet 
Oppdragsnr.: 5206714   Dokumentnr.: 1   Versjon: 2

2020-12-03  |  Side 31 av 36n:\520\67\5206714\5 arbeidsdokumenter\rapport tilstand skoler - nærøysund kommune.docx 

3.9 Rørvik skole 5-10 

Figur 82: Skole fra 2008 

Rørvik skole 5-10. årstrinn ble oppført i 2008, dvs 12 år gammel. Framstår fortsatt som en moderne skole, 

men med gryende bruksslitasje, der innvendige overflater har kontinuerlig oppussingsbehov, mens f.eks 
skolekjøkken har generelt slitasje. Utvendige lokale skader tak og fasader må utbedres for å sikre værhud. 
Enkelte uheldige løsninger og svakheter gir dessuten utslag i form av symptomer og følgeskader, bl.a 

ytterdører som ikke er solide nok. Tekniske installasjoner i hovedsak bra, men belysning og en del andre 
komponenter/utstyr må påregnes skiftet.

Det er avgjørende for utviklingen av bygget at årsak til symptomer tas tidlig, at man har etablert en 

vedlikeholdsplan og rutiner for planlagt forebyggende vedlikehold. 

Bygget framstår som moderne, egnet og fleksibelt. 

Figur 83: Oversikt byggetrinn Rørvik skole 5.-10. trinn 
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Tabell 5: Tilstand- og egnethetsvurdering Rørvik skole 5-10 

Byggetrinn 1 

2008

Bygnings-

teknisk  

TG 1 

Fundamentering ikke dokumentert, men antas delvis på fjell. Ingen tegn til svikt. Ingen avvik mht drenering. 

Bærekonstruksjon i hovedsak skjult, men ingen symptomer på svikt i hovedkonstruksjoner. Utvendige betongsøyler/sokler i sør 

har avskalling/mekanisk skade.  

Yttervegger antas godt isolert, ingen symptomer på svikt. Fasadeplater (metall) i god stand, men har lokale skader og er generelt 

full av salt og er lokalt irret. Periodevis rengjøring viktig. Opplevd taklekkasje i nord kan også være horisontalt vanntrykk (vind) 

inn og opp over tak; årsak bør spores. Fasader med trekledning i god stand, med normal gråning. 12 år gamle glassfasader har 

normalt noe økende vedlikeholdsbehov i værutsatte strøk, mht pakninger og profiler. Vinduer fra byggeår i bra stand, men 

persienner er i stor grad defekt/skadet; må skiftes, men viktig å velge løsning som tåler klimaet. Ytterdører i alu og glass har heng 

og mekanisk slitasje. Opplyst ikke «mer å justere på», så må påregnes skiftet. Anløp/korrosjon på dør teknisk rom tak.  

Flatetak med papptekking i god stand; lekkasje omtalt over. Utvendige gangbroer har gryende korrosjon i overflate og 

sammenføyninger. 

Innervegger har lokale sprekker, men vurdert som overflatemessig. Observert sannsynlig avvik fra krav branntetting. 

Garasje/lager: lekkasje i tak som skyldes direkte hull i papptekking, innfesting gangbroer og/eller utette beslagsløsninger. 

Sprekker i betongvegger, korrosjon på dører. Strakstiltak nødvendig for å forebygge ytterligere fuktskader.

Innvendige 

overflater

TG 1 

Kombinasjon betongvegger og lettvegger med gipskledning, malte overflater. Bra vedlikeholdt, overflatemessig normal slitasje i 

mange rom, spesielt korridorer, dørkarmer, og fellesareal. I vesentlig grad systemhimling, i god stand, lokale skader.  

Gulvoverflater er stort sett bra. 

Tekniske 

installasjoner

TG 1 - 2 

Tekniske installasjoner fra byggeår. Grunninstallasjoner som sanitær, el-tavler, ventilasjonsanlegg etc har normalt lang rest 

levetid, men må forvente økt behov utskifting enkeltkomponenter, eksempelvis automatikk, belysning o.a. Utebelysning med 

kompaktlysrør og halogenspots har kort rest levetid, og må påregnes skiftet. Jordkabel til mast utebelysning ligger ubeskyttet; 

må utbedres. 

