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Nesodden kommune
Tilstandsvurdering av Myklerud, Nesoddtangen og Alværn skole

multiconsult.no
1 Innledning

SAMMENDRAG
Multiconsult og Link Arkitektur har på oppdrag fra Nesodden kommune gjennomført en vurdering av tilstanden til
bygningene på tre skoler i kommunen. Byggene på Myklerud, Nesoddtangen og Alværn skole vurdert i denne
studien med hensyn til teknisk tilstand, tilpasningsdyktighet, funksjonell egnethet og kapasitet.
Tabellen under viser en oppsummering av areal og kapasitet på skolene.
MYKLERUD
BARNESKOLE
Total BTA (m2)

NESODDTANGEN
BARNESKOLE

ALVÆRN
UNGDOMSSKOLE

3900

7168

4575

Antall Elever (i dag)
Dagens maksimale kapasitet
(elever)
Dagens funksjonelle
kapasitet (elever)

263

630

277

381

752

402

175

550

300

Potensiell kapasitet (elever)

246

551

298

Dagens maksimale kapasitet baserer seg på maksimal utnyttelse av dagens klasserom, dvs. dersom man bruker
hvert klasserom til det maksimale antall elever som arealnormen tillater
Dagens funksjonelle kapasitet er basert på dagens planløsning, med forutsetning om at skolen har alle nødvendig
spesialiserte læringsareal som ikke blir brukt til klasserom, samt har egen SFO base. Tallet forutsetter ikke
ombygning eller omorganisering av arealer. Skolene vil fortsatt mangle funksjoner og arealer som ikke ble etablert
ved bygging.
Potensiell kapasitet beregnes ut fra skolens brutto areal ved hjelp av nøkkeltall anbefalt for skoleanlegg. Tallet for
potensiell kapasitet viser skolens kapasitet ved en bedre utnyttelse av eksisterende bygg med forutsetning om
delvis eller total ombygning
Myklerud skole har en krevende logistikk. Mange nivåforskjeller gjør tilgangen begrenset for funksjonshemmede,
spesielt i Bygg A og Bygg B. Byggets form bidrar til at arealene ikke kan utnyttes effektivt. Skolen mangler viktige
funksjoner, mens flere små rom er lite brukt i dag. Skolen har dårlig teknisk tilstand og behøver en oppgradering.
Nesoddtangen skole er overbelastet. Skolen egner seg til 3 paralleller, men brukes i dag som 4-parallell skole.
Bygget har en krevende logistikk med nivåforskjeller med dårlig kobling mellom østsiden og vestsiden. Det er lang
avstand mellom funksjonene og flere viktige funksjoner ligger utenfor skolen i andre bygg. Byggets form og
størrelse gjør at arealutnyttelsen er dårlig. Det er flere små rom som er lite brukt i dag og utformingen på enkelte
rom er lite hensiktsmessig for bruken. Skolens generelt slitt og bærer preg av høy alder både innvendig og utvendig.
Alværn skole har tilstrekkelig areal i forhold til dagens behov med 4 paralleller. Dagens planløsning er likevel lite
arealeffektiv og er lite egnet til skolens bruk. Skolen har god tilpasningsdyktighet og bør kunne bygges om til en
skole med god funksjonell egnethet.
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Den tekniske tilstanden til skolene varierer, men er ikke tilfredsstillende. Tabellen under viser arealvektet tekniske
tilstandsgraden (TG) per hovedkomponent og den samlede tilpasningsdyktighetsgraden (TPD) for hvert bygg.

2,8

Tele og
auto.
1,8

Andre
install.
2,0

1,4

Samlet
TG
1,83

Samlet
TPD
1,38

2,3

2,0

1,0

2,0

1,5

1,70

2,11

1,4

1,3

3,0

2,0

-

1,0

1,56

1,55

Bygg C

1,7

1,7

Bygg D
Nesoddtangen
Samlet

2,0

1,7

3,0

2,0

-

1,5

1,84

1,15

3,0

2,0

-

1,5

2,09

1,05

1,7

1,9

2,8

1,0

2,0

2,0

1,81

1,05

Bygg A

1,6

1,7

3,0

1,0

2,0

2,5

1,80

1,00

Nybygg

1,4

2,0

2,0

1,0

2,0

1,0

1,50

1,50

Gymbygget

2,3

3,0

3,0

1,0

-

1,0

2,34

0,90

Alværn Samlet
Samlet alle
skoler

1,6

1,6

2,0

1,0

3,0

1,0

1,64

1,25

1,7

1,8

2,6

1,2

2,4

1,6

1,77

1,19

Bygg

VVS

Elkraft

1,7

1,7

Bygg A

1,6

Bygg B

Myklerud samlet

Utendørs

Tallene viser at skolene generelt er i dårlig teknisk tilstand. Elkraft på samtlige skoler trenger en oppgradering.
Ventilasjonen er skiftet ut på mange av skolene, men gamle sanitæranlegg med rørføringer som stort sett er fra
byggets oppføringstid trekker ned tilstandsgraden på VVS. Den tekniske tilstanden på hvert bygg er nærmere
beskrevet i rapporten.
De fleste byggene har god tilpasningsdyktighet. Bygg A på Myklerud er bygget med dårligst tilpasningsdyktighet som
følge av blant annet smal bygningsbredde, lav takhøyde og en del tunge innervegger i begge retninger. Alværn skole
har god levedyktighet. Dette betyr at skolen kan med en teknisk oppgradering og noe ombygging bli til en god og
funksjonell skole.
Teknisk oppgraderingsbehov i denne sammenheng er definert som: «den innsats som kreves for å heve den
tekniske kvaliteten til et definert ambisjonsnivå». Det påpekes at teknisk oppgraderingsbehov ikke må forveksles
med forventede kostnader for totalrehabilitering, og at det heller ikke inkluderer behov for ombygginger eller
utvidelser. Det samlede investeringsbehovet for bygningsmassen vil derfor være større enn kun det tekniske
oppgraderingsbehovet. Tabellen under oppsummerer estimert oppgraderingsbehov for skolene.
0-5 år (Kr.)

5-10 år (Kr.)

Myklerud

29 750 000

17 400 000

Samlet
oppgraderingsbehov
(Kr.)
47 150 000

Nesoddtangen

48 400 000

33 000 000

81 400 000

Alværn

11 500 000

33 500 000

45 000 000

Total

89 650 000

83 900 000

173 550 000

Skolene fremstår generelt med god personsikkerhet og brannsikkerhet. Det er kun behov for mindre tiltak samt
vurdering av seksjoneringsforhold.
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Innledning
Multiconsult har på oppdrag fra Nesodden kommune gjennomført en tilstandsvurdering av 3 av
kommunens skoler. Myklerud barneskole, Nesoddtangen barneskole og Alværn ungdomsskole har blitt
vurdert med hensyn til teknisk tilstand, brannsikkerhet, tilpasningsdyktighet og funksjonell egnethet.
Kartlegging av teknisk tilstand har fulgt prinsippene i Norsk Standard 3424 «Tilstandsanalyse av byggverk»
og kartleggingen er tilsvarende Analysenivå 1 ihht. standarden. Kartleggingen er gjennomført i henhold til
multiMap-metodikken, en arbeidsmåte ved hjelp av verktøyet multiMap som i sin helhet er utviklet av
Multiconsult. Samme verktøy har også blitt benyttet til kartlegging av tilpasningsdyktigheten i byggene.
Metoden er beskrevet i detalj i kapittel 2.3 og 2.4. I tillegg er den funksjonelle egnetheten til skolene og
skolenes kapasitet evaluert. Den branntekniske vurderingen er basert på stikkprøver på stedet gjort i
henhold til NS 3424 «Tilstandsanalyse av byggverk». Befaringen er utført i løpet av kort tid og det er ikke
kontrollert funksjonen av branntekniske installasjoner slik som dører på holdemagnet og brannalarm etc.
Rapporten har som hensikt å gi et godt beslutningsgrunnlag for videre planlegging av utviklingen av
skolene.

2

Metode
Det er tatt i bruk en tjenestedesign-tilnærming i mulighetsstudien. Tilnærmingen betrakter skolen som en
tjeneste der man sørger for en helhetlig forståelse av skolens funksjoner og koblingen mellom bygg og
kjernevirksomhetens aktiviteter ved å ha fokus på brukernes behov.
Det bygningsmessige er vurdert ut fra et funksjonelt brukerperspektiv og et teknisk perspektiv. I den
forbindelse har skolens egnethet, teknisk tilstand og tilpasningsdyktighet blitt vurdert.
Innsamling av grunnlagsdata ble gjennomført ved hjelp av dokumentstudier av grunnlagsdokumenter som
plantegninger, egnethetsvurdering gjennom undersøkelse, befaring og registrering.

