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Dette dokumentet er utarbeidet av Norconsult AS som del av det oppdraget som dokumentet 
omhandler. Opphavsretten tilhører Norconsult. Dokumentet må bare benyttes til det formål 
somoppdragsavtalen beskriver, og må ikke kopieres eller gjøres tilgjengelig på annen måte eller i 
større utstrekning enn formålet tilsier.  
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Sammendrag
Kaland skule er en barneskole med ca.120 eleverog 27 ansatte fordelt på 1 bygg oppført ca. 1950
(Kaland 1) og 1 bygg som har blitt bygd på i flere omganger (Kaland 2 ca 1960, Kaland 3 ca 1972 +
barnehage 1991/1992/2004).

I tilstandskartleggingen under kapittel 3.2 Bygning erKaland 1 vurdert for seg selv. Resterende del
(Kaland 2 og 3 og barnehage) er vurdert som en helhet.

Befaring og registrering for tilstandsrapport ble gjennomført den 16.09.2020

Tilstandsregistreringen er basert på teknisk tilstand av bygget slik det fremstår i dag og hvilke tiltak
som er anbefalt utførtfor videre vedlikehold og nødvendig utbedring basert på dagens bruk.
Rapporten inneholder tekstrapport, kostnadsestimat basert på norsk prisbok og erfaringstall, samt
bildedokumentasjon.

I rapporten anbefales det at det utarbeides to separate UU-rapportersom vil fange opp eventuelle
mangler. På Kaland 1 vil detpåløpe omfattende ombygginger og kostnader for å kunne tilpasses
dagen krav. På resterende del av skolen anbefales det også utarbeidelse av en slik rapport for å finne
den beste løsning for å utjevne nivåforskjellene.

På Kaland 1 er vår hovedanbefaling for 10 års perioden er at det utføres vedlikeholdsarbeid av
tak, yttervegger, vinduer, dører, innervegger, gulvoverflater, himling og kjøkken. Fukt-og råteskadet
trapp og repos må snarest kontrolleresog tiltak iverksettes. Det er generelt mye problemer med
mugg/ sopp/ råte og fukti bygget. Sanitæranlegg bør skiftes i sin helhet. Foruten 2 stk romaggregat er
det kun naturlig ventilasjon i bygget. Det må installeres balansert ventilasjon. Med unntak av
brannalarmanlegget fremstår de elektrotekniske anleggene i bygningen som utslitt og bør utskiftes
umiddelbart.

På resterende deler av skolen er vår hovedanbefaling for 10 års perioden er at det utføres
vedlikeholdsarbeid av yttervegger, dører, vinduer av eldre dato, innervegger, foldevegger,
gulvoverflater og himlinger. I forhold til yttertak må betongstein på deler av administrasjonsfløyog alle
takarealer med papp og belegg skiftes ut. Det må installeres heis, trappeheis og/ eller løfteplattform
for å utjevne nivåforskjellene i byggene. Det er også observertfuktproblematikk her.
Det er registrert eternittplater som inneholder asbest. Disse må fjernes og saneres.

Bunnledninger må kartlegges og evt. skiftes/strømpes. KV og VV rør i kobber fra byggeår bør skiftes.
Dette gjelder også eldre toaletter og blandebatterier. Gamle varmtvannsberedere har nådd forventet
teknisk levetid og børbyttes. Varmepumpekapasitet må utvides. Ventilasjonsanlegg som har nådd
teknisk levetid skiftes. Nytt aggregat over gymsal må feilsøkes. Det må utføres generell utredning av
behov og innregulering av anleggene. Serviceavtale bør etableres.

Hovedstrømforsyningen har ingen reservekapasitet og dette hemmer både drift og videre
utvikling av skolen.

Elektriske fordelinger er stedvis utdaterte, og det er varierende alder og tilstand på
belysningsanlegget. Brannalarmanlegg mangler dokumentasjon og nødlysanlegg er stort sett
fraværende.

Med unntak av personalfløy og garderobefløy bærer de elektrotekniske anleggene i resten av
bygningen preg av å mangle løpende vedlikehold.

Samlet utgjør dette for 10-årsperioden 36,1 mill kr. inkl. mva, hvor 76% er vedlikeholdskostnader og
24% er utviklingskostnader. Kostnadene i perioden fordeler seg som følger:
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Norconsult AS tilføyer at standardpåslag brukt i registreringsskjema, 20% marginer og reserver og 
25% rigg, drift, adm, vurderes å gi et noe høyere totalt prisestimat for mindre bygg. Dette gir også 
utslag på kvm. pris. 

Etter Norconsult sin vurdering faller Kaland Skule typisk inn under kategorien for bygg som har behov 
for: Større vedlikeholdstiltak/ etterslep herunder behov for rehabilitering og modernisering.  
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Oppdragsbeskrivelse

Formål

Tilstandsrapporten skal danne grunnlag for vedlikeholds-og utviklingsplanlegging, herunder tilstand-
og tiltaksbeskrivelse, risikovurdering av konsekvenser, etterlevelsen av lover og forskrifter,
kostnadsestimering og endringer av disse. (Strategisk/ Taktisk)

Tilstandsrapporten skal videre gi god informasjon i den daglige drift (Operativt)

For å få en fullgod rapport er medvirkning fra brukerne og driftspersonell viktige bidrag, herunder
fremskaffelse av nye rapporter som kan være aktuelle for å belyse ulike sider ved eiendommen.
Rapporter som kan ha blitt utlevert av brukerinstanser er vurdert og integrert i rapporten.

Basert på forannevnte er de ulike registreringer sammenført og tiltaksvurdert i skjemaet «risikobasert
tilstandsregistrering» som fremgår av kapittel 4.0.

Kontaktpersoner ifm befaring:

Tjenesteplass/funksjon Navn

Teknisk kontaktperson ifm. befaring Arild Tresvik

Teknisk kontaktperson ifm. befaring Bjarte Gjelsvik

Kommunalsjef oppvekst og kultur Bjørnar Fjellhaug

Tabell 2.1
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Eiendomsopplysninger

Kommune: Austrheim Gnr/Bnr: 130/11

Adresse: Vardevegen 51 Postnr/Sted: 5953Fonnes

Byggeår: 1952-2004 BTA: -m 2

Antall bygninger 2 Helseverngodkjenning: Ikke fremlagt

Antall etasjer: 2/3 Reguleringsforhold: -

Etasjer under terrengnivå: 0 Tomtestørrelse: 37 241 m2

Bygningstype: Skole Størrelse lekeareal mv: -

Større påkostninger: Trinnvise påbygg Vei/adkomst: Offentlig

Ferdigattest: - Vannforsyning: Offentlig

Bygningsbrannklasse: BKL 1/2 Avløp: Offentlig

Vernestatus
Byantikvarrapport:

Ikke aktuelt Lokalitets-ID:
(SEFRAK-register)

Ikke aktuelt

Tabell 2.2

Antall elever 120

Antall ansatte 27

Tabell 2.3
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Rapportering

Denne rapporten er bygget opp som følger:

Sluttrapport:
Kapittel 1.0 Oppsummering. Tilstand og tiltak med kostnader på eiendomsnivå
Kapittel 3.0 Tilstand og tiltak med kostnader
Kapittel 4.0 Tilstand og tiltak med kostnader på detaljnivå inkl fotoserie

Rapport: Utført av: Dato:

Sluttrapport Jonas Bjørneklett 26-10-2020

Sluttrapporten er kontrollert Lillian S. Wickmann 03-1 1-2020

Tabell 2.4

Sluttrapporten er et resymè som anbefaler aktuelle tiltak basert på delrapportene som følger vedlagt:

Rapport: Utført av: (firma, navn, tittel/funksjon) Dato:

Tilstandsregistrering med
kostnadsestimater

Norconsult AS 26-10-2020

RIB Stian Jørgensen, Ingeniør byggeteknikk

RIE Thomas Yttervik, Ingeniør elkraft

RIV Jonas Bjørneklett, Sivilingeniør VVS

Tabell 2.5
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Tilstandsvurdering med tiltak og kalkyler

Kaland Skule

Tabell 3.1 Kalkyle summert pr bygningsdel

Bygget fremstår i dag med følgende kvaliteter:

2 - Bygning

Tilstand på Kaland 1 vurdert for seg selv og dette kommer godt frem i listen under.
Tekst uten merking gjelder for resterende del av skolen. (Kaland 2 og 3 og barnehage).

Fullstendige tiltakslister for de forskjellige bygningsdeler kommer frem i kalkyle.

Grunn og fundamenter
Kaland 1: Bygg står på betonggrunnmur og er trolig fundamentert til faste masser. Ingen forhold
registrert som indikerer svikt eller skader.

Det antas at de øvrige bygg er fundamentert til faste masser. Byggene står på står på plasstøpte
betongmurer eller på isolert betongplate på grunn. Ikke registrert tegn til svikt eller skader.

Bæresystem
Kaland 1: Bærende konstruksjon i er i dobbel teglsteins-mur i yttervegger og bærende vegger. Treverk
i etasje-skillere og takkonstruksjonen. Bærende konstruksjon i generelt god stand. Det er stor
sannsynlighet for skade på takkonstruksjonen og trapp etter lekkasje i tak.

Bæresystem i øvrige bygg er av mur, betong og treverk. Takstoler/dragere i tre. Ingen tegn til svikt
eller skader.
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Yttervegger 
Kaland 1: Yttervegger av pusset og malt teglsteinsmur med mange spekker og riss. Registret stor 
skade under et vindu, pusskader og utsprengte overdekninger. Bærer preg av manglende vedlikehold. 
Må oppgraderes. 

Yttervegger av fasadeplater, stående og liggende panel, teglstein og pusset mur/ betong. 
Fasadeplater og panel i generelt god stand, men har behov for rengjøring. Teglsteinsfasader samt 
mur er stedvis malingsslitt. Det er også registrert en del riss og sprekker i puss.  