Egnethet/ 

potensial 

mht. 

gjeldende 

krav

TG 1 

Bygg framstår som en moderne skole, men har via ombygginger gått fra «åpen løsning» til mer tradisjonell klasseromsløsning. 

Framstår som relativt fleksibel mht planløsning, gode etasjehøyder. Fleksibel energiløsning og gode energiytelser. Godt 

universelt utformet med trinnfri adkomst og heis. 

Vedlikeholds

-etterslep

Strakstiltak: Sum: 300 000 kr 

Tiltak dører, utbedre taklekkasjer, sikre utv el-kabel. 

Tiltak 1 – 5 år: Sum: 4,2 mill kr 

Skifte ytterdører, skifte belysning, skifte kjøkken, innv renovering 
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Figur 84: Generelt bra fasader, noen lokale skader Figur 85: Noe belysning må skiftes

Figur 86: Slitasje ytterdører 

Figur 87: Skader tak garasje/lager 

Figur 88: Rørvik skole generelt bra tilstand 

Figur 89: Generelt bra tak/fasader, men lokal lekkasje  

Figur 90: Stedvis innvendig slitasje, bl.a kjøkken 

Figur 91: Korrosjon utvendige gangbroer 



Tilstandsvurdering skolebygg 
Vedlikeholdsbehov og egnethet 
Oppdragsnr.: 5206714   Dokumentnr.: 1   Versjon: 2

2020-12-03  |  Side 34 av 36n:\520\67\5206714\5 arbeidsdokumenter\rapport tilstand skoler - nærøysund kommune.docx 

4 Økonomi 

4.1 Vedlikehold etterslep  

Etterslep vedlikehold er å betrakte som akkumulert behov ut over ordinært årlig løpende vedlikehold. Her er 
det noen gråsoner, men i utgangspunktet må man betrakte etterslepet som kostnader ut over ordinært årlig 

vedlikeholdsbudsjett. 

Etterslep er kalkulert for alle byggene som er befart, for henholdsvis 0 – 1 års perspektiv, dvs strakstiltak, og 
1 – 5 års perspektiv. Etterslep på lengre sikt, f.eks et ventilasjonsanlegg som er å forvente må skiftes i 5 – 10 

års perspektiv, er ikke med. 

Strakstiltak er relatert til HMS, spesielt personsikkerhet, avvik brannkrav, vesentlige forhold rundt universell 
utforming o.l, samt åpenbart fornuftige tiltak som ikke trenger omfattende planlegging. 

Tiltak i 1 – 5 års perspektiv er anbefalte tiltak som ikke er akutt, men der funksjon og/eller forventet levetid 

passeres i løpet av 1 – 5 år. Tiltakene her er også kalkulert enkeltvis og summert. Enkelte bygg har en 
samlet tilstand som gjør at et alternativ med totalrenovering kan være aktuelt. De konkrete kalkulerte 

tiltakene er da hensiktsmessig å se som en del av en samlet renoveringskostnad. Kostnad for 
totalrenovering ligger ikke i kalkylene i denne rapporten. Eksempler: 

Austafjord skole har en tilstand og sannsynlig ombyggingsbehov, som gjør at kalkulerte enkelttiltak bør ses i 
sammenheng med en mer samlet renovering/ombygging/utvikling. 

Foldereid samfunnshus er kalkulert for renovering, men her er basseng og dets tekniske installasjoner ikke 
kartlagt. Det er å forvente vesentlige behov og store kostnader også her, som altså ikke er inkludert i rapport. 
Bør ses på samlet. 

Gravvik oppvekstsenter er lagt i kategori «tung renovering», men det er hensiktsmessig å se bygningsmasse 

opp mot en totalrenovering der også evt ombyggingsbehov tas inn.  