2.1

Kategorisering av arealer og funksjoner
For å gjøre arealbruken sammenlignbar mellom skolene og tydeliggjøre plassering av funksjoner og deres
prosentandel per skole, har vi sortert disse etter et felles begrepsapparat. Vi har valgt en mer detaljert
kategorisering av arealer for å tydeliggjøre eventuelle mangler eller ulogisk plassering av enkelte
funksjoner som toaletter, grupperom etc. Videre i rapporten fines det plantegninger og diagrammer for
hver skole som følger disse arealkategoriene. Samtlige plantegninger følger med som vedlegg til denne
rapporten.
Tabell 1 Arealkategorier i skoleanlegg

Farge

Arealkategori

Beskrivelse

Klasserom

Rom utformet for generell undervisning, ofte elevenes faste tilholdssted på
skolen.

Grupperom

Mindre rom for undervisning og elevarbeid i små grupper. Inkluderer også
rom for særskilt tilrettelagt opplæring, der disse er generelle i utformingen.

Spesialisert
læringsareal

Areal som krever en særskilt tilpasning på grunn av faglig aktiviteter. For
eksempel: naturfag, musikk, mat og helse, kunst og håndverk, bibliotek, etc.

Gymsal m/
støtterom

Gymsal med tilstøtende rom: garderober, scene, lagerrom for utstyr.

10214947-001-RAP-1

29. November 2019

Side 7 av 64

Nesodden kommune
Tilstandsvurdering av Myklerud, Nesoddtangen og Alværn skole

multiconsult.no
2 Metode

Elevgarderobe

Egne rom/arealer som er innredet for garderober tiltenkt elevene.
Gangarealer innredet med garderober inngår ikke i denne kategorien.
Elevtoaletter medtas i egen kategori under.

SFO

Rom som brukes hovedsakelig av SFO og er innredet ift det. Klasserom som
brukes som SFO medregnes ikke i denne kategorien, men er markert med
sambruk.

Adm. - og
Areal til personales arbeidsplasser, møter, pause/bespising, garderober, kopi
personalarealer og rekvisita rom, etc. Helsesøster og drifts kontorer er også medtatt i denne
kategorien.
Toalett

Alle toalettanlegg i bygget.

Lager

Alle arealer som brukes som generelt lager. Lagerrom tilknyttet ulike fagrom
som verksted, skolekjøkken etc. inngår i spesialiserte læringsarealer.

Drifts- og
tekniske rom

Arealer brukt av tekniske installasjoner og driftsfunksjoner, som bøttekott,
renholdsrom, søppelrom, etc.

Svømmehall

Svømmehall med tilstøtende rom: garderober, tekniske rom, etc.

Samfunnshus

Arealer avsatt til samfunnshus med støttende rom.

Trapp / heis

Vertikal kommunikasjon i bygget.

Sambruk
Kategorisering av rom kan være en utfordring, spesielt når rommet brukes til flere funksjoner.
Eksempelvis kan et naturfagrom brukes som vanlig klasserom, eller en korridor brukes som
elevgarderobe. Der dette har vært tilfelle, er disse arealene markert med begge farger på tegninger for å
synligjøre sambruk. Hovedfargen representerer hovedfunksjon, dvs. hva rommet opprinnelig er innredet
for. Sekundærfargen representere hvilke andre funksjoner rommet brukes til i dag. Rommets
hovedfunksjon kalkuleres i totalarealet for denne funksjonen. Dermed vil sekundærfunksjon ikke regnes
med i arealberegningen til sekundærfunksjonen.

Figur 1 Fargekoder for rom med flere funksjoner

Figur 1 viser to rom med respektive hovedfunksjoner. Naturfagrom brukes også som et klasserom, og er
derfor markert med to farger.
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Kapasitetsvurdering
Det finnes ulike tilnærminger for beregning av elevkapasiteten på skolene for å anslå hvor mange elever
skolen kan ha plass til.
Beregningsmetoder:
I denne rapporten bruker vi fire metoder for beregning av kapasitet. Beregningen bidrar til å skape en
generell forståelse av skolens kapasitet og kan brukes som sammenligningsgrunnlag.
Metode 1:
Klasseromkapasitet beregnes for samlet nettoareal for alle klasserom og er basert på arealnormen på
2m2 per elev forutsatt at alle klasser også disponerer tilleggsarealer (grupperom, formidlingsrom eller
andre rom) i nærheten av klasserommet. Dersom klassen ikke disponerer tilleggsarealer i nærheten, bør
2,5 m² per elev legges til grunn. Denne metoden illustrerer eventuelle manglende samsvar mellom
størrelse på klasserom og dagens antall elever, noe som kan resultere i dårlig arealutnyttelse eller
overbelastning av klasserom. For eksempel kan klasserommene ha plass til mange flere elever enn det
som er praktisk mulig i forhold til andre funksjoner, eller med hensyn til hva som er anbefalt for god
læring.
Metode 2:
Kapasitet ut fra antall klasserom gjøres ved å telle rom som er opprinnelig tiltenkt som klasserom og
multiplisert det med et teoretisk antall elever i hvert klasserom (satt til 25 elever). Antall klasserom bør
også stemme med antall paralleller per trinn. En 1- 7 skole børe ha enten 7 eller 14 eller 21 klasser
avhenge antall elever per trinn, eller type skole.
Metode 3:
Kapasitet ut fra skolens bruttoareal (BTA) tar utgangspunkt i skolens samlede bygningsareal – utregnet
fra ytterveggene dividert på erfaringstall for skoleanlegg som er praktisert blant andre kommuner i Norge.
Erfaringstall for barneskole med flere enn 1 paralleller ligger på 13 m2 per elev inkludert idrettsarenaer.
Erfaringstall for ungdomskoler med flere paralleller ligger på 15 m2 per elev inkludert idrettsarealer.
Bruttoarealkapasiteten sier noe om arealeffektiviteten til skoleanlegget. Svakheten ved metoden er at
den ikke tar hensyn til at eksempelvis nye skoler har store areal til tekniske installasjoner, og at eldre
skolebygg kan inkludere store ikke-nyttbare areal i kjeller og loft, samt ikke har tilfredsstillende areal til
tekniske installasjoner i henhold til dagens forskrifter ved en eventuell ombygging.
Ulike kapasitetskategorier:
Vi har valgt å kartlegge skolens kapasitet fra tre ulike perspektiv som hovedsakelig er av interesse. De to
første perspektivene bruker metode 1 og 2 som ble beskrevet i kapitlet over og forutsetter ikke
ombygging av arealene. Disse uttrykker en kapasitet som ansees å være av mer teoretisk art enn anbefalt
kapasitet i praksis. I denne rapporten tas det stilling til dagens maksimale kapasitet ved å bruke
beregningsmetode 1, dagens funksjonelle kapasitet ved å bruke beregningsmetode 2 og potensiell
kapasitet som er en basert på metode 3.
Dagens maksimale kapasitet baser seg på maksimal utnyttelse av dagens klasserom (metode 1).
Spesialiserte læringsarealer som er gjort om til klasserom inngår i dette regnestykket og teller som vanlig
klasserom. Det er viktig å presisere at dette ikke er en anbefalt kapasitet sett fra et optimalt
undervisningsperspektiv. Kapasitetstallet tar ikke hensyn til størrelsen og antall spesialiserte
læringsarealer, SFO arealer, elevgarderober, toaletter og personalarealer og kapasitet på skolens teknisk
anlegg.
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Dagens funksjonelle kapasitet er beregnet basert på dagens planløsning, med forutsetning om at skolen
har alle nødvendig spesialiserte læringsareal som ikke blir brukt til klasserom, samt har egen SFO base.
Det tas også hensyn til antall klasserom basert på naturlig trinninndeling og et gjennomsnittlig maksimalt
antall elever per klasse som praktiseres i dag (metode 2). Løsningen forutsetter ikke en stor ombygning
eller omorganisering av arealer. Skolen kan fortsatt mangle funksjoner og arealer som ikke ble etablert
ved bygging som for eksempel designerte arealer for elevgarderober, toaletter, grupperom etc.
Potensielle kapasitet beregnes ut fra skolens total brutto areal ved hjelp av nøkkeltall anbefalt for
skoleanlegg (metode 3). Tallet for potensiell kapasitet kan vise skolens kapasitet ved en bedre utnyttelse
av eksisterende bygg med forutsetning om delvis eller total ombygning. Det er flere usikkerhetsmomenter
tilknyttet denne beregningen, da byggets tilpasningsdyktighet kan vanskeligjøre den optimale utnyttelse
av arealer.
Disse definisjonene omtaler hvor mange elever skolen har plass til ved 100 % utnytting av hvert enkelt
klasserom. Det er viktig å peke på at en slik kapasitetsutnytting er rent teoretisk og vil sjeldent samsvare
med faktisk elevtallsfordeling. Variasjon i elevtallet på de ulike trinnene, hensyn til ny lærenorm,
pedagogisk forsvarlig gruppestørrelse, byggets egnethet/tilpasningsdyktighet og kapasiteten til byggets
tekniske anlegg vil ha påvirkning på hva den reelle kapasiteten kan være.