På bakside av landskapsfløy er det registrert eternittplater. Disse platene inneholder asbest. Usikkert 
omfang, men disse må fjernes og saneres.  

Utvendige vinduer og dører 
Kaland 1: En del nye vinduer. Mange av gammel årgang. En del punkterte vinduer og mye råte. Bærer 
preg av slitasje og endt levetid.  Utvendige dører i dårlig stand. 

Ellers mange vinduer av nyere dato, men det er registrert en del gamle vinduer i landskapsfløy. Noen 
utvendige dører viser tegn til slitasje. 

Alle eldre dører og vinduer må skiftes ut. 

Solavskjerming 
Det er opplyst at det er "innbakt" solskjerming i de fleste vinduer mot sør og vest. 

Innervegger 
Kaland 1: Innervegger av malt og ubehandlet originalpanel, platevegger og noen pussete vegger. 
Mange tegn til slitasje 

Innervegger ulik variasjon og standard. Her er liggende og stående panel, noe malt og noe 
ubehandlet. Det er også registrert gipsvegger, mur/ betongvegger og veggplater. Baderoms-panel i 
bl.a. garderober. Mange vegger viser tegn til slitasje.  

Innvendige vinduer, dører og foldevegger 
Kaland 1: Innerdører er originale med finer, malt eller lakkert. Bærer preg av slitasje. 

Innvendige dører i generelt god stand, men en del av disse viser tegn til slitasje. Noen foldevegger 
viser tegn til slitasje. Det er opplyst at noen foldevegger har dårlige hengsler og at skjørt over veggene 
ikke er lydisolert. 

Gulvoverflater 
Kaland 1: Gulvbelegg i de fleste rom. I varierende vedlikeholdt stand. Tregulv i sløydsalen. Gulv har 
behov for oppgraderinger.  

Gulvoverflater i skifer og gulvbelegg. Fliser i svømmehall. Mye av dette er i generelt god stand, mens 
andre arealer viser store tegn til slitasje.  

Himlinger 
Kaland 1: Himlinger av panel og faste platehimlinger. Bærer generelt preg av slit og elde med behov 
for snarlige oppgraderinger 

Himlinger i varierende utførelse. Det er registrert faste himlinger, perforerte plater, lydhimling, 
systemhimling og mye panelhimling. Mye er i generelt god stand, mens en del arealer viser store tegn 
til slitasje. I øvre deler av vegg i ett klasserom er det montert himlingsplater som nå er ødelagte. 

Yttertak 
Tak kun befart fra terrengnivå.  

Kaland 1: Yttertak av betongstein. Det er opplyst at taket ble lagt sent på 1970-tallet eller tidlig på 
1980-tallet. Det har vært en del lekkasjer gjennom taket gjennom årene. På befaringen var det tydelig 
tegn til lekkasje i og omkring gradrennen mot nordøst.  Bærende konstruksjon i taket bærer preg av 
denne lekkasjen og man ser resultat i trappen under. Tilstand i forhold til råte må snarest utredes.  



 

 

Oppdragsnr.: 5206857   Dokumentnr.: R-001    Versjon: V01 
Tilstandsrapport   Kaland skule        

 
 

        |  Side 11 av 16 
 

Ny betongstein fra 2017 på Kaland 2 og deler av barnehage i god stand. Del av Kaland 3 og gymsal 
har ståltak fra ca 2000 i generelt god stand.  På deler av administrasjonsfløy er det betongstein fra 
1990-tallet. Flate papp og beleggtekking på resten av Kaland 3 og landskapsfløy. På resten av 
barnehage er det betongstein fra 2004. 

Gesimser, takrenner og nedløp 
Kaland 1: Beslag, renner og nedløp i dårlig stand. Bærer tydelig preg av slitasje. 

Gesimser, takrenner og nedløp sannsynligvis av samme årstall som yttertakene. Der er registrert noen 
nedløp som er trukket ut av renne. 

Murte piper og ildsteder 
Kaland 1: Det er 3 piper. Ingen ildsteder. Trenger vedlikehold. 

Kjøkkeninnredning 
Kaland 1: Kjøkkeninnredning viser tegn til slitasje. 

Trapper, balkonger mm 
Kaland 1: Trapp i nordende er i svært dårlig forfatning etter tidligere lekkasje. Trapp må ikke brukes 
før den er kontrollert og utbedret. Balkong er dårlig vedlikeholdt og mangler membran/ tekking.  

Trapper belagt med skiferfliser og linoleum i generelt god stand.  Opptrinn i skifertrapp er veldig 
malingsslitt. 

 

Det gjøres oppmerksom på at det kreves løpende vedlikehold på alle bygningsdeler. For 
eksempel bør kledning males og fasadeplater rengjøres jevnlig. Tak, renner og nedløp må 
jevnlig spyles og holdes ren for løv. Disse løpende vedlikeholdskostnadene er ikke medtatt i 
kalkylen. 

3 - VVS 

Kaland 1: Sanitæranlegget består av avløpsrør i soil og plast, vannrør i kobber og gamle toaletter og 
togreps blandebatterier. Det er en varmtvannsbereder av nyere dato, ellers er det meste fra byggeår. 
Sanitæranlegget i sin helhet er i dårlig forfatning og er modent for utskifting. 

Øvrige bygg: Bunnledninger er ikke inspisert, men antas å være fra byggeår for de forskjellige 
byggetrinnene. Det opplyses at ledning ut fra bygget har blitt fotografert for 7-10 år siden og at tilstand 
var dårlig, men dette har ikke blitt utbedret. Ledningen antas å være i enda dårlige forfatning i dag. Det 
anbefales ny fotografering, resultat av denne vil avgjøre omfang og metode for rehabilitering.  

Fordelingsnett for KV og VV er en blanding av kobberrør fra byggeår og nyere rør i rør. Kobberrør fra 
byggeår i de eldre byggetrinnene (Kaland 2 og 3) har nådd teknisk levetid og er modent for utskifting. 
Sanitærutstyr som WC og servanter/blandebatterier er av varierende alder. Noe er fra byggeår, mens 
noe er av nyere dato. Generelt er store deler av sanitærutstyret modent for utskifting. Det er flere 
varmtvannsberedere som har nådd teknisk levetid og bør skiftes.   

Varmeanlegget består av 1 stk Thermia Robust M45 bergvarmepumpe og en 36kW elektrokjel. 
Varmeanlegget forsyner garderobedelen med gulvvarme, vannbårne varmebatteri i de to nyeste 
ventilasjonsaggregatene, samt forvarming av varmtvann. Øvrig behov til varmtvann og 
svømmebasseng dekkes av kolber i beredere og av el-kjel. Det er i tillegg satt inn to varmluftsapparat 
for å varme gymsalen som forsynes av det vannbårne anlegget. Varmeanlegget fungerer ikke som det 
skal, og er trolig svært underdimensjonert. Det opplyses at skolen har utfordringer med stort nok el-
inntak for å dekke nødvendig effektbehov til anleggene.  
 
De forskjellige byggetrinnene forsynes med luft av 8 ventilasjonsaggregat av forskjellig alder. 
Aggregatene som forsyner landskap/klasseromsdelen har passert teknisk levetid, er lite 
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energieffektive, og er underdimensjonert etter dagens krav. Aggregatet som skal forsyne gymsalen er 
relativt nytt (2017), men er ikke i drift. Det er generelt problem med mangelfull innregulering av 
anleggene og manglende service.  

4 - Elkraftinstallasjoner 

Det er primært skjult anlegg supplert med kanaler, anlegget er generelt i akseptabel stand, men deler 
av det kan med fordel utvides og moderniseres. Forsyningstransformator og hovedfordeling mangler 
nødvendig kapasitet for videreutvikling av eiendommen. Det rapporteres også om utfordringer ved 
daglig drift grunnet begrensede kraftressurser. Fordelinger i bygget er av varierende alder. Noen 
fordelinger er nyrenoverte mens andre er har gått langt over forventet levealder.  

Med unntak av garderobe- og personalfløy må belysningsanlegget vurderes som umoderne og lite 
energieffektiv. Det anbefales at de eldre delene av belysningsanlegget totalrenoveres med LED 
armaturer og lysstyring tilpasset brukernes behov. Nødlysanlegget består av en kombinasjon av 
desentraliserte markeringslys og etterlysende skilter. Ledelys finnes bare i garderobe og personalfløy 
og resten av bygningsmassen har kun etterlysende skilter uten nødvendig oppladningsbelysning. 
Nødlysanlegget vurderes som utilstrekkelig til å ivareta sikker evakuering og det anbefales å installere 
nytt nødlyssystem iht. TEK.  

Det er i hovedsak benyttet panelovner og stråleovner i bygningen, anlegget fungerer, men er lite 
effektivt. Deler av anlegget er langt over forventet levetid. Det anbefales utskifting til en mer 
energieffektiv type oppvarming. 

I Kaland 1 vurderes de elektrotekniske installasjonene som utdaterte. 

5 – Tele og automatisering 

Kommunikasjonsanlegg er et eldre kategori 5 nettverk som forsyner en del fasttelefoner og WIFI 
routere. Anlegget kan på sikt bli for tregt i forhold til dagens bruk og en oppgradering til dagens 
standard bør vurderes. 
 
Det er installert et nytt kategori 2 brannalarmanlegg fra Autronica. Anlegget er tilsynelatende i god 
stand. Anlegget mangler dokumentasjon og dette må umiddelbart framskaffes og lagres på bygget iht. 
forskriftskrav. Dette er eiers ansvar og byggene skal etter retten ikke ha brukstillatelse før dette er på 
plass. 
 
Det er installert et alarmanlegg med videoovervåkning som ikke lenger fungerer. Her bør det vurderes 
om anleggene skal settes i stand eller fjernes. 
 
Sentral Driftskontroll omfatter varmestyring. 20 år gammelt anlegg som fungerer tilfredsstillende. 