Gymbygg ved Nærøysund skole er vurdert som lite egnet og har en slik tilstand at riving bør vurderes. 
Kostnad for renovering er følgelig ikke lagt inn. Det er lagt inn estimat for riving/nybygg. 

På neste side er kostnadsestimat gjengitt i tabell. Tallene her er forventet prosjektkostnad inkludert mva, for 

å utbedre vedlikeholdsmessig etterslep kommende 5 år. Eventuelle ombyggingskostnader er ikke med. Ved 
større samlet renovering vil det dessuten kunne tilkomme høyere kostnader for prosjektering, prosjekt-

administrasjon/byggeledelse, rigg og drift, samt andre felles-, generelle- og spesielle kostnader.  

Samlet kostnad for anbefalte vedlikeholdstiltak i et 5-års perspektiv er kalkulert til 142,4 mill kr. 
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Strakstiltak Tiltak 1-5 år 5 års perspektiv 

Sum Beskrivelse Sum Beskrivelse 
TOTALSUM 

RENOVERING 

Skole Byggetrinn 
Areal 
m2 

Byggeår kr kr kr kr/m2 

Austafjord skole Hovedbygg 1 650 1975 100 000 Utbedre taklekkasje, tiltak fuktinntrenging 
vinduer, kartlegge betong yttervegg  

21 375 000 Renovere fasader og tak, gymsal, klasserom, toaletter. 
Skifte sanitærutstyr, belysning o.a. Bør vurdere total-
renovering inkl ombygging nye behov; ikke priset. 

21 475 000 13 015 

SFO-bygg 363 1999 50 000 Utbedre taklekkasje + div mindre tiltak 2 287 000 Renovere gjenstående fasader, innv oppussing, utskifting 
enkeltkomponenter tekniske installasjoner. Universell 
utforming må løses, men ikke priset 

2 337 000 6 438 

Foldereid oppvekstsenter Hovedbygg 1 227 1958 100 000 Branntiltak/-tetting, sikre løs puss sokkel øst 9 895 000 Renovere tak, fasader vestre del, utbedre drenering, innv 
renovering gjenstående rom + trapperom, ny heis 

9 995 000 8 146

Bhg 372 1958 0 0 Ingen tiltak ut over løpende årlig vedlikehold  0 0 

Samf.hus 900 1972/1987 150 000 Tiltak universell utforming + div mindre 
tiltak  

14 130 000 Renovere tak, fasader, drenering, grunnmur, utskifting div 
tekniske anlegg, innv renovering. Kostnad basseng ikke 
med. Må vurderes totalrenovering, ikke priset. 

14 280 000 15 867 

Gravvik oppvekstsenter Hovedbygg 900 1964/1983 300 000 Branntiltak, fuktsikre el-tavle, tiltak 
universell utforming, utbedre taknedløp 

20 618 000  Renovere tak, gjenstående fasader, drenering, innv 
renovering inkl fuktskader, utskifting tekn.anlegg. 
Totalrenovering må vurderes; ikke priset. 

20 918 000 23 242 

Bhg 428 1964 100 000 DIv tiltak i påvente av tung renovering.  11 342 000 Utvendig/innvendig renovering, inkludert tekniske anlegg. 
Totalrenovering inkl evt ombygging vurderes; ikke priset. 

11 442 000 26 734 

Kolvereid skole Hovedbygg 3 789 2020 0 Ingen 0 Kun løpende vedlikehold, evt garanti/reklamasjon 0 0 

Mangfoldshuset Samlet 1 800 1955/62/92 50 000 Strakstiltak fasader + div mindre tiltak 23 040 000 Renovere tak, fasader, drenering, tekniske anlegg, innv. 23 090 000 12 828 

Nærøysundet skole Gymbygg 300 1964 500 000 HMS-relaterte o.a tiltak i påvente ny hall.  16 333 000 Rives. Lagt inn rund sum tilsvarende flerbrukshall 500m2 16 833 000 33 667 