2.3

Teknisk tilstand
Kartleggingsverktøyet multiMap er brukt i forbindelse med vurdering av skolenes tekniske tilstand og
tilpasningsdyktighet. MultiMap er et verktøy som er utviklet av Multiconsult, for enkelt å samle og
analysere relevant bygningsinformasjon på en ressurseffektiv måte. Verktøyet har et detaljeringsnivå som
er tilpasset behovet for porteføljestyring og som en overordnet vurdering av enkeltbygg. Det er lagt til
rette for at kompleks informasjon kan presenteres på en måte som kommuniserer lett med
beslutningstakere og andre interessenter.
I første omgang er kartleggingen ment å gi et bilde av nåsituasjonen på et overordnet nivå, som underlag
for strategiske og taktiske valg og prioriteringer, og for utvelgelse av objekter som behøver mer detaljert
vurdering. Ved kartlegging av bygningsmassen er prinsippene i Norsk Standard 3424 «Tilstandsanalyse av
byggverk» lagt til grunn og kartleggingen er tilsvarende Analysenivå 1 ihht. standarden. Det innebærer
angivelse av tilstandsgrader fra 0 til 3, hvor tilstandsgrad 0 er best og 3 er dårligst.
I NS 3424 opereres det med 4 tilstandsgrader (TG), fra 0 til 3, som kort kan oppsummeres som:





TG 0: Ingen avvik
TG 1: Mindre eller moderate avvik
TG 2: Vesentlig avvik
TG 3: Stort eller alvorlig avvik

I kartleggingen er tilstandsgrader registrert for i alt 18 grupperinger av bygningsdeler (omtalt som
bygningskomponenter). Oppdelingen i bygningskomponenter er basert på Norsk Standard 3451 Bygningsdelstabellen.
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Tabell 2 under viser disse 18 komponentene.
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Tabell 2 Gruppering av bygningsdeler for registrering av teknisk tilstand.
Gruppering av bygningsdeler/bygningskomponenter

Bygningskropp

VVS

Elkraft
Tele og auto
Andre
installasjoner
Utendørs

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Grunn, fundamenter og bæresystem
Vinduer, ytterdører
Utvendig kledning og overflate
Yttertak, takrenner, nedløp
Innvendig kledning, overflater (gulv, vegg, himling)
Fast inventar
Vann og sanitær
Varme
Kjøling
Brannslokking
Luftbehandling / ventilasjon
Generelle anlegg/fordeling
Lys, el-varme, driftsteknikk
Generelle anlegg, svakstrømanlegg
Heiser
Avfall
Utendørs VAR og el-tekniske anlegg
Drenasje, terrengbehandling

I etterkant av multiMap-kartleggingen er det gjennomført en befaring på samtlige skolene med tekniske
rådgivere fra Multiconsult. Befaringene er utført i løpet av kort tid og dermed er på et overordnet nivå.

2.4

Tilpasningsdyktighet
Tilpasningsdyktighet omhandler bygningenes forutsetninger for å tilpasses nye behov/krav underveis i
levetiden. Begrepet har bakgrunn i erkjennelsen om at gjennom et livsløp på eksempelvis 60 år, vil en
bygning sjelden stå uforandret. Om det er snakk om å gjøre endringer på planløsning, endre funksjon (for
eksempel fra kontor til forretningsbygg), eller endre volum (for eksempel bygge på/til, seksjonere) vil
bygningens fysiske forutsetninger alltid gi sentrale premisser for hvor gode og ressurskrevende disse
endringene blir. En tilpasningsdyktig bygning vil kreve mindre ressurser for å gjøre disse endringene enn
en bygning som er mindre tilpasningsdyktig.
multiMaps tilpasningsdyktighetsmodul vurderer 12 komponenter som har betydning for byggets
strukturelle egenskaper og tilpasningsdyktighet. Vurderingen skjer på lik måte som for teknisk tilstand der
komponenter blir vurdert på en skale fra 0 til 3 der 0 er best. Komponenter som blir vurdert i
tilpasningsdyktighetsmodulen til multiMap er vist i tabell 3.
Tabell 3 Komponenter(strukturelle egenskaper) for vurdering av tilpasningsdyktighet.
Strukturelle egenskaper

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

10214947-001-RAP-1

Netto etasjehøyde
Lastekapasitet dekke
Vertikale sjakter/installasjonsplass
Mulighet for hulltaging i dekker
Arealmengde pr etasje
Mulighet for fri flate
Bredde på kommunikasjonsveier
Innervegger
Bygningsbredde (dybde)
Heis
Tomteforhold
Lastekapasitet bæresystem/fundament
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God teknisk tilstand?

Forhold mellom teknisk tilstand og tilpasningsdyktighet
Teknisk tilstand og tilpasningsdyktighet kan sees i sammenheng. Essensen er at man bør vurdere hvor
mye kommunen skal investere i et bygg med tanke på vedlikehold og ombygging i forhold til om bygget er
tilpasningsdyktig for fremtidig drift. I tillegg er det nødvendig å se dagens egnethet i sammenheng med
disse parameterne. Figur 2 viser forholdet mellom teknisk tilstand og tilpasningsdyktighet.

NEI

Bør satses på. Tekniske
utbedringer bør sees i
sammenheng med evt.
ombyggingsbehov.

Begrenset levedyktighet.
Tekniske oppgraderinger
kan bli kortsiktige.
Ombygginger lite aktuelt.

JA

Bør satses på. Normalt
verdibevarende vedlikehold.

Begrenset levedyktighet.
Vedlikeholdsinnsats bør
vurderes i lys av tidshorisont
for dagens virksomhet.
(Fremtidige endringsmuligheter begrenset)

JA

NEI
God tilpasningsdyktighet?

Figur 2 Forhold mellom teknisk tilstand og tilpasningsdyktighet (levedyktighet)

Tanken bak en slik sammenstilling kan oppsummeres i det følgende:

2.5



Dersom bygningene har god tilpasningsdyktighet vil de i prinsippet være levedyktige på sikt og
inneha kvaliteter som gjør det mulig å skape funksjonelle lokaler over tid og i takt med
eventuelle endringsbehov. Disse bygningene bør følgelig satses på og samtidig vurdere tekniske
oppgraderingsbehov i sammenheng med eventuelle funksjonelle endringsbehov.



Dersom bygningene har svak tilpasningsdyktighet, vil det kunne bety begrenset levedyktighet på
sikt da tilpasninger i takt med eventuelle endringsbehov vanskelig lar seg gjøre. Tekniske
oppgraderingsbehov bør da sees i lys av langsiktighet og primært gjennomføres der den
funksjonelle egnetheten vurderes som god.