6 - Andre installasjoner 

Kun mindre innretninger. Tilstand er ok. 

7 - Utendørs 

Utearealene virker romslige, og overflater fremstår i generelt god stand. 
Det er registrert en mur ved Kaland 1 som er i dårlig forfatning. 
På samme sted er det også noen utvendige trapper viser tegn på slitasje og ved Kaland 2 er det 
observert deler av skiferplatting som mangler fuger. 
 
Utendørs belysningsanlegg er godt ivaretatt, og anlegget fremstår i stor grad som nytt. 
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9 - HMS 

Universell utforming. Funksjonalitet, planløsninger og utforming 
Kaland 1 er ikke tilrettelagt for universell utforming. Det er store mangler i forhold til dagens krav.  
Adgangen i kjeller og 1. etasje er vanskelig tilgjengelig, trapper og ganger er generelt smale. Toaletter 
ikke tilpasset bevegelseshemmede. 

Resten av skolen er på ett plan, men det er en del nivåforskjeller mellom fløyene. På Kaland 2 er det 
også en underetasje. Skolen er ikke tilpasset dagens krav til universell utforming.  
 
Det må utarbeides en egen UU-rapport for byggene. 
 
Mugg, sopp, råte og fukt 
Kaland 1: Mye problemer med mugg/ sopp/ råte og fukt. Yttervegger av dårlig kvalitet. Råteskadet 
takutstikk som skyldes Iekkasje i gradrenne. Mest sannsynlig skade i takkonstruksjonen, skade i 
himling i trappegang og trapp etter Iekkasje fra gradrenne på tak. Mye sopp tidligere i denne 
trappegangen. Antydning til lukt i kjeller. 

Det er tidligere bemerket at det er mye fukt under kjeller samt det er opplyst om og registrert kalk- og 
saltutslag i murer på Kaland 2.  

Det anbefales å opprette kontakt med spesialist på feltet og gjennomføre omfattende kontroll av 
byggene.  
 
Skadedyr 
Det er opplyst at det har vært problemer med sølvkre, skjeggkre, mus og rotte. Det anbefales å 
opprette avtale med skadedyrfirma. 

Legionella 
Det opplyses at det er automatisk spyling av dusjanlegget på nattestid. 

Radon 
Det er gjort målinger i 2011 som viser tilfredsstillende resultater.  
Radonnivået kan endres over tid. Det anbefales nye målinger hvert 5. år. 

Energivurdering av tekniske anlegg 
Det er krav til regelmessig energivurdering av tekniske anlegg som skal utføres iht  NVE sine krav og 
skjema. Dette er ikke fremlagt energivurdering for ventilasjonsanleggene. Skal utføres hvert fjerde år.   

Energiattest/energimerking 
Yrkesbygg over 1000m² skal ha gyldig energiattest. Det er ikke forelagt en slik attest. 

 

  



 

 

Oppdragsnr.: 5206857   Dokumentnr.: R-001    Versjon: V01 
Tilstandsrapport   Kaland skule        

 
 

        |  Side 14 av 16 
 

Sammendrag og anbefalinger strakstiltak (0-1 år) - Kaland skule 

Det er etter vår vurdering og gjennomgang av risiko estimert og anbefalt følgende:  

Strakstiltak (0-1år): 

 
• Yttervegger: 

o Kaland 1: Totalrenovering av alle yttervegger 
o På resterende deler av skolen må alle fasader rengjøres. Høytrykkspyle/ fjerne løs 

maling på malingsslitte områder. Riss og sprekker hugges ut og pusses i. 
Malingsbehandle de aktuelle veggene. 

o Fjerne og sanere asbestplater. Montere nye plater. 

 

• Utvendige vinduer, dører og porter: 
o Kaland 1: Alle eldre vinduer og dører må skiftes ut.  
o På resterende deler av skolen må alle vinduer av eldre dato skiftes samt skifte/ 

reparere dører. 
 

• Yttertak, takrenner, nedløp og skorstein: 
o Kaland 1: Skifte yttertak og oppgradere undertak. Skifte ut eventuelt råteskadet 

undertak, bjelker, kiste, gesimser, renner, nedløp og beslag. Skorsteinene spyles ned, 
flikkes og males/ slemmes. Bly skiftes ut. Mest sannsynlig skade på bærende 
takkonstruksjon. 
 

• Trapper, balkonger mm: 
o Kaland 1: Trapp og repos må snarest kontrolleres. Alt råteskadet materiale i 

etasjeskiller og selve trapp må utskiftes.  
o Balkong må spyles ren, flikkes i og påsmøres membran/ tekking. 

 
• Universell utforming. Funksjonalitet, planløsninger og utforming: 

o Utarbeiding av rapport/vurdering vedr. universell utforming. Det vil kreves omfattende 
ombygginger av Kaland 1dersom bygget skal tilpasses dagens krav til universell 
utforming. På resterende del av skolen må det gjøres tiltak for å utjevne 
nivåforskjellene i byggene. 
 

• Mugg, sopp, råte, fukt:  
o Kaland 1: Mye problemer med mugg, sopp, råte og fukt. Yttervegger av dårlig kvalitet. 

Råteskadet takutstikk som skyldes Iekkasje i gradrenne. Mest sannsynlig skade i 
takkonstruksjonen, skade i himling i trappegang og trapp etter Iekkasje fra gradrenne 
på tak. Mye sopp tidligere i denne trappegangen. Antydning til lukt i kjeller. Det 
anbefales å opprette kontakt med spesialist på feltet og gjennomføre omfattende 
kontroll av bygget. 

o Det er tidligere bemerket at det er mye fukt under kjeller i Kaland 2. Det er også 
registret og opplyst om kalk- og saltutslag i murer. Det må gjennomføres egen kontroll 
av problematikken. Dårlig drenering kan være årsaken. 
 

• Skadedyr:   
o Opplyst at det er problemer med sølvkre, skjeggkre, mus og rotte på skolen.  

Det må opprettes avtale med skadedyrfirma 
 

• Radon:   
o Målinger utført i 2011 viser tilfredsstillende resultater.  

Radonnivået kan endres over tid. Det anbefales nye målinger hvert 5. år. 
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• Sanitærinstallasjoner: 
o Kaland 1: Utskifting av sanitæranlegg i sin helhet 
o Utbedring av bunnledninger 
o Utskiftning av gamle varmtvannsberedere. 

 
• Varmeanlegg: 

o Varmepumpekapasitet må økes i teknisk sentral 
 

• Brannslokking: 
Det bør foretas en egen brannteknisk gjennomgang av byggene 
 

• Luftbehandling: 
o Kaland 1: Det må etableres balansert ventilasjon som tilfredsstiller dagens krav. 
o Anleggene som forsyner klasseromsdelen er underdimensjonert i henhold til dagens 

krav og er ikke tilpasset behovsstyrt ventilasjon. Bør skiftes. 
o Aggregatet som skal forsyne gymsalen må feilsøkes. 
o Det må foretas en generell innregulering av ventilasjonsanleggene på skolen. Det bør 

etableres serviceavtale. 
 

• Basisinstallasjoner for elkraft: 
o Hele det elektriske anlegget på Kaland 1 utskiftes 

 
• Lavspent forsyning: 

o Utdaterte elektriske fordelinger oppgraderes 
 

• Nødlysutstyr: 
o Helhetlig planlegging og installasjon av nytt nødlyssystem i bygget. 

 
• Brannalarm: 

o Anleggsdokumentasjon fremskaffes og lagres forskriftsmessig 

For øvrige tiltak i 10-årsperioden og ytterligere detaljer for strakstiltak, henvises det til del 2 
Tilstandsregistreringsskjema   
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HMS-konsekvens = 1-5 1-2 = Liten/ ubetydelig risiko

Drift og vedlikeholdskonsekvens = 5-7 3-4 = Middels/ betydelig risiko

Objektnr: Estetikk og funksjonalitetskonsekvens = 7-9 6-9 = Stor/ kritisk risiko

3 Etasjer Areal BTA (m2):

Antall brukere: 147

Registreringsformål: Vedlikehold, forskriftsavvik og- endringer

Byggeår/ rehabilitert år: 1950/1960/1972/1991/1992/2004

? :TK Revisjonsnummer: 1

Vurderingsperspektiv: 10 år

Registreringsdato: 2020-06-10

Utført av:

BYGNINGSDEL Tilstandbeskrivelse Tiltak B
ild
e
n
r

H
je
m
m
el

TG KT KG S R Rev.nr År

Kalkyle netto TOTALT
(V+U)

Andel
U

Andel
Vedlikeholds-
kostnad (V)

Andel Utviklings-
kostnad (U)

Sum eks. mva: 20 618 000 % 15 724 250 4 893 750 Tidsklasse

2 Bygning

210 Grunn og fundamenter Kaland 1: Bygg står på betonggrunnmur og er trolig fundamentert til
faste masser. Ingen forhold registrert som indikerer svikt eller skader.

Ingen tiltak nødvendig
1 7 1 1 1

0 0 1
210 Grunn og fundamenter Det antas at de øvrige bygg er fundamentert til faste

masser. Byggene står på står på plasstøpte betongmurer
eller på isolert betongplate på grunn. Ikke registrert tegn
til svikt eller skader.

Ingen tiltak nødvendig

1 7 1 1 1

0 0 1
0 0 1

220 Bæresystemer Kaland 1: Bærende konstruksjon i er i dobbel teglsteinsmur i
yttervegger og bærende vegger. Treverk i etasjeskillereog
takkonstruksjonen. Bærende konstruksjon i generelt god stand. Det er
stor sannsynlighet for skade på takkonstruksjonen og trapp etter
lekkasje i tak.

Mest sannsynlig skade på bærende takkontruksjon. Tiltak medtatt under 260 Yttertak og 280 Trapper.

1 7 2 2 4

0 0 1
220 Bæresystemer Bæresystem i øvrige bygg er i mur, betong og treverk.