Hovedbygg 1 012 1964 50 000 Sikre løs puss 10 798 000 Renovere fasader, drenering, utskifting enkelt-
komponenter på tekn.anlegg. Noe innv oppussing  

10 848 000 10 719 

Tilbygg 800 2003 / 2005  50 000 Male utsatte fasader, tiltak mur, radontiltak  510 000 Vedlikehold fasader, støttemur, mindre tiltak innv/tekn.  560 000 700 

Nærøy ungdomsskole Hovedbygg 3 232 2012 300 000 Utbedre defekte dører, skifte knuste glass, 
forebyggende tiltak utv betong, lekkasje 

3 361 000 Skifte dører, tiltak utvendige betongsøyler, amfi, innvendig 
oppussing  

3 661 000 1 133 

Rørvik skole 1 - 4 Hovedbygg 2 050 1975/97/03 90 000 Forebygge fuktinntrenging pussede fasader + 
div mindre tiltak  

2 412 000 Renovere fasader, ny puss, utskifting vinduer, utskiftinger 
tekniske anlegg, generell inv oppussing.  

2 502 000 1 220 

Rørvik skole 5 - 10 Hovedbygg 4 000 2008 300 000 Tiltak dører, utbedre taklekkasjer, sikre utv 
el-kabel  

4 160 000 Skifte ytterdører, skifte belysning, skifte kjøkken, innv 
renovering  

4 460 000 1 115 

Sum 20 304 2 140 000 140 261 000 142 401 000 7 013
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5 Anbefalt prosess 

5.1 Strakstiltak gjennomføres 

Strakstiltak gjennomføres i 2021. 

5.2 Strategiske valg for bygningsmasse 

Nærøysund kommune har vært igjennom en prosess med sammenslåing av to kommuner. Dette gir alltid 
grunnlag for å vurdere struktur i bygningsmassen, tilgjengelig areal pr innbygger, om det er tilpasset behovet 

innenfor de ulike sektorene. 

Vi anbefaler at før man iverksetter tunge vedlikeholdstiltak i bygningsmassen, må man fange opp f.eks 
skolestruktur-prosesser, masterplan for helse- og omsorg og andre tilsvarende prosesser som gir grunnlag 

for strategiske valg i bygningsmassen. Man vil da kunne optimalisere investeringene og sikre at man ikke 
bruker unødige penger på bygg som ikke skal være med videre, få ny rolle etc.  

Strategiske valg for bygningsmassen er en sentral del av profesjonell byggforvaltning, som gir grunnlag for 

riktig økonomisk prioritering. 

5.3 Vedlikeholdsplan utarbeides 

Etter strategiske valg, bør det utarbeides en vedlikeholdsplan for bygningsmasse, med hensiktsmessig 
tidsperspektiv, samt tilpasset økonomiske rammer.  

Det vil være hensiktsmessig å gjennomføre mer detaljerte tilstandsanalyser for hvert bygg, for å identifisere 

enkelttiltak, beregne mengder og kostnad. Analyser kan legges direkte inn i byggeiers vedlikeholdssystem, 
noe som gir et langt mer dynamisk verktøy enn en rapport eller et regneark.. Nærøysund kommune har 
Famac, et system som er egnet til dette. 

Beskrevne tiltak i 1 – 5 års perspektivet må ses i lys av de strategiske valgene, eventuelle ombyggings-
behov, samt øvrige mer langsiktige behov i det enkelte bygget. I noen tilfeller vil det være hensiktsmessig å 
planlegge for en totalrenovering, selv om bygningselementer og tekniske installasjoner har noe rest levetid. 

5.4 Tiltak gjennomføres 

Tiltak gjennomføres ihht vedlikeholdsplan. Prinsipp for vedlikeholdsplan kan skisseres slik: 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Mill kr 3 5 5 5 7 7 7 7 7 5 

Figur 92: Prinsipiell vedlikeholdsplan

PRI 1 tiltak 
PRI 3 tiltak PRI 2 tiltak 