Estimering av teknisk oppgraderingsbehov
Teknisk oppgraderingsbehov er definert som: «den innsats som kreves for å heve den tekniske kvaliteten
til et definert ambisjonsnivå». Det påpekes at teknisk oppgraderingsbehov ikke må forveksles med
forventede kostnader for totalrehabilitering, og at det heller ikke inkluderer behov for ombygginger eller
utvidelser. Det samlede investeringsbehovet for bygningsmassen vil derfor være større enn kun det
tekniske oppgraderingsbehovet.
«Teknisk oppgraderingsbehov» tilsvarer kostnadsestimatet for å heve tilstanden på bygningsmassen til et
definert ambisjonsnivå. I dette tilfellet er ambisjonsnivået definert å tilsvare tilstandsgrad 1 (TG 1) iht.
Norsk Standard 3424 «Tilstandsanalyse av byggverk». Det vil si at lover og forskrifter er oppfylt (iht.
byggeår), og at bygningsmassen fremstår med god/ tilfredsstillende teknisk tilstand.
Bygningskomponenter med tilstandsgrad 2 eller 3 representerer dermed en kostnad for oppgradering.
Kostnaden vil være høyere ved dårligere tilstand, dvs. høyere for TG 3 enn TG 2. Kostnadene for
oppgradering beregnes ut fra en vurdering av hva utbedringer normalt vil omfatte og erfaringspriser for
dette. Teknisk oppgraderingsbehov er altså ikke å forstå som kostnad for totalrehabilitering eller
funksjonelle endringer.
Ambisjonsnivået for samlet vektet teknisk tilstandsgrad er for hele porteføljen er som nevnt 1,2, men er
videre spesifisert for ulike bygningskategorier (A, B, C-bygg) basert på fremtidig bruk, utviklingsplaner og
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avhending av enkeltbygg ved de ulike skolene. Se eiendomsstrategien med vedlegg for ytterligere
spesifisering.
2.5.1

Kategorier av oppgraderingsbehov

Det estimerte tekniske oppgraderingsbehovet må ikke oppfattes som et akutt behov knyttet til utbedring,
men representerer en samlet kostnad for å heve den tekniske tilstanden på bygningsmassen til et
gjennomgående tilfredsstillende nivå. Nødvendige tiltak kan således, ved riktig prioritering, forsvarlig
gjennomføres over en fornuftig periode, anslagsvis 0 – 10 år. Det tekniske oppgraderingsbehovet må
således ses i sammenheng med det normale årlige/planlagte vedlikeholdet i samme periode.
På bakgrunn av dette er det estimerte tekniske oppgraderingsbehovet fordelt og periodisert i to
kategorier, henholdsvis:


Det som utgjør det mest akutte behovet, og som bør gjennomføres innen 0 - 5 år (TG3)



Det vil si det som vurderes som et minimum av nødvendig oppgradering og gjennomføring av
tiltak. Omfanget består i praksis av komponenter med tilstandsgrad 3. Dette tilsvarer «må-tiltak».



Det som utgjør et mer langsiktig behov for oppgradering, og som bør gjennomføres i løpet av 5 –
10 år (TG2)

Det vil si kostnader relatert til utskiftning av komponenter med tilnærmet endt levetid og/eller behov for
ekstraordinært vedlikehold for å innhente slitasje og/eller mangler. Sammen med det kortsiktige (0 – 5 år)
behovet, vil oppgraderingen bringe bygningsmassen opp til en gjennomgående god og tilfredsstillende
tilstand. Omfanget består i praksis av komponenter med tilstandsgrad 2. Dette tilsvarer «bør-tiltak».
Denne prinsipielle inndelingen er ikke nødvendigvis sammenfallende med det som er praktisk og
økonomisk fornuftig i forhold til utbedring. Eksempelvis vil det kunne være naturlig å utbedre
bygningsdeler med både tilstandsgrad 2 og 3 når man først iverksetter utbedring, og for eksempel har
etablert stillas og er fysisk på plassen.
2.5.2

Prisunderlaget

Til grunn for beregningene ligger forventede gjennomsnittspriser ut fra normale tiltak per tilstandsgrad og
komponent. Utgangspunktet for prisunderlaget er bruk av bransjeoppslagsverk som Holte
Kalkulasjonsnøkkel, ISY Calcus og Norsk Prisbok, samt Multiconsults erfaringspriser. I beregningene av
kostnader er følgende forutsetninger lagt til grunn:


Prismessig er det ikke skilt på geografisk plassering og grad av tilgjengelighet, men disse
forholdene er vurdert og hensyntatt i prisunderlaget som et forventet gjennomsnitt.



Estimert teknisk oppgraderingsbehov er å oppfatte som totale prosjektkostnader iht. NS 3453
«Spesifikasjon av kostnader i byggeprosjekt», altså alle kostnader, inklusiv mva. Kostnadene er i
2019-kroner (August 2019).



Det er ikke tatt hensyn til hvorvidt bygningene er fredet eller ikke. Dette påvirker kostnadene til
vedlikehold, rehabilitering og oppgradering, og kan eventuelt inkluderes i neste
kartleggingsprosess.

For å sikre sammenlignbarhet er prisgrunnlaget som ble lagt til grunn ved forrige kartlegging(er)
indeksjustert til dagens prisnivå, i henhold til byggekostnadsindeksen for boligblokk utarbeidet av SSB.
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Forutsetning og rammer
Lov og forskrifter
Arealnorm for klasserom
Det foreligger ikke statlige arealkrav for skoleanlegg, slik som det f.eks. gjør for barnehager. Arealnormer
for grunnskoler vedtas av den enkelte kommune, men skal være i henhold til lover og forskrifter. Sentralt i
denne sammenheng er forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler, forskrifter vedrørende
byggetekniske krav (TEK 10) og krav til universell utforming, samt opplæringsloven og arbeidsmiljøloven.
I veileder til forskrift om miljørettet helsevern er størrelsen på innearealene til grunnskoler og
videregående skoler presisert (Helsedirektoratet 2014 ) Helsedirektoratet (2014). Miljø og helse i skolen.
Hentet fra http://helsedirektoratet.no/publikasjoner/miljo-og-helse-iskolen/Publikasjoner/IS-2073Veileder.pdf 6
«Undervisningsrom/Klasserom: Ved beregning av maksimale elevtall i et undervisningsrom, bør det tas
hensyn til hele læringsarealet som klassen/elevgruppen disponerer. Det må også tas hensyn til rommenes
utforming, innhold og ventilasjonsforhold. Læringsarealet til en klasse/elevgruppe skal legges til rette for
varierte arbeidsformer og tilhørende utstyr.
Når en klasse/elevgruppe disponerer tilleggsarealer (grupperom, formidlingsrom eller andre rom) i
nærheten av klasserommet/hovedrommet, må klasserommet/hovedrommet planlegges etter en
arealnorm på minimum 2 m² per elev. Så lenge inneklimaet er tilfredsstillende og aktiviteten i rommet er
tilpasset, kan elevtallet i enkeltrom (som f.eks. formidlingsrom og auditorier) gjerne være høyere enn
normen på 2 m² per elev tilsier.
Dersom klassen/elevgruppen ikke disponerer tilleggsarealer i nærhet til klasserommet/hovedrommet, bør
arealet være større, helst opp mot 2,5 m² per elev. Areal for ansatte kommer i tillegg til arealnormen.
Spesialiserte læringsareal: Spesialiserte læringsarealer er rom som krever en særskilt tilpasning med
hensyn til innredning og brukerteknisk utstyr hvor det foregår andre faglig aktiviteter enn i de som foregår
i klasserommet/hovedrommet. For eksempel: naturfag, musikk, mat og helse, kunst og håndverk,
bibliotek, etc. Det kan ikke settes et bestemt arealkrav til slike rom fordi det vil variere etter hvilket utstyr
og inventar som er nødvendig og hvilke aktiviteter som skal foregå. Vurderingene av disse arealene må
basere seg på om sikkerheten og krav til inneklima som luft, lys og akustikk er ivaretatt (jf. § 14).»
(Helsedirektoratet 2014, s. 18-19).
Ny lærenorm
«Siden 2015 har regjeringen sammen med KrF sikret flere lærere for de minste barna. Den nye normen
som iverksettes fra skolestart i 2018 vil bety at det i gjennomsnitt skal være maksimalt 16 elever for hver
lærer fra 1. til 4. trinn, og 21 elever for hver lærer på 5. til 10. trinn i ordinær undervisning. Fra august
2019 skjerpes normen ytterligere. Da skal det maksimalt være 15 elever for hver lærer på 1.–4. trinn, og
fra 5.–10. trinn blir tallet 20 elever per lærer.
Normen styrer hvor høy lærertettheten skal være på hoved trinnene, det vil si 1. til 4. trinn sett under ett,
5. til 7. trinn sett under ett og 8. - 10. trinn sett under ett. Organiseringen av selve undervisningen er
imidlertid opp til skolen. Det betyr at det for eksempel på 1.- 4. trinn kan være flere enn 16 elever i
timene noen ganger, og færre elever andre ganger.» (Regjeringen.no )
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Myklerud barneskole
Fakta om skolen
Areal BTA: 3900 m2
Antall elever i 2019/2020: 263
Antall ansatte: 35
Byggeår: 1954/75/98
Bygg A 1954
Bygg B 1998
Bygg C 1975
Bygg D 1975

Myklerud barneskole ligger sydvest ved Fagerstrand i Nesodden kommune omringet av jorder og
småhusbebyggelser. Skolens uteområder består delvis av et asfaltert område og grønt areal med plass til
leking. Myklerud skole består av flere bygg bygget på forskjellige tidspunkter og knyttet sammen i
ettertid. Fire bygninger (Bygg A, Bygg B, Bygg C og Bygg D) er befart og evaluert i denne studien.