Takstoler/dragere i tre. Ingen tegn til svikt eller skader.
Ingen tiltak nødvendig

1 7 1 1 1
0 0 1
0 0 1

225 Brannbeskyttelse bærende konstruksjon Ikke vurdert 0 0 0 1
0 0 0 1

230 Yttervegger Kaland 1: Yttervegger av pusset og malt teglsteinsmur med mange
spekker og riss. Registret stor skade under et vindu, pusskader og
utspregte overdekninger. Bærer preg av manglende vedlikehold. Må
oppgraderes.

Fjerne bom i puss og utbedre riss, sprekker og utsprengte overdekninger. Spyle ned bygget. Skifte ut jern/ bjelker og
støpe i overdekninger samt pusse ut vegg. Bygget må overflatebehandles med maling og/ eller slemme. Det kan
vurderes å lekte ut og bruke fasadeplater.

230.01-
230.05

2 7 2 2 4 2021

750 000 750 000 0 2
230 Yttervegger Yttervegger av fasadeplater, stående og liggende panel, teglstein og

pusset mur/ betong. Fasadeplater og panel i generelt god stand , men
har behov for rengjøring. Teglesteinsfasader samt mur er stedvis
malingsslitt. Det er også registrert en del riss og sprekkeri puss.

Rengjøre alle fasader. Høytrykkspyle/ fjerne løs maling på malingsslitte områder. Riss og sprekker hugges ut og
pusses i. Malingsbehandle de aktuelle veggene.

230.06-
230.11

1 7 2 1 2 2021

250 000 250 000 0 2
230 Yttervegger På bakside av landskapsfløy er det registrert eternittplater. Disse

platene inneholder asbest. Usikkert omfang.
Fjerne og sanere plater. Montere nye plater

230.12 3 5 3 2 6 2020 100 000 100 000
0 0 1

234 Utv. vinduer, dører, porter Kaland 1: En del nye vinduer. Mange av gammel årgang. En del
punkterte vinduer og mye råte. Bærer preg av slitasje og endt levetid.
Utvendige dører i dårlig stand.

Alle eldre vinduer og dører må skiftes ut.
234.01-
234.02

2 5 2 2 4 2021
400 000 400 000 0 2

234 Utv. vinduer, dører, porter Mange vinduer av nyere dato, men det er registrert en del gamle
vinduer i landskapsfløy. Noen utvendige dører viser tegn til slitasje

Skifte/ reparere dører og skifte ut alle vinduer av eldre dato.
234.03-
234.04

1 7 2 2 4 2021
250 000 250 000 0 2

0 0 1
237 Solavskjerming Det er opplyst at det er "innbakt" solskjerming i de fleste vinduer mot

sør og vest.
Ingen tiltak annet enn det som er medtatt under 234 utvendige vinduer.

1 5 1 1 1 0 0 1
0 0 1

240 Innervegger Kaland 1: Innervegger av malt og ubehandlet originalpanel, platevegger
og noen pussete vegger. Mange tegn til slitasje

Oppdragering av innervegger. Budsjettpris 240.01-
240.02

1 7 1 2 2 2022 300 000 300 000 0 2
240 Innervegger Innervegger ulik variasjon og standard. Her er liggende og stående

panel, noe malt og noe ubehandlet. Det er også registrert gipsvegger,
mur/ betongvegger, veggplater. Baderomspanel i bl.a. garderober.
Mange vegger viser tegn til slitasje.

Der er behov for omfattende oppdragering av innervegger på Kaland 2 og 3. Administrasjonsfløy og barnehage i
generelt bedre stand, men også her tegn til slitasje.

240.03-
240.10

1 7 2 2 4 2022

1 000 000 1 000 000 0 2
0 0 1

244 Innv vinduer, dører, foldevegger Kaland 1 : Innerdører er originale med finer, malt eller lakkert. Bærer
preg av slitasje.

Oppgradering av innvendige dører.
244.01 2 7 2 2 4 2022 300 000 300 000 0 2

244 Innv vinduer, dører, foldevegger Innvendige dører i generelt god stand, men en del avdisse viser tegn til
slitasje. Noen foldevegger viser tegn til slitasje. Det er opplyst at noen
foldevegger har dårlige hengsler og at skjørt over veggene ikke er
lydisolert.

Reparere, male eller eventuelt skifte ut dører. Foldevegger må oppgraderes og skiftes hengsler på. Lydisolere skjørt.
244.02-
244.04

1 7 2 2 4 2022

100 000 100 000 0 2
0 0 1

249 Branncellebegrensende konstruksjoner/ branntetting Ikke vurdert
0 0 0 1
0 0 0 1

250 Dekker Kaland 1: Etasjeskillere i treverk. Ingen tegn til skade på befaring. Ingen tiltak nødvendig
1 7 1 2 2 0 0 1

250 Dekker Ikke vurdert Ikke vurdert 1 7 1 1 1 0 0 1

Konsekvenstyper:
1=Fare for liv og helse/ Tap av
kulturminne(9)
2=Pålegg foreligger(8)
3=Sikkerhet(7)
4=Pålegg påregnelig/ Tap av
verneverdi(6)
5=Helse og Miljø/ Mulig tap av
opprinnelige materialer(5)
6=Driftsavbrudd/ Reparasjon(4)
7=Vedlikeh./ Forebygg konserv.(3)
8=Funksjonalitet(2)
9=Estetikk(1)

Konsekvensgrader:
0= Ingen konsekvenser
1= liten konsekvens (<20%)
2= middels konsekvens(20-50%)
3= store konsekvenser(>50%)

Sannsynlighetsgrader:
1=liten sannsynlighet (>10.år)
2=middels sannsynlighet (1-10)
3=stor sannsynlighet (< årlig)

Tilstandsgrader:
0=Ingen avvik
1=Ikke vesentlige avvik
2=Vesentlige avvik
3=Stort eller alvorlig avvik KALKYLE KOSTNADSFORDELING
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RISIKOBASERT TILSTANDSREGISTRERING

Kaland Skule

Hjemmel: 10. Granneloven
1. Brann- og eksplosjonsvernloven 11. Diskr.- og tilgjengelighetsloven
2. Arbeidsmiljøloven 12. PBL
3. Eltilsynloven 13. Kulturminneloven
4. Energiloven 14. Produktkontrolloven
5. Sivilbeskyttelsesloven 15. Leiekontrakt
6. Strålevernloven 16. Vedtak bystyre/ byråd
7. Lov om folkehelsearbeid 17. Krav i FDVU-dok
8. Matloven 18. Forsikringskrav
9. Forurensningsloven 19. Særlige bruker/ funksjonskrav
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0 0 1
255 Gulvoverflater Kaland 1: Gulvbelegg i de fleste rom. I varierende vedlikeholdt stand.

Tregulv i sloydsalen. Gulv har behov for oppgraderinger.
Anbefaler nødvendig utskifting og oppgradering av gulvoverflater. Budsjettpris. 255.01-

255.04
1 7 1 1 1 2022 400 000 400 000 0 2

255 Gulvoverflater Gulvoverflater i skifer og gulvbelegg. Fliser i svømmehall. Mye av dette
er i generelt god stand, mens andre arealer viser storetegn til slitasje.

Skifte ut dårlige gulvoverflater.
255.05-
255.12

1 7 2 2 4 2022
600 000 600 000 0 2

0 0 1
256 Himlinger Kaland 1: Himlinger av panel og faste platehimlinger. Bærer generelt

preg av slit og elde med behov for snarlige oppgraderinger
Skifte ut deler av himling og male opp resten.

256.01-
256.03

1 7 1 2 2 2022
300 000 300 000 0 2

256 Himlinger Himlinger i varierende utførelse. Det er registrert faste himlinger,
perforerte plater, lydhimling, systemhimling og mye panelhimling. Mye
er i generelt god stand, mens en del arealer viser store tegn til slitasje. I
øvre deler av vegg i ett klasserom er det montert himlingsplater som
nå er ødelagte.

Male himlinger som viser tegn til malingsslitasje. Skifteut himlinger som viser tegn til stor slitasje. Montere nye plater på
vegg i klasserom.

256.04-
256.08

1 7 2 2 4 2022

800 000 800 000 0 2
0 0 1

260 Yttertak Kaland 1: Yttertak av betongstein. Det er opplyst at taket ble lagt sent
på 1970-tallet eller tidlig på 1980-tallet. Det harvært en del lekkasjer
gjennom taket gjennom årene. På befaringen var det tydelig tegn til
lekkasje i og omkring gradrennen mot nordøst. Denne lekkasjen har
nok gjort sitt med bærende konstruksjon i taket og man ser resultat i
trappen under.Tilstand i forhold til råte må snarest utredes.

Skifte yttertak og oppgradere undertak. Skifte ut eventuell råteskadet undertak, bjelker og kiste. Budsjettpris.

260.01-
260.02

2 7 2 3 6 2021

1 100 000 1 100 000 0 2
260 Yttertak Tak kun befart fra terrengnivå. Ny betongstein fra 2017 på Kaland 2 og

deler av barnehage i god stand. Del av Kaland 3 og gymsal har ståltak
fra ca 2000 i generelt god stand. På deler av adm.fløy er det
betongstein fra 1990-tallet. Flate papp og beleggtekking på resten av
Kaland 3 og landskapsfløy. På resten av barnehage er det betongstein
fra 2004.

Betongstein på deler av adm.fløy må skiftes ut. Det samme gjelder alle arealer med papp og belegg. Det må sikres en
god løsning i forhold til egenvekt av ventilasjonsanlegg ned på papptak. Alle tak må spyles/ rengjøres jevnlig.