4.2

Arealutnyttelse og funksjonsanalyse
Bygg A og B består av to etasjer samt et loft. Etasjene i A og B ligger ikke på samme nivå, noe som gjør at
kommunikasjonen mellom bygningene blir krevende og lite oversiktlig.
Bygg A inneholder SFO, klasserom for 1. trinn og kommunes helsestasjon.
Bygg B inneholder klasserom for 1. og 7. trinn, skolekjøkken og personalets arealer, fordelt over to etasjer
med et mellomnivå i tillegg.
Bygg C og D har en etasje og kjeller. Denne delen av skolen er mer oversiktlig og består av klasserom med
egne garderober og innganger (unntatt 5 og 6 trinn).
Spesialiserte læringsarealer som kunst og håndverks med sløyd ligger i C bygget.
D bygget har også egen inngang og består av gymsal og svømmehall. Kjeller etasje er delt i garderober for
gymsalen, garderober for svømmehallen, og tekniske rom.
Som det fremkommer på plantegninger under, er skolen maksimalt utnyttet i dag. De fleste store rom er
bygget om til klasserom som har resultert i at skolen mangler undervisningsrom for musikk og naturfag.
Klasserom varierer i størrelse. (Gjennomsnittsstørrelse på 60 m2, med noen rom opptil 90 m2) Antall
elever per klasse varierer mellom 19 – 23, og er innenfor normen på 2,5 m2 per elev i klasserommet.
I dag er elevgarderobene plassert delvis i korridorer og delvis i egne rom, noe som ikke er tilstrekkelig i
forhold til dagens behov. SFO har for lite areal og mangler eget kjøkken og spiserom for elever.
Lærerarealer er spred på forskjellige nivåer og mangler tilstrekkelig med garderober, møterom og
stillerom. I bygg C og D ligger det flere små rom som i dag brukes lite og kun til lager, men skolen har
fremdeles behov for et stort lagerområde da de kan oppbevare møbler, scenedekorasjon og annet
teaterutstyr. Logistikken i bygget er meget krevende på grunn av forskjellige nivåer og er ikke universelt
tilgjengelig overalt.
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Illustrasjon 1 Plantegning Myklerud skole

Figur 3 Arealfordeling Myklerud skole

Figur 3 viser prosentfordeling av arealer i skolen. Klasserom utgjør en stor andel i forhold til totalt areal.
Samtidig disponerer både SFO og spesialiserte arealer for lite plass i forhold til antall elever.
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Figur 4 Funksjon sammenligning mellom Myklerud skole og referanseverdi

Figur 4 viser prosentvis arealfordeling på Myklerud skole sammenlignet med en teoretisk
referansebarneskole med 2 paralleller. Arealberegning for referanseskolen er basert på rapporten «Ny
skolestruktur Nesodden» laget av Common Ground AS 2019. Dette er en grov sammenligning av netto
arealfordeling i bygget basert på en kort befaring og delvis oppdaterte tegningsgrunnlag. Det må tas
forbehold for både størrelse på teknisk anlegg og lagerarealer.
Figuren viser at Myklerud skole har altfor mange klasserom og samtidig altfor lite spesialiserte
læringsarealer ift anbefalt verdi. Arealet for administrasjon og personalet er også mindre en anbefalt.
Arealer som er disponert av elevgarderober og toaletter vises seg å være mer enn tilstrekkelig ift
referanseskolen. Noe som ikke stemmer med tilbakemeldinger fra skolen og observasjoner. En mer
detaljert gjennomgang av funksjoner og arealberegning kan eventuelt vurderes. Det må også tas i
betraktning at sammenligning av arealer tar ikke hensyn til rommenes form og plassering i bygget. At
skolen total sett disponerer tilstrekkelig areal til enkelte funksjoner betyr ikke nødvendigvis at disse
funksjonene er godt dekket ift behov.

4.3

Elevkapasitet
Dagens maksimale elevkapasitet er beregnet utefra det totalet netto arealet i alle klasserom som er i
bruk i dag, delt på arealnormen. Arealnormen på 2,5m2 per elev er brukt, siden skolen ikke disponerer
nok grupperom og ikke besitter andre arealer som kan brukes til undervisning. Slik det fremstår i Tabell 4
har skolen store klasserom som kan potensielt gi plass til flere elever. Men det er viktig å påpeke at denne
metoden tar ikke stilling til størrelse på andre viktige funksjoner i skolen som garderober, toaletter,
spesialiserte læringsarealer etc. Denne metoden kan derfor ikke brukes for å vise skolens kapasitet i
henhold til optimal bruk.
Dagens funksjonelle kapasitet, forutsetter at skolen har alle nødvendige spesialiserte læringsareal som
ikke blir brukt i vanlig klasserom. Og en egen SFO base tilstrekkelig for 1.-4. klasse. Denne skolen har ikke
kapasitet å ha to paralleller hvis den skal fungere optimalt. Derfor blir funksjonell kapasitet redusert til 7
klasserom i forhold til dagens antall på 14 klasserom. Øvrige rom brukes som SFO base, spesialiserte
læringsarealer etc. Dette er et urealistisk scenario og vil være veldig lite arealeffektivt med dagens bygg.
Potensiell kapasitet beregnes med utgangspunkt i skolens bruttoareal ekskludert svømmehall med
støttearealer. (Total BTA 3900 m2 – ca 700 m2 = 3200 m2) Beregninger viser antall elever som bygget er
dimensjoner for, forutsatt total ombygning og omdisponering av arealer og funksjoner.
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Tabell 4 Beregning av elevkapasitet for Myklerud skole.

MYKLERUD BARNESKOLE
Dagens elevantall 263
Dagens maksimale
kapasitet

Dagens funksjonelle
kapasitet

Potensiell
kapasitet

Antall klasserom

14

7

14

Antall elever per klasserom

27

25

17

Maksimal kapasitet ift beregning

381

175

246

Beregningsmetode

Antall elever

Antall elever
3200m2/13m2

1. BTA delt på referanseverdi:
13m2/ elev
2. Klasseromkapasitet

246
953m2/2,5m2
381

3. Antall klasserom multiplisert
med 25 elever per rom.

7 x 25
175

Slik det forekommer av tabellen kan elevkapasitet beregnes på ulike måter. På gamle skoler med flere
tilbygg og utvidelse, slik som Myklerud skole, blir det vanskelig å beregne en optimal elevkapasitet som
både tar hensyn til elevens behov og en effektiv arealutnyttelse. Stor variasjon i beregningen viser
følgende:
Skolen har store klasserom som har plass til flere elever. Men, mangel på andre viktig funksjoner som SFO,
garderober og spesialiserte læringsarealer gjør det vanskelig å utnytte skolens fulle potensiale. Skolens
form og planløsning gjør det også vanskelig å utnytte arealet på en effektiv måte sammenlignende med
andre skoler.
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Skolens funksjonalitet og egenhet
Skolens funksjon og egenhet er vurder basert på spørreundersøkelse og befaring. Tabellen under viser en
generell vurdering med kommentarer av dagens situasjon observert på stedet. Det er viktig å presisere at
dette er en overordnet vurdering gjort på kort tid med lite involvering av skolens personale og elever.

FUNKJONALITET / EGNETHET RAPPORT
0 - NYTT
1- God tilstand og godt egnet
2- Trenger oppussing men fortsatt egnet / i god stand men lite egnet ift
dagen behov
3- I dårlig stand og uegnet ift dagens behov

SKOLE:
Myklerud barneskole
DATO: 21.11.19
FUNKSJON

ANTALL EGNETHET
MANGLER
ROM
0 1 2 3

KOMMENTARER

UNDERVISNINGSROM
Klasserom

14

Grupperom

6

x

x

x

Skolen har 14 klasserom (2 per trinn). Størrelse
på klasserom varierer fra 60 til 90 m2 og gjør
fordeling av elever mer krevende. De minste
klasserommene er fullt utnyttet ift. dagens
antall elever uten mulighet for stor vekst.
Grupperom er ikke jevnt fordelt på skolen og
noen trinn har ikke enkelt tilgang til grupperom.
Skolen har behov for flere mindre grupperom.

Undervisning i store
grupper

x

Skolen disponerer ikke areal for samling av
elever i store grupper på tvers av klasser.

Auditorium

x

Skolen disponerer ikke eget auditorium. Gymsal
brukes for felles samlinger, men er lite egnet for
teoriundervisning.
Skolen består hovedsakelig av klasserom og
korridorer. Barna har ikke andre arealer for lek,
samhandling og sosialisering innenfor skolen.
Unntak er mediatek arealet utenfor 2.- 4. trinn
som brukes av elever i friminuttene.
Oppbevares i klasserommene eller i korridorer
utenfor.

Samhandlings areal for
elever

x

Oppbevaring
skolemateriell
ELEVGARDEROBER

x

Garderobe grov/ fin

x

2., 3., 4. og 7. trinn har egne garderoberom med
WC og egen inngang. To klasserom deler en
garderobe og kapasiteten på rommet er ikke
tilstrekkelig ift. dagens behov. Andre trinn har
garderober i gangen, noe som ikke fungerer
optimalt.
Elevene har bokhyller i klasserommene.

x

Ladeskap står i felles arealer, ønskes per
klasserom.

Bokskap
Ladestasjoner for
digitalt utstyr
SPESIALISERT
LÆRINGSAREAL

10214947-001-RAP-1
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Mat og helse

1

x

Natur og miljøfag

x

Kunst og håndverk

1

Sløyd / treverk sted

1
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Brukes også for mattilberedning i SFO tiden. Har
ikke tilstrekkelig kapasitet og alt nødvendig
utstyr.
Mangler.

x
x

Maskinrom er for liten og brukes ikke i dag.
Lager for trematerial er ikke tilstrekkelig.

Teknologi og design
Musikk

x

Spes. Ped

x

Musikkrommet ble gjort om til klasserom.
Mangler.
Behovet er ikke avklart.

Kantine / Allrom

x

Mangler felles spisested for SFO

x

Ligger i korridoren mellom klasserom, noe som
ikke er optimalt for bruken. Lite egnet for
høytlesing eller undervisning.

Bibliotek / Mediatek

1

x

1

x

SFO
Aktivitetsrom for SFO

Kjøkken

x

x

Spiserom

x

x

Lager

x

TRENINGS OG
FORSAMLINGS AREALER
Gymsal

1

Garderobe m/ dusj

2

Svømmehall

1

Garderobe m/ dusj

2

10214947-001-RAP-1

x
x

x

x

x

x

SFO ligger i et lite attraktivt areal med lav
takhøyde og lite dagslys. Basen består av
aktivitetsrom og flere små lekerom. Arealet er
lite oversiktlig og liger over flere gulvnivåer som
gjør det ikke UU tilgjengelig. SFO har egen
garderobe ved utgangen, men med manglende
kapasitet.
SFO bruker skolekjøkken som ligger i bygg B,
med en halvetasje opp. Mangler kjølerom og
tørlager.
Aktivitetsrom brukes for spising, men er ikke
stort nok.
Mangler internt og eksternt lager for
oppbevaring av leker og SFO-utsyr. Har i dag
kun et lite utebord.

Kombinert med scene og brukes som
forsamlingsareal.
Garderober ligger i kjeller i tilfluktsrom. Arealet
er meget slitt og er vanskelig å holde rent. Det
er mangel på garderobeinnredning. Mangler
heis og HC garderobe.
Ikke tilrettelagt ift. HC bruk. Teknisk tilstand på
svømmehall vurderes separat.
Garderober ligger i kjelleren i tilfluktsrommet.
Arealet er meget slitt og er vanskelig å holde
rent. Det er mangel på garderobeinnredning.
Har ikke heis. Veien fra garderoben og opp til
svømmehallen er ikke tilrettelagt for å gå
barbent. Vann blir liggende i gangarealet.
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Aula / forsamlingsareal

1

Scene

1

Lager

1

ADMINISTRASJON OG
PERSONALAREALER
Arbeidsrom for lærere

3

Kontor

2

x
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Gymsal bruke til dette.

x

x

x

Mangler eget lager for sceneutstyr, dekorasjon,
kostymer og musikkinstrumenter etc.

Ligger i 1. og 2. etasje og ønskes mer samlet.
Rommene har for lite kapasitet ift. antall lærere.

x

Rektor og inspektør deler kontor. Noe som er
lite praktisk.
Mangler møterom

Møterom

x

Stillerom/ grupperom

x

Mangler samtale og stille rom, rom for korte
møter og konsentrert arbeid.

x

Er for lite og ligger ikke sentralt.

x

Ligger adskilt fra personalarealer. Rommet er for
lite.
Mangler

Pauseareal m/ kjøkken

1

x

Garderobe ansatte

x

Kopirom / rekvisita /
arkiv
Helsesøster og leger
kontor
Venterom for
helsetjeneste
TOALETTER

1

Elev toaletter

26

HC WC elever

7

Ansatte toaletter

2

x

1

x

x

x

x

Elevtoaletter er spredt ujevnt i bygget, og flere
trinn har tilgang til veldig få toaletter i direkte
nærhet.
Mange av toalettene er ikke lydtette, og trenger
vedlikehold.
Kun 2 HC toaletter har riktig størrelse ift. dagen
krav.
4 HC WC har tilgang til toalett kun fra en side.
1 HC WC / skifterom tilkoblet svømmehall og
gymsal.
Mangler HC WC i 2. etasje og hos personalet.

LAGER
Hoved lager

Bok lager

10214947-001-RAP-1

Skolen har ikke et sentralt lagerrom for
oppbevaring av møbler, rekvisita etc. Det finnes
flere små rom spredt i bygget som blir brukt som
lager, men størrelse og plassering gjør det veldig
uoversiktlig og lite effektivt.
Det er stort behov for oppbevaring av bøker,
undervisningsmateriale etc. som nå står plassert
i korridorer eller i diverse lagerrom spredt i
bygget.
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DRIFT
Rengjøringssentral

1

Bøttekott

6

x
x

Vaktmester/ Verksted
IKT / Serverrom

Ligger ved enden av bygget med lang avstand til
resten av skolen.
x

1

x

Skolen har et PC-rom, som ikke er i bruk.

UTEAREALER
Uteundervisning / amfi

x

Kroppsøving / idrettsfag

x

Lek og rekreasjon

x

Utearealer under tak

Liten gapahuk med tak og sitteamfi.

x

Utebod

x

Beplantet areal

Veldig begrenset og har ingen sittemuligheter
eller lekeapparater.
Mangler. Bruker kontainer i dag.

x

PARKERINGSPLASSER
Ansattparkering

20 pl.

x

HC Parkering
Besøksparkering

x

Sykkelparkering

x

Ønsker flere plasser. Behovet ikke vurdert.

ANDRE FUNKSJONER
Helsestasjon for barn

Plassert i 2. etasje Bygg A.

UNIVERSELL
UTFORMING OG HC TILGHENGELIGHET
Antall HC toaletter

1

Finnes det minst et HC-toalett per etasje?
Nei. Det mangler HC WC i 2. etasje og kjeller.

Heis

1

Er alle deler av bygget tilgjengelig med heis?
Nei.
Er heisen dimensjonert for rullestolbruker?
Ikke avklart.

HC tilgengelig
inngangsparti

ja

Er alle skoleinnganger HC - tilgjengelig?
Ja.

HC - utilgjengelig arealer

ja

Finnes det rom og arealer på skolen som er ikke
HC- tilgjengelig?
Kjeller og mesanin er ikke tilgjengelig. Deler av

10214947-001-RAP-1
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SFO og lærerarbeidsrom i mellometasjen ligger
med trinnforskjell.
LOGISTIKK
Vurdering av byggets
logistikk

x

Har skolen en eller flere hovedinnganger?

Flere

Har alle trinn egnene innganger?

Nei

Er fellesfunksjoner plassert sentralt og lett
tilgjengelig i bygget?

Nei

Funksjonene er spred i bygget. Kun mediatek
ligger sentralt.

Er spesialiserte læringsarealer plassert samlet
og sentralt i bygget?

Nei

Kunst og håndverk og sløyd ligger ganske
sentralt. Skolekjøkken og SFO er plasser i enden
av bygget.

Er administrasjons og personalarealer samlet
og plasser sentralt i bygget?