260.03-
260.08

1 7 1 2 2 2022

1 600 000 1 600 000 0 2
0 0 1

265 Gesimser, takrenner og nedløp Kaland 1: Beslag, renner og nedløp i dårlig stand. Bærer tydelig preg av
slitasje.

Skifte ut beslag, renner og nedløp.Kostnader medtatt under 260 Yttertak. 265.01-
265.02

2 7 2 2 4 0 0 1
265 Gesimser, takrenner og nedløp Gesimser, takrenner og nedløp sannsynligvis av samme årstall som

yttertakene. Der er registrert noen nedløp som er trukket ut av renne.
Skifte gesimser, renner og nedløp sammen med de yttertakene som skal skiftes.Sammenkoble renner og nedløp.
Utskiftning av eventuelt ødelagte deler.Renner og nedløp må jevnlig spyles og holdes rent for løv. Kostnadermedtatt
under 260 Yttertak.

265.03-
265.04

1 7 1 2 2
0 0 1
0 0 1

271 Murte piper og ildsteder Kaland 1: Det er 3 piper . Ingen ildsteder. Trenger vedlikehold. Spyle ned, flikke og male/ slemme. Skifte ut bly. 271.01 1 7 1 2 2 2021 30 000 30 000 0 2
0 0 1

273 Kjøkkeninnredning Kaland 1: Kjøkkeninnredning viser tegn til slitasje. Kjøkkenavdeling bør oppgraderes. 273.01 1 7 1 1 1 2022 500 000 500 000 0 2
0 0 1

280 Trapper, balkonger mm Kaland 1: Trapp i nordende er i svært dårlig forfatning etter tidligere
lekkasje. Denne må ikke brukes før den er kontrollert og utbedret.
Balkong er dårlig vedlikeholdt og mangler membran/ tekking.

Trapp og repos må snarest kontrolleres. All råteskadet materiale i etasjeskiller og selve trapp må utskiftes. Balkongmå
spyles ren, flikkes i og påsmøres membran/ tekking. Budsjettpris 280.01-

280.02
3 3 3 3 9 2020

400 000 400 000 0 1
280 Trapper, balkonger mm Trapper belagt med skiferfliser og linoleum i generelt god

stand. Opptrinn i skifertrapp er veldig malingsslitt.
Malingsslitasje medtatt under 240 Innervegger. Ingen tiltak nødvedig foruten vanlig vedlikehold.

280.03-
280.04

1 7 1 1 1
0 0 1
0 0 1

285 Tribuner og amfier Kaland 1: Ikke aktuelt Ingen tiltak 0 0 1
285 Tribuner og amfier Ikke vurdert Ikke vurdert 0 0 1

0 0 1
286 Baldakiner og skjermtak Ikke relevant Ikke relevant 0 0 1

0 0 1
290 Andre bygningsdeler Ikke vurdert Ikke vurdert 0 0 1

0 0 0 1
0 0 0 1

Snittverdi pr registrering 1,3 6,6 2,96
SUM BYGNINGSMESSIG NETTO 9 180 000 9 180 000 0

3 VVS-installasjoner
310 Sanitærinstallasjoner Bunnledninger er ikke inspisert. Antas å være fra byggeår. Det

opplyses om at det har blitt foretatt fotografering av bunnledning ut fra
bygget for 7-10 år siden. Den var den gang i dårlig forfatning, men er
ikke blitt utbedret.

Bunnledning i dårlig stand må utbedres. Det bør foretas ny videofotografering av bunnledning med uttrekk til kommunal
ledning. Resultat av denne vil avgjøre omfang og metode for rehabilitering. Det er priset fotografering av bunnledninger
med rapport.

2 7 3 2 6 2021

100 000 100 000 0 2
310 Sanitærinstallasjoner Fordelingsnett for forbruksvann er av varierende alder. Noe er

kobberrør fra byggeår mens noe er rør-i-rør av nyere dato.
Garderobedel i tilknytning til bassenget er nytt. Det samme gjelder
toalettkjernen i Kaland 2. Originale kobberrør fra deeldre
byggetrinnene (Kaland 2 og 3) har nådd teknisk levetid(40 år +-10).

Kobberrør fra byggeår i Kaland 2 og 3 bør skiftes innen en femårsperiode basert på alder. Dette bør gjøres i
sammenheng med rehabilitering av bygget da det er innebygde rør som medfører større bygningsmessige arbeider.
Nye fordelinger legges som rør i rør som tilfredstillerdagens krav. Det er i kalkyle tatt utgangspunkt i at dette gjelder
50% av arealet i Kaland 2 og 3. Fra prisbok 909kr/m². Bygningsmessige arbeider ikke medtatt i pris.

310.01-
02

2 7 2 2 4 2025

1 250 000 25 % 937 500 312 500 2
310 Sanitærinstallasjoner Sanitærutstyr består i hovedsak av gulvmonterte toaletter og en

blanding av ettgreps og togreps blandebatterier. Utstyret har varierende
alder og blir skiftet ved behov. Mye er gammelt og modent for utskifting.

Sanitærutstyr som har nådd teknisk levetid bør skiftes. Pris for dette er inkludert i ovenstående post.
310.15-

19
1 7 2 2 4 2025

310 Sanitærinstallasjoner Sanitæranlegget i Kaland 1 eri hovedsak fra byggeår. Avløpsrør er
soilrør, med noe nyere plastrør innvendig. Fordelingsnett for
forbruksvann er kobberrør. Utstyr består i hovedsak av gulvmonterte
toaletter og togreps blandebatterier. Det meste er gammelt og slitt og
langt over teknisk levetid. Det er en 300L Oso varmtvannsbereder fra
2015, i tillegg er det et par mindre beredere i tilknytning til
badekar/toalettkjerne. Sistnevnte er langt over levetiden.
Sanitæranlegget i sin helhet har behov for total rehabilitering.

Sanitæranlegget i sin helhet bør skiftes. Fra prisbok forbarneskole 909kr/m².

310.03-
09

2 7 2 3 6 2021

765 000 25 % 573 750 191 250 2
310 Sanitærinstallasjoner Det er en 300L CTC Ferroterm varmtvannsbereder fra 1997 i rom 156 i

kjeller under adm del. Nådd teknisk levetid.
300L varmtvannsbereder bør skiftes pga alder

310.10 2 6 2 2 4 2021 10 000 10 000 0 2
310 Sanitærinstallasjoner Det er en 200L CTC Ferroterm varmtvannsbereder fra 2006 i rom 140 i

kjeller i Kaland 2.
200L varmtvannsbereder skiftes ved endt levetid

310.11 1 7 1 2 2 2026 8 000 8 000 0 3
Sanitærinstallasjoner Det er 4 stk 400L CTC Ferromodul varmtvannsberedere fra 2002 i

teknisk rom ved vannbehandlingsanlegget til svømmebassenget.
Nærmer seg teknisk levetid.

4 stk 400L varmtvannsberedere skiftes ved endt levetid.
310.12 1 7 2 2 4 2022

50 000 50 000 2
310 Sanitærinstallasjoner Det er en 120L CTC Ferroterm varmtvannsbereder fra 1996 i vaskerom

184 ved gymsal. Nådd teknisk levetid.
120L varmtvannsbereder bør skiftes pga alder

310.13 2 6 2 2 4 2021 5 000 5 000 2
310 Sanitærinstallasjoner Det er en 300L Oso varmtvannsbereder fra 1997 i kjøkkenet ved

gymsal. Nådd teknisk levetid.
300L varmtvannsbereder bør skiftes pga alder

310.14 2 6 2 2 4 2021 10 000 10 000 2
0 0 0 1



320 Varmeinstallasjoner Varmeanlegget består av 1 stk Thermia Robust M45 bergvarmepumpe 
og en 36kW elektrokjel. Varmeanlegget forsyner garderobedelen med 
gulvvarme, vannbårne varmebatteri i de to nyeste 
ventilasjonsaggregatene, samt forvarming av varmtvann. Øvrig behov 
til varmtvann og svømmebasseng dekkes av kolber i beredere og av el-
kjel. Det er i tillegg satt inn en varmluftsblåser som forsynes av det 
vannbårne anlegget for å varme gymsalen. Varmeanlegget fungerer 
ikke som det skal, og er trolig svært underdimensjonert. Det opplyses at 
skolen har utfordringer med stort nok inntak for å dekke nødvendig 
effektbehov til anleggene. 

Det vises til rapport utarbeidet av Lindås Rør og Sanitær på varmeanlegget fra mars 2020 som anbefaler å øke 
varmepumpekapasiteten i teknisk sentral. Budsjettpris fra nevnte rapport er lagt til grunn her. 

320.01-
03

2 6 2 2 4 2021

460 000 460 000 0 2
0 0 0 1

330 Brannslokking Ikke vurdert. Det er håndslokkere og brannslanger på bygget. Det 
anbefales å få utført en egen brannteknisk gjennomgang av bygget. 

Det anbefales å få utført en egen brannteknisk gjennomgang av byggene.
3 5 3 3 9 2021

20 000 20 000 0 2
0 0 0 1

340 Gass og trykkluft Ikke relevant 0 0 0 1
0 0 0 1

350 Prosesskjøling Ikke relevant 0 0 0 1
0 0 0 1

360 Luftbehandling Kaland 1 bygget har to romaggregater av nyere dato, ellers kun naturlig 
ventilasjon.

Det bør installeres balansert ventilasjon i hele bygget for å tilfredstille krav til inneklima. Fra prisbok for barneskole 1119 
kr/m².

360.01 3 5 3 3 9 2021 940 000 75 % 235 000 705 000 2
360 Luftbehandling Det er to Systemair aggregater fra 2008 over adm fløyen som forsyner 

hhv kaland 2 bygget og adm delen. Aggregatene har roterende 
gjenvinnere og elektrisk varmebatteri. I grei stand. Den nye 
garderobedelen i Kaland 2 har i tillegg en ny avtrekksvifte som er ca 2 
år gammel.

Ingen tiltak. 