4.5

Skolen består av flere bygg koblet sammen i
ettertid som gjør logistikken vanskelig og lite
oversiktlig. Spesielt bygg A og B er kompliserte
og har mange små korridorer og nivåforskjeller.
Bygg C og D er mer oversiktlig, men har flere
små rom som er lite brukt i dag.
Skolen har flere innganger, i tillegg har enkelte
trinn egen inngang med garderober som
fungerer bra.
Nei, kun 1., 2., 3., 4. trinn.

Samlet over to etasjer. Ligger i nærheten av
hovedinngangen.

Teknisk tilstand
Dette kapitlet oppsummerer vurdering av den tekniske tilstanden på Myklerud skole med hensyn til det
bygningsmessige, VVS og Elektro. Basseng og svømmehall bør ha en egen kartlegging da dette en
konstruksjoner som er vanskelig å kartlegge med dette nivået og det kan være store kostnader knyttet til
utbedringstiltak både i selve bassenget og i klimaskallkonstruksjonen rundt som ikke vil bli fanget opp her.
Tabellen under viser den tekniske tilstandsgraden for hovedkomponentene.
Tabell 5 Teknisk tilstandsgrad (TG) Myklerud skole

Alder

Bygg

VVS

EL

Tele og
auto

Bygg A

20

1,6

2,3

2,0

1,0

Bygg B

64

1,4

1,3

3,0

2,0

Bygg C

43

1,7

1,7

3,0

2,0

Bygg D

43

2,0

1,7

3,0

2,0
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Andre
inst.
2,0

Utendørs

Samlet
TG

1,5

1,70

1,0

1,56

-

1,5

1,84

-

1,5

2,09
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Bygg

Samtlige bygg antas å ha drenering fra byggeåret. Ingen rapportert eller registrert fukt-/saltutslag på
yttervegger i kjeller som kan tilbakeføres til sviktende drenering, men forventet teknisk levetid for
dreneringen basert på alder på bygg A, C og D tilsier at denne bør skiftes ut. Det ble ikke informert om
problemer med setninger på befaringen og heller ikke visuelt observert større riss, sprekker eller skader
som indikere pågående setninger eller svikt i de bærende konstruksjoner med unntak av en
sprekkdannelse i bygg B. Registrert sprekk er her i overgangen mellom avslutning av dekke i 2. etg./trapp
og tilstøtende vegg. Trolig kan dette skyldes en setning mellom fløyen med administrasjonen og
«korridordelen/hovedfløyen». Takene er alle oppført før 1998 med tilhørende laststandarder fra de ulike
perioder. Det er ikke kjent at noen takkonstruksjoner er forsterket eller ombygget og det antas følgelig at
takkonstruksjonen ikke tilfredsstiller dagens krav til snølaster.
Der det er dekker, er det generelt plasstøpte og armerte dekker, men i bygg A mulig
porebetongelementer. Ingen registrerte eller rapporterte skader med unntak av antatt setning i bygg B.
Yttervegger er antatt utført med bl.a. porebetongelementer, leca, bindingsverk/søyler av tre. Plasstøpte
betongvegger i u. etg. Generelt ikke rapportert eller registrert armeringskorrosjon på
betongkonstruksjoner.
Vinduer med ulik alder, men der hovedtyngden anslås å være fra byggeåret til de ulike bygg. I hovedsak
trevinduer med to-lags isolerglass, men i B-bygget metallvinduer. I A-bygget også originale vinduer fra 50tallet med enkeltglass og varevindu. Øvre vindusrekke på mesanin i bygg C er opplyst skiftet i 2015, men
for øvrig er spesielt trevinduene i C og D-bygget vurdert i dårlig forfatning med dårlig funksjon og løse
pakninger (registrert i gymsal). I svømmehall nyere vinduer av metall i god stand.
Innganger har glassdører i lakkert aluminium og stål samt teakdører m/sparkeplater. Registrert både
trådglass og klart glass i dører, usikkert om alt er sikkerhetsglass. Ytterdører av teak antas å være originale
fra -75 og ståldører i mellombygg mellom B-C fra rundt -98. Alu. dører er skiftet ut. Ytterdørene i
mellombygget B-C har dårlig funksjon, stor slitasje og vurderes å ha dårlig tilstand. Innganger er utstyrt
med utvendig skraperist og matter på innvendig side. Ukjent alder på innerdører, men generelt
laminatdører som fremstår i god stand med tilfredsstillende funksjon. Original ståldør (-74) til teknisk rom
under basseng i bygg D med korrosjonskader.
Generelt er ytterveggene utført med overflater av puss og steinbelagte glassfiberplater. Generelt smuss
og misfarging på plater og på befaring ble det informert om dårlig innfesting av plater på enkelte partier.
Noe malt trepanel på gavler. Ikke registrert råteskader, men overflatebehandlingen fremstår å ha behov
for vedlikehold.
Tak er generelt skråtak med unntak av deler av bygg D og utvendig letak foran bygg C. Takene er tekket
med asfalttakbelegg, korrugerte takplater og trolig PVC duk over gymsal. Utvendige nedløp. I følge
opplysninger gitt på befaringsdagen ble samtlige av takene med skråtak tekket om rundt 2015, med
unntak av taket over gymsal. Det ble ikke utført noen etterisolering av takflatene. Ikke kjent at tekkingen
på flate tak er skiftet ut og det ble informert om lekkasje på flatt tak ved bygg C. På tak med korrugerte
takplater er det rapportert om at disse har mekaniske skader etter å ha blitt tråkket på, men ikke
registrert lekkasjer. På bygg A ble det registrert at det ene skallet i overlyskuppelen hadde knust. Det
antas at takkonstruksjonene ikke tilfredsstiller dagens krav til U-verdi for tak.
Hovedsakelig gulv med banebelegg vurderes i tilfredsstillende stand, enkelte rom med eldre belegg har
noe nedsmusset overflate. I A-bygget er det original terrasso fra byggeåret på en del gulvflater. Slitasje
men for øvrig i god stand. Originalt, eldre belegg i enkelte rom med stor grad av slitasje og sprekker.
Treparkett i sløydsal og i gymsal. I sløydsal er overflatebehandlingen slitt.
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Keramiske fliser på gulv i wc, personaldusj, gangareal 2. etg. bygg B, mellombygg B-C og bassengområdet.
Fliser/mørtelfuger generelt intakte, men en del nedsmussede fuger. I mellombygg B-C (inngangsparti) er
tilstanden dårlig med en del knuste fliser og manglende mørtelfuger. I dusjer og gangsoner i u.etg. bygg D
er det antatt epoksybehandling. I gangsoner/u.etg. ved svømmebasseng bygg D er det mangelfull
avrenning som stedvis gir liggende vann på gulv med fare for fall. Innvendige trapper med keramiske
fliser, epoksybelegg og banebelegg i god stand, men generelt manglende merking, kontrastfarger og
sklisikring i trinn med keramiske fliser.
På vegger generelt malt puss, malt strie og trepanel. Trepanel i gymsal. Keramiske fliser med mørtelfuger
registrert på vegger i svømmehall, våtrom og wc. I dusjer er det antatt epoksybehandlet på vegger.
Bruksslitasje og merker, men overordnet god stand på veggflater.
Systemhimlinger, malte betonghimlinger og trehimlinger bl.a i gymsal med generelt god stand. Lakkerte,
korrugerte plater i svømmehall i god stand, tilstand på innfesting ikke kjent.
Av fast inventar fremstår kjøkkeninnredning i personalrom og faste benker i sløydsal med tilfredsstillende
stand. Utvendig bemerkes oppsamling av vann på baksiden av mellombygg B-C (inngangsparti) der vannet
ikke ledes bort. Utvendige asfalterte arealer bærer preg av lokale reparasjoner/innlapping.
4.5.2 VVS
Den tekniske tilstanden for VVS-anlegget er evaluert separat for hvert bygg med hensyn til sanitæranlegg
og luftbehandling
Bygg A - Sanitær
Bunnledninger med selvfall fra byggeår 1954, bør kamerakontrolleres for å verifisere tilstand. Videre tiltak
vil avhenge av funnene på kontrollen. Overvann fra tak håndteres via utvendige nedløp som går ned og
inn på bunnledning. SA-avløpsrør og KV/VV-kobberrør fra byggeår 1955. Sanitærutstyr fra senere tid,