360.02 1 7 1 1 1

0 0 1
360 Luftbehandling Det er to stk Novema aggregater fra 2017 på tak over gymsal på hhv 

17 000m³/h og 6000m³/h. Roterende gjenvinnere og vannbårne 
varmebatterier. Det minste forsyner garderobedelen. Det største 
aggregatet skal forsyne blant annet gymsalen, men er ikke i drift. Det 
opplyses å være mangelfull innregulering samt trøbbel med 
varmegjenvinning. 

Ventilasjonsaggregat som ikke er i drift må feilsøkes. 

360.03-
04

1 7 1 1 1 2021

15 000 15 000 0 2
360 Luftbehandling Det er et Menerga aggregat fra 2011 på 5300m³/h som forsyner 

svømmehallen. Det er ikke rapportert om problemer. 
Ingen tiltak. 

360.05 1 7 1 1 1 0 0
360 Luftbehandling Det er to PM luft aggregater fra 1992 på loft over 

landskaps/klasseromdelen som forsyner denne og deler av 
barnehagen. Aggregatene har kryssveksler, elektrisk varmebatteri og 
reimdrevne vifter. Passert teknisk levetid og  underdimensjonert i 
forhold til dagens krav. Det klages på dårlig luft i disse lokalene.

Aggregatene bør skiftes til nye med roterende gjennvinnere og behovsstyring. Det er i pris inkludert nytt kanalnett da 
eksisterende i stor grad er underdimensjonert etter dagens krav. Bygningsmessige arbeider ikke inkludert i pris.

360.06 2 5 3 2 6 2021

850 000 25 % 637 500 212 500
360 Luftbehandling 91-delen av barnehagen har et Flexit Albatros S20R aggregat fra 2016. 

I god stand.
Ingen tiltak

360.07 1 7 1 1 1 0 0 1
360 Luftbehandling 04-delen av barnehagen har et Systemair maxi 2000 aggregat med 

kryssveksler og elektrisk varmebatteri fra 2004. I grei stand, men 
nærmer seg teknisk levetid.  

Aggregat påregnes utskifting i løpet av en femårsperiode. Bygningsmessige arbeider ikke inkludert i pris.
360.08 1 7 2 2 4 2025

100 000 100 000 0
360 Luftbehandling Det er generelt problem med mangelfull innregulering av 

ventilasjonsanleggene på skolen. 
Det bør foretas en gjennomgang og utredning av ventilasjonsbehovet på skolen, og anleggene bør innreguleres. 
Serviceavtale opprettes

2 6 2 2 4 2021 150 000 150 000 0
0 0 0 1

370 Komfortkjøling Ikke relevant 0 0 0 1
0 0 0 1

380 Vannbehandling Renseanlegget til bassenget er fra 2011. Det er ikke rapportert om 
problemer med dette. 

Ingen tiltak
0 0 0 1
0 0 0 1
0 0 0 1

Snittverdi pr registrering 1,7 6,4 4,11
SUM VVS NETTO 4 733 000 3 311 750 1 421 250

4 Elkraftinstallasjoner
410 Basisinstallasjoner for elkraft Primært skjultanlegg supplert med kanaler. Fungerer ok Deler av anlegget kan med fordel moderniseres og utvides. 410.01-

410.05
3 1 3 1 2 2 1 2026 100 000 100 % 0 100 000 3

410 Basisinstallasjoner for elkraft Åpent og delvis ujordet anlegg i Kaland 1. Anlegg har generelt dårlig 
tilstand.

Bør utskiftes i sin helhet.
410.06 3 2 3 2 2 4 1 2020 300 000 300 000 0 1

0 0 1
420 Høyspent forsyning Transformator og hovedinntak har ingen restkapasitet. På befaring 

framkom det at dette var en utfordring for daglig drift og videre utvikling 
av bygningen.

Ny transformator og forsterkning av hovedinntak påregnes. Kostnader varierer mellom nettselskaper og kalkyle settes 
som worst case. 3 2 8 3 3 9 1 2021

1 000 000 80 % 200 000 800 000 2
0 0 1

430 Lavspent forsyning Varierende standard på elektriske fordelinger. Noen er nyrenovert 
mens andre har overgått sin levetid med 30 år

Utdaterte fordelinger renoveres 430.01-
430.10

3 3 3 3 2 6 1 2023 1 000 000 1 000 000 0 2
0 0 1

440 Lys Alder på lysarmaturer varierer. Automatisk lysstyring er fraværende og i 
kombinasjon med lite energieffektive armaturer så utgjør dette en 
vesentlig driftskostnad. 

Delvis utskiftning med installasjon av automatisk lysstyring anbefales på bakgrunn av energirasjonalitet, driftskostnader 
og læremiljø/visuelt inneklima.

440.01-
440.04

2 2 7 2 2 4 1 2023
1 700 000 70 % 510 000 1 190 000 2

0 0 1
443 Nødlysutstyr Kombinasjon av desentraliserte ledelys og etterlysende skilter for 

markering av rømningsveier. Ledelys er fraværende i store deler av 
bygningsmassen. Løsning er ikke god.

Helhetlig planlegging og installasjon av nytt nødlyssystem i byggene.
443.01-
443.03

1 3 1 3 2 6 1 2020
450 000 450 000 0 1

0 0 1
450 Elvarme Varierende ovnstyper og varierende alder og tilstand. Styrt over SD. 

Fungerer men er lite effektivt.
Utskiftninger påregnes 450.01-

450.05
3 1 5 1 2 2 1 2025 150 000 50 % 75 000 75 000 2

0 0 1
460 Reserve- og nødkraft Ikke aktuelt 0 0 1

0 0 1
0 0 0 1
0 0 0 1

Snittverdi pr registrering 2,0 4,3 4,71
SUM ELEKTRO NETTO 4 700 000 2 535 000 2 165 000

5 Tele og automatisering
510 Basisinstallasjoner for tele- og automatisering Primært skjultanlegg supplert med kanaler. Fungerer ok Deler av anlegget kan med fordel moderniseres og utvides. 3 1 8 1 2 2 1 2026 100 000 100 % 0 100 000 3

0 0 1
520 Integrert  kommunikasjon Kommunikasjon går primært over WIFI routere via et eldre kat 5 

nettverk. Generell kapasitet i nettverket er ukjent. Tilstand ok.
Anlegget kan med fordel moderniseres til dagens standard. 520.01-

520.03
19 1 6 2 1 2 1 2026 950 000 100 % 0 950 000 3

0 0 1
530 Telefoni og personsøking Fasttelefoner i personalfløy. Fungerer ok. Ingen tiltak nødvendig 530.01 19 0 8 1 1 1 1 2031 0 0 4

0 0 1



540 Alarm- og signalsystemer Inbruddsalarm og videoovervåkning montert. Fungerer ikke. Eksisterende anlegg settes i stand 540.01-
540.02

18 3 7 2 2 4 1 2023 200 000 100 % 0 200 000 2
0 0 1

542 Brannalarm Kategori 2 anlegg fra Autronica. Anlegget er 3-4 år gammelt og antas å 
fungere godt. Anleggsdokumentasjon er fraværende på bygget. Dette 
er et alvorlig avvik og bygget skal etter retten ikke ha brukstillatelse før 
dette er på plass.  

Anleggsdokumentasjon med O-planer skal fremskaffes og lagres på bygget iht. standard. Utførende entreprenør 
kontaktes umiddelbart og bes fullføre sin leveranse. Det antas at dokumentasjon er inkludert i leverandørs kontrakt og 
kostnader medtas derfor ikke. 

542.01-
542.04

1 3 1 3 3 9 1 2020

0 0 1
0 0 1

543 Adgangskontroll, innbrudds- og overfallsalarm Begrenset anlegg i bassengfløyen. Tilstand god. Ingen tiltak nødvendig 543.01-
543.02

19 0 8 1 1 1 1 2031 0 0 4
0 0 1

544 Pasientsignal Ikke aktuelt 0 0 0 1
0 0 1

545 Uranlegg og tidsregistrering Ikke aktuelt 0 0 0 1
0 0 1

549 Andre deler for alarm og signal Ikke aktuelt 0 0 0 1
0 0 1

550 Lyd- og bildesystemer Moderne AV løsninger i klasserom med smartboards og projektorer. Utskiftninger/vedlikehold påregnes 550.01-
550.02

19 0 6 2 2 4 1 2030 120 000 120 000 0 3
0 0 1

560 Automatisering 20 år gammelt SD anlegg for styring og overvåkning av varme. Tilstand  
god.

Vedlikehold påregnes 560.01-
560.03

4 1 6 2 2 4 1 2030 100 000 100 000 0 3
0 0 1

0 0 0 1
Snittverdi pr registrering 1,1 6,3 3,38

SUM TELE OG AUTOMTISERING NETTO 1 470 000 220 000 1 250 000

6 Andre installasjoner
610 Prefabrikkerte rom (kjølerom, fryserom, baderom etc) Ikke aktuelt

0 0 0 1
0 0 1

620 Person og varetransport Ikke aktuelt 0 0 0 1
0 0 1

660 Fast spesialutrustning for virksomhet Komfyr og koketopp på kjøkken ved gymsal. Fungerer ok. Vedlikehold påregnes 660.01 19 1 8 1 2 2 1 2030 10 000 10 000 0 3
0 0 1

670 Løs spesialutrustning for virksomhet 0 0 0 1
0 0 0 1

690 Andre tekniske installasjoner Ikke aktuelt 0 0 0 1
0 0 0 1

0 0 1
Snittverdi pr registrering 0,5 8,0 1,50

SUM ANDRE INSTALLASJONER NETTO 10 000 10 000 0

7 Utendørs
721 Støttemurer og andre murer Mur ved Kaland 1 i dårlig forfatning. Reparere og pusse i mur. Male 721.01 2 7 2 2 4 2022 50 000 50 000 0 2
722 Trapper og ramper Kaland 1: Noen utvendige trapper viser tegn på slitasje. Øvrig:Skifer 

mangler fuger.
Utbedre trapper og fuge opp skifer. 722.01-

722.02
1 7 1 1 1 2022 40 000 40 000 0 2

723 Frittstående skjermtak, leskur mv Ikke medtatt Ikke medtatt
0 0 0 1

740 Utendørs elkraft Stort sett ny utendørs belysning. Tilstand god. Vedlikehold påregnes 740.01-
740.04

3 1 3 1 2 2 1 2030 50 000 50 000 0 3

Snittverdi pr registrering 1,3 5,7 2,33
SUM ANDRE INSTALLASJONER NETTO 140 000 140 000 0

0 0 0 1

9 Dokumentasjon - rapporter - HMS
903 Universell utforming. Funksjonalitet, planløsninger og 

utforming
Kaland 1  er kke tilrettelagt for universell utforming.Det er  store 
mangler i forhold til dagens krav.  Adgangen i kjeller og 1. etasje er 
vanskelig tilgjengelig, trapper og ganger  er generelt smale. Toaletter 
ikke tilpasset bevegelseshemmmede.

 Det vil kreves omfattende ombygginger dersom bygget skal tilpasses dagens krav til universell utforming. Iht. 
handlingsplan fra barne- og likestillingsdepartementet som har som målsetting at alle offentlige bygg skal være 
universelt utformet innen 2025, anbefales det at det utarbeides en egen UU rapport som vil fange opp eventuelle 
mangler. Kostnader som eventuelt følger av en slik rapport er ikke medtatt her.

3 8 2 3 6 2021

50 000 25 % 37 500 12 500 2
903 Universell utforming. Funksjonalitet, planløsninger og 

utforming
Skolen er på ett plan men det er en del nivåforskjeller mellom fløyene. 
På Kaland 2 er det også en underetasje. Skolen er ikke tilpasset 
dagens krav til universell utforming. 

Det må installeres heis , trappeheis og/ eller løfteplatform for å utjevne nivåforskjellene i byggene. Det anbefales det at 
det utarbeides en egen UU rapport som vil fange opp eventuelle mangler. Kostnader som eventuelt følger av en slik 
rapport er ikke medtatt her.

2 8 2 2 4 2021
50 000 25 % 37 500 12 500 2

911 Enøkrapport Ingen enøkrapport er forelagt 0 0 0 1
0 0 0 1

912 Energiattest/ Energimerking Yrkesbygg over 1000m² skal ha gyldig energiattest. Det er ikke forelagt 
en slik attest.

Energiattest må utarbeides
2 4 2 2 4 2021 15 000 50 % 7 500 7 500 2

0 0 0 1
913 Energivurdering av tekniske anlegg Det er krav til regelmessig energivurdering av tekniske anlegg som skal 

utføres iht  NVE sine krav og skjema. Dette er ikke fremlagt 
energivurdering for ventilasjonsanleggene. Skal utføres hvert fjerde år.  

Det utføres energivurdering av tekniske anlegg.

2 4 2 2 4 2021

50 000 50 % 25 000 25 000 2
0 0 0 1

9272 Mugg/sopp/råte/ fukt Kaland 1: Mye problemer med mugg/ sopp/ råte og fukt. Yttervegger av 
dårlig kvalitet. Råteskadet takutstikk som skyldes Iekkasje i gradrenne. 
Mest sannsynlig skade i takkonstruksjonen, skade i himling i 
trappegang og trapp etter Iekkasje fra gradrenne på tak. Mye sopp 
tidligere i denne trappegangen. Antydning til lukt i kjeller.

Det anbefales å opprette kontakt med spesialist på feltet og gjennomføre omfattende kontroll av bygget. Kostnader 
som eventuelt følger av en slik rapport er ikke medtatt her.

3 1 3 2 6 2020

50 000 50 000 0 1
9272 Mugg/sopp/råte/ fukt Det er tidligere bemerket at det er mye fukt under kjeller i Kaland 2. Det kan være flere grunner til fuktproblematikk. Dårlig drenering kan være en grunn. Det må gjennomføres en egen 

kontroll i forhold til dette og det må også dokumenteres innendørsforhold vedrørende miljø i bygget. Sette opp 
tiltaksliste i forhold til rapport. Eventuelle tiltak etter dette er ikke medtatt. 

3 1 3 2 6 2020

40 000 40 000 0 1
9272 Mugg/sopp/råte/ fukt Kaland 2: Det er her registret og opplyst om kalk- og saltutslag i murer. Utslag i murer under terreng er typisk i forhold til dårlig drenering. Tiltak som gjøres vedr. fuktproblematikk i punkt over 

kan fjerne hele eller deler av problemet. Er utslaget over terreng må det undersøkes om det er en lekkasje fra f.eks tak, 
renner eller beslag som gjør at mur trekker til seg vann. Når tiltak er utført kan løs maling og puss fjernes og dette må 
få mulighet å tørke ut før det behandles. Vegger med slik utslag-problematikk anbefales å malerbehandle med en 
diffusjonsåpen maling. Eventuelle større tiltak etter dette er ikke medtatt. 

9272.01 2 7 2 2 4 2020

20 000 20 000
9273 Skadedyr Det er opplyst at det har vært problemer med sølvkre, skjeggkre, mus 

og rotte.
Opprette avtale med skadedyrfirma

1 7 1 2 2 2020 50 000 50 000 0 1
9274 Legionella Det er automatisk spyling på dusjanlegget på nattestid. Ingen tiltak 0 0 0 1



9292 Radon Det er gjort målinger i 2011 som viser tilfredstillende resultater. Radonnivået kan endres over tid. Det anbefales nye målinger hvert 5. år.

1 5 1 1 1 2021

10 000 10 000 0 2
9315 Skoldefare Ingen avvik registrert. 0 0 0 1

0 0 0 1
964 Løfteutstyr og løfteinnretninger Ingen løfteinnretninger installert. 0 0 0 1

Snittverdi pr registrering 2,1 5,0 4,11
SUM RAPPORTER-DOKUMENTASJON-HMS netto 335 000 277 500 57 500

SNITTVERDI TOTALT 1,5 6,1 3,54
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230.01 Yttervegger: Kaland 1 

Det er registrert mange riss og sprekker. Stor 
skade under vindu over inngangspartiet.  

 230.02 Yttervegger: Kaland 1 

Det er registrert mange riss og sprekker. 

 

 

 
230.03 Yttervegger: Kaland 1 

Yttervegg i dårlig forfatning. 

 

 230.04 Yttervegger: Kaland 1 

Utsprengt overdekning grunnet korrosjon i jern/ 
bjelke over vinduet. 

 

 

 

230.05 Yttervegger: Kaland 1 

Store pusskader i fasade. 

 230.06 Yttervegger 

Fasadeplater i god stand. 
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230.07 Yttervegger 

Fasadeplater har behov for rengjøring. 

 230.08 Yttervegger 

Sprekker og riss i puss. 

 

 

 

230.09 Yttervegger 

Sprekker og riss i puss. 

 230.10 Yttervegger 

Malingsslitt teglfasade. 

 

 

 

230.11 Yttervegger 

Panel i god stand. 

 230.12 Yttervegger 

Asbestplater må skiftes ut. 
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 Bilde nr. 234.01 Kaland 1 

Mange vinduer bærer preg av slitasje og endt 
levetid. 

 Bilde nr. 234.02  Kaland 1 

Utvendige dører i dårlig stand. 

 

 

 

Bilde nr. 234.03 

Vinduer i god stand. 

 Bilde nr. 234.04 

Vinduer av gammel årgang må skiftes. 

 

 

 Bilde nr. 240.01 Kaland 1 

Innervegger av malt og ubehandlet 
originalpanel. 

 Bilde nr. 240.02  Kaland 1 

Mye generell slitasje på innervegger. Her skade 
i puss. 
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Bilde nr. 240.03 

Stående panel og mur viser tegn til slitasje. 

 Bilde nr. 240.04 

Mur/ betongvegger i generelt dårlig stand. 

 

 

 

Bilde nr. 240.05 

Panel i generelt god stand. 

 Bilde nr. 240.06 

Innervegg i god stand. 

 

 

 

Bilde nr. 240.07 

Stående panel i generelt god stand. 

 Bilde nr. 240.08 

Innervegger i god stand. 



Kaland skule  

Side 5 av 26 

 

 

   

 

 

  

 

Bilde nr. 240.09 

Baderoms- panel i god stand. 

 Bilde nr. 240.10 

Malingsslitt panel i barnehage. 

 

 

 
Bilde nr. 244.01 Kaland1 

Stort hull i dør. 

 Bilde nr. 244.02  

Innerdører i generelt god stand. 

 

  

 

Bilde nr. 244.03 

Dør i generelt god stand, men viser tegn til 
malingsslitasje. 

 Bilde nr. 244.04 

Det er opplyst at skjørt over foldevegger ikke er 
lydisolert. 
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Bilde nr. 255.01 Kaland 1 

Belegg i generelt god stand. 

 Bilde nr.255.02 Kaland 1 

Belegg viser tegn til slitasje. 

 

 

 

Bilde nr. 255.03 Kaland1 

Ødelagt belegg.  

 Bilde nr. 255.04 Kaland1 

Tregulv viser tegn til slitasje. 

 

 

 
Bilde nr.255.05 Gulvoverflater 

Skifergulv i generelt god stand.  

 

 Bilde nr.255.06 Gulvoverflater 

Gulvbelegg viser store tegn til slit og elde. 
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Bilde nr. 255.07 Gulvoverflater 

Malingsslitt betong/ mur- gulv. 

 Bilde nr. 255.08 Gulvoverflater 

Gulvbelegg i god stand. 

 

 

 

Bilde nr. 255.09 Gulvoverflater 

Gulvbelegg viser tegn til slitasje. 

 Bilde nr. 255.10 Gulvoverflater 

Gulv i gymsal viser tegn til slitasje. 

 

 

 

Bilde nr. 255.11 Gulvoverflater 

Fliser i svømmehall i generelt god stand. 

 Bilde nr. 255.12 Gulvoverflater 

Gulvbelegg i barnehage viser tegn til slitasje. 
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 Bilde nr. 256.01 Kaland 1 

Malt platehimling. Bærer preg av slitasje. 

 Bilde nr. 256.02 Kaland 1 

Malt panelhimling. I generelt god stand.  

 

 

 
Bilde nr. 256. 03 Kaland 1 

Malt platehimling.  

 Bilde nr. 256.04 

Fast himling i dårlig stand. 

 

 

 

Bilde nr. 256.05 

Perforert himling i generelt dårlig stand. 

 Bilde nr. 256.06 

Himlingsplater i generelt god stand. 
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Bilde nr. 256.07 

Himling viser tegn til slitasje. 

 Bilde nr. 256.08 

Himlingsplater på vegg i dårlig stand. 

 

 

 

Bilde nr. 260.01 Kaland 1 

Yttertak fra 1970-1980 tallet bærer preg av 
slitasje. 

 Bilde nr. 260.02 Kaland 1 

Tegn etter lekkasje i sløys/ gradrenne. 

 

 

 

Bilde nr. 260.03 Yttertak 

Yttertak i god stand.  

 Bilde nr. 260.04 Yttertak 

Ståltak over gymsal i generelt god stand. 
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Bilde nr. 260.05 Yttertak 

Tak i god stand. Til høyre i bilde skimtes 
takstein fra 1990- tallet.  

 Bilde nr. 260.06 Yttertak 

Nytt tak og eldre tak over barnehage. 

 

 

 

 

Bilde nr. 260.07 Yttertak 

Yttertak i god stand. 

 Bilde nr. 260.08 Yttertak 

Takene må rengjøres jevnlig. 

 

 

 

Bilde nr. 265.01 Kaland 1 

Takrenne og nedløp bærer preg av slitasje. 

 Bilde nr. 265.02 Kaland 1 

Overgrodd takrenne 
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Bilde nr. 265.03 

Renner og nedløp i god stand. 

 Bilde nr. 265.04 

Nedløp ikke sammenkoblet. 

 

 

 
Bilde nr. 271.01 Kaland 1 

Piper i generelt god stand. Trenger vedlikehold. 

 Bilde nr. 273.01 Kaland 1 

Kjøkkeninnredning viser tegn til slitasje. 

 

 

 
Bilde nr. 280.01 Kaland 1 

Trapp i dårlig forfatning etter lekkasje. Må ikke 
brukes. 

 Bilde nr. 280.02 Kaland 1 

Dårlig vedlikeholdt balkong. 
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Bilde nr. 280.03 

Trapp med skifer i god stand. Opptrinn veldig 
malingsslitt. 

 Bilde nr. 280.04 

Trapp i god stand.  

 

 

 

Bilde nr. 721.01 

Mur ved Kaland 1 i dårlig forfatning. 

 Bilde nr. 722.01  Kaland 1 

Utvendig trapp i generelt god stand. 

 

 

 

Bilde nr. 722.02 Kaland 1 

Utvendig trapp viser tegn til slitasje. 

 Bilde nr. 9272.01 

Utslag i mur. 
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Bilde nr. 310.01 

Forbruksledninger i kobber. Kaland 3 

  

 Bilde nr. 310.02 
Rør i rør skap av nyere dato i adm del 

 

 

 
Bilde nr. 310.03 

Kaland 1: Utslagsvask med gammelt 
togrepsbatteri. Servant med noe nyere batteri 
ved siden.  

 

 Bilde nr. 310.04 
Kaland 1: Gammel original utslagsvask 

 

 

 
Bilde nr. 310.05 

Kaland 1: Gammel servant med togreps 
blandebatteri 

 

 Bilde nr. 310.06 
Kaland 1: toalett av eldre type 
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Bilde nr. 310.07 
Kaland 1: gammel varmtvannsbereder 

 

 

 Bilde nr. 310.08 
Kaland 1: gammel varmtvannsbereder 

 

 

 
Bilde nr. 310.09 

Kaland 1: Varmtvannsbereder fra 2015.  

 

 Bilde nr 310.10 
Varmtvannsbereder fra 1997, nådd teknisk 
levetid. Etg under adm.del. 

 

 

 
Bilde nr. 310.11 
Varmtvannsbereder fra 2006. Kaland 2. 

 

 Bilde nr. 310.12 
4 stk 400L varmtvannsberedere fra 2002 i 
teknisk rom ved vannbehandlingsanlegg til 
svømmebasseng 
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Bilde nr. 310.13 

Varmtvannsbereder fra 1996. Nådd teknisk 
levetid. Vaskerom ved gymsal.  

 Bilde nr. 310.14 

Varmtvannsbereder fra 1997 i kjøkken ved 
gymsal. Nådd teknisk levetid. 

 

 

 
 Bilde nr. 310.15 

Vaskerenne med blanding av nye og gamle 
togreps blandebatteri. Etg under adm.del. 

 Bilde nr. 310.16 

Servant med batteri av nyere dato. Etg under 
adm.del. 

 

 

 
Bilde nr. 310.17 

Toalett fra 90-tallet. Toalettkjerne Kaland 3. 

 Bilde nr. 310.18 

Servant med gammelt togreps blandebatteri. 
Klasseromsdel.  
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Bilde nr. 310.19 

Toalett og servant fra byggeår (1991) i 

barnehage.  

 Bilde nr. 320.01 

36kW El-kjel. Underdimensjonert.  

 

 

 
 Bilde nr. 320.02 

Thermia Robust M45 varmepumpe. 
Underdimensjonert.  

  Bilde nr. 320.03 

Varmluftsblåser i gymsal. Det er installert en slik 
samt to AC-uniter for å varme salen som et 
nødtiltak siden ventilasjonen ikke fungerer. 
Belaster et allerede underdimensjonert 
varmeanlegg 

 

 

 
Bilde nr. 360.01 

Romaggregat i Kaland 1. Det er montert 2 slike.  

 Bilde nr. 360.02 
Et av to Systemair aggregat fra 2008 over adm 
del.   
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Bilde nr. 360.03 

Novema aggregat fra 2017 over gymsal. Ikke i 

drift. 

 Bilde nr. 360.04 
Novema aggregat fra 2017 over gymsal. 
Forsyner garderobedel. 

 

 

 

 
Bilde nr. 360.05 

Menerga aggregat fra 2011. Betjener 
svømmehall 

 Bilde nr. 360.06 

Et av to PM luft aggregat fra 1992 på loft over 
landskap/klasseromsdel. Modne for utskifting. 

 

 

 

 
Bilde nr. 360.07 

Flexit aggregat fra 2016 i barnehagen. Forsyner 
91-delen. 

 Bilde nr. 360.08 

Systemair aggregat fra 2004 i barnehagen. 
Forsyner 04-delen. 
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410.00 

Fasade 

 410.01 

TEK kanal med uttak for strøm og data 

 

 

 
410.02 

Kabelbro i inngangsparti 

 410.03 

Kabelrenne i personalfløy 

 

 

 
410.04 

Eksempel på dårlig struktur i kabelføringen 

 410.05 

Kombinasjon av skjult og åpen installasjon 
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410.06 

Ujordet stikk i Kaland 1 

 430.01 

Renovert hovedtavle 

 

 

 
430.02 

Nettanalysator i hovedtavle 

 430.03 

Renovert underfordeling 

 

 

 
430.04 

Gammel fordeling med skrusikringer 

 430.05 

Gammel fordeling med skrusikringer 
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430.06 

Styreskap ventilasjon 

 430.07 

Ny underfordeling i personalfløy 

 

 

 
430.08 

Gammel fordeling med skrusikringer 

 430.09 

«Vikingboks» i Kaland 1 

 

 

 
430.10 

Fordeling med skrusikringer i Kaland 1 

 440.01 

T8 armatur 
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440.02 

Lysmiljø arbeidsrom 

 440.03 

Antikk armatur i Kaland 1 

 

 

 
440.04 

Kombinasjon av nytt og gammelt i Kaland 1 

 443.01 

Desentralisert ledelys i personalfløy 

 

 

 
443.02 

Etterlysende markeringsskilter 

 443.03 

Desentralisert ledelys i garderober 
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450.01 

Reflektorovn 

 450.02 

Gammelt varmepanel 

 

 

 
450.03 

Eldre type panelovn 

 450.04 

Nyere type panelovn. Løsnet fra vegg. 

 

 

 
450.05 

Takvarmepanel i Kaland 1 

 520.01 

Kat 5 datafordeling 
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520.02 

Kat 5 datafordeling 

 520.03 

WIFI router 

 

 

 
530.01 

Fasttelefon i personalfløy 

 540.01 

Avstillingstablå innbruddsalarm 

 

 

 
540.02 

PIR detektor innbruddsalarm 

 542.01 

Autronica brannsentral ved hovedinngang 
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542.02 

Brannklokke 

 542.03 

Optisk røykdetektor med blitzlampe 

 

 

 
542.04 

Brannmannspanel i barnehage 

 542.05 

O-plan i barnehage 

 

 

 
543.01 

Trådløst adgangskontrollanlegg ved basseng 

 543.02 

Adgangskontroll inngang ved basseng 
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550.01 

Smartboard 

 550.02 

Projektor 

 

 

 
550.03 

Utendørs videoovervåkning 

 560.01 

Temperaturføler SD 

 

 

 
560.02 

Brukergrensesnitt SD 

 560.03 

Relebokser SD 
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660.01 

Kokefasiliteter i kjøkken ved gymsal 

 670.01 

Moppevaskemaskin 

 

 

 
740.01 

Nyere type lyskastere 

 740.02 

Nyere utelys ved hovedinngang 

 

 

 
740.03 

Lysmast uteområde 

 740.04 

Slagfast utelys på Kaland 1 

 