sannsynligvis fra rehabilitering 1998. Nyere ett-greps armaturer. Gulvmonterte toaletter.
Bygget har eget vanninntak plassert under luke i gulv i plan 1. Vanninntaket er ikke befart, da
driftsoperatør ikke fikk opp luke på befaringsdag, men vanninntaket antas å være fra byggeår 1954. En
varmtvannsbereder á 400 L (type Oso 18R-400) med el.kolbe (5kW) fra 1996 plassert i rom 152, betjener
bygg A. Varmtvannsbereder har overskredet forventet teknisk levetid og bør skiftes ut ila. neste fem år.
Eldre deler av ledningsnett for avløp og tappevann, inkl. isolasjon og ventiler, bør skiftes ila. neste fem år
pga. overskredet teknisk levetid og type rør som er benyttet. Det er ukjent hvorvidt rør/rørisolasjon
inneholder asbest og om det er utført asbestsanering. Generelt kan det være asbest og/eller bly i skjøtene
på spillvannsrør og overvannsrør fra før 1970-tallet. Opprinnelig rørisolasjon på tappevannsrør fra før
1970-tallet kan være asbestholdig.
Bygg A - luftbehandling
Bygget ventileres av ett luftbehandlingsaggregat antatt å være fra 1998. Luftbehandlingsaggregatet er av
typen Novema, er plassert i ventilasjonsrom på loft, har elektrisk varmebatteri, roterende
varmegjenvinner og direktedrevne, frekvensregulerte vifter (bygget om til frekvensregulering i 2017).
Automatikken til ventilasjonsanlegget er tilkoblet SD-anlegg.
Det er balansert omrøringsventilasjon med konstante luftmengder (CAV, ikke behovsstyring) med kanaler
og ventiler antatt å være fra 1998. Åpen montasje av kanaler er i plan 1 og skjult montasje over himling i
plan 2. Tilluftsventiler i plan 1 er hovedsakelig rektangulære rister i kanal. Tilluft- og avtrekksventiler er
montert i himling i plan 2.
Luftbehandlingsanlegget nærmer seg forventet teknisk levetid og bør skiftes ut ila. neste fem år.
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Bygg B - Sanitær
Bunnledninger med selvfall fra byggeår 1998, bør kamerakontrolleres for å verifisere tilstand. Videre tiltak
vil avhenge av funnene på kontrollen. Overvann fra tak håndteres via utvendige nedløp som går ned og
inn på bunnledning. Sanitæranlegg hovedsakelig fra byggeår 1998, med utskiftninger av sanitærutstyr
etter behov utført i senere tid (muligens 2000-tallet). Avløpsrør av ukjent type fra byggeår (ligger skjult og
derfor ikke befart), KV/VV-kobberrør. Ett-greps armaturer. Gulvmonterte toaletter.
Bygningen har kaldt og varmt vannforsyning fra bygg D.
Bygg B - luftbehandling
Bygget ventileres av luftbehandlingsaggregatet i bygg A. Separat avtrekksvifte for skolekjøkken i plan 1.
Det er balansert omrøringsventilasjon med konstante luftmengder (CAV, ikke behovsstyring) med kanaler
og ventiler opplyst å være fra 2012. Kanaler er montert skjult over himling, med ventiler plassert i himling
eller i vegg.
Bygg C - Sanitær
Bunnledninger med selvfall fra byggeår 1975, bør kamerakontrolleres for å verifisere tilstand. Videre tiltak
vil avhenge av funnene på kontrollen. Overvann fra tak håndteres via utvendige nedløp som går ned og
inn på bunnledning. Sanitæranlegg hovedsakelig fra byggeår 1975, med en del utskiftninger av
sanitærutstyr etter behov utført i senere tid (muligens 2000-tallet). Avløpsrør av ukjent type fra byggeår
(ligger skjult og derfor ikke befart). Det er nærliggende å tro at dette er SA-avløpsrør, ettersom bygg C er
fra samme byggeår som bygg D, og det er det som er benyttet der. Eldre KV/VV-kobberrør. Nyere ettgreps armaturer. Gulvmonterte toaletter.
Bygningen har kaldt og varmt vannforsyning fra bygg D.
Eldre deler av ledningsnett for avløp og tappevann, inkl. isolasjon og ventiler, bør skiftes ila. neste fem år
pga. overskredet teknisk levetid og type rør som er benyttet. Det er ukjent hvorvidt rør/rørisolasjon
inneholder asbest og om det er utført asbestsanering. Generelt kan det være asbest og/eller bly i skjøtene
på spillvannsrør og overvannsrør fra før 1970-tallet. Opprinnelig rørisolasjon på tappevannsrør fra før
1970-tallet kan være asbestholdig.
Bygg C - luftbehandling
Bygget ventileres av ett luftbehandlingsanlegg fra 2012 plassert på tak. Luftbehandlingsaggregatet er
opplyst å ha roterende varmegjenvinner og direktedrevne, frekvensregulerte vifter.
Luftbehandlingsaggregatet betjener i tillegg til bygg C også undervisningsrom i bygg D, plan 1 (ekskludert
delen som omfatter gymsal og svømmehall). Luftbehandlingsaggregatet er ikke befart grunnet
utfordrende tilkomst via stige.
Det er balansert omrøringsventilasjon med variable luftmengder (VAV, behovsstyring) med kanaler og
ventiler fra 2012. Driftsoperatør tror behovsstyring av luftmengder foregår ved CO2-følere. Kanaler er
både montert skjult over himling og åpent (synlig). Gjennomgående løsning for klasserom er en dysekanal
for tilluft med åpen montasje langs innervegg og ett sentralt avtrekk med rist i himling. Tilluftskanaler
med tilhørende ventiler er montert åpent i grupperom.
Bygg D - Sanitær
Bunnledninger med selvfall fra byggeår 1975, bør kamerakontrolleres for å verifisere tilstand. Videre tiltak
vil avhenge av funnene på kontrollen. Overvann fra tak håndteres via utvendige nedløp som går ned og
inn på bunnledning. Sanitæranlegg hovedsakelig fra byggeår 1975, med noe utskiftninger av sanitærutstyr
etter behov utført i senere tid (muligens 2000-tallet). Svømmehall og garderobeanlegg ble rehabilitert på
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begynnelsen av 2000-tallet, bl.a. med nytt renseanlegg for svømmebasseng. Eldre SA-avløpsrør og eldre
KV/VV-kobberrør. Blanding av eldre to-greps armaturer og nyere ett-greps armaturer. Gulvmonterte
toaletter.
Vanninntak fra byggeår plassert i rom 088. Det er registrert flere eldre kuleventiler på tappevannsrør i
dette rommet. Tre varmtvannsberedere á 550 L (type Oso 17RE-600) med el.kolbe (15 kW) fra 2012,
plassert i rom 088. Betjener bygg B, C og D.
Halvparten av dusjanlegget i kjeller er av eldre type (ukjent årstall). Dusjbatterier er ettrørs med
tidsknapp.
Renseanlegg for svømmebasseng fra begynnelsen av 2000-tallet, plassert i kjeller under svømmehall.
Renseanlegget har eget vanninnlegg av eldre type, sannsynligvis fra byggeår 1975. Det er registrert en del
irr på tappevannsrør tilknyttet renseanlegget, noe som tyder på ett surt miljø. Fire sandfiltre (type Lacron)
og ett kullfilter. Separate doseringspumper og oppbevaringskanner for syre og klor er plassert i tre
lukkede "avtrekkskap" i samme rom som renseanlegget. Med denne eksisterende løsningen er det en viss
fare for uhell dersom ikke driftsrutinene følges til punkt og prikke (dårlig tid, nye ansatte, o.l.).
Eldre deler av ledningsnett for avløp og tappevann, inkl. isolasjon og ventiler, bør skiftes ila. neste fem år
pga. overskredet teknisk levetid og type rør som er benyttet. Det er ukjent hvorvidt rør/rørisolasjon
inneholder asbest og om det er utført asbestsanering. Generelt kan det være asbest og/eller bly i skjøtene
på spillvannsrør og overvannsrør fra før 1970-tallet. Opprinnelig rørisolasjon på tappevannsrør fra før
1970-tallet kan være asbestholdig.
Bygg D - luftbehandling
Bygget ventilere av totalt to luftbehandlingsaggregat, inkludert avfuktningsaggregat for svømmehall.
Begge luftbehandlingsaggregatene har elektriske varmebatterier og direktedrevne, frekvensregulerte
vifter.


Type Covent fra 2012, plassert i kjeller. Betjener gymsal og garderober. Roterende
varmegjenvinner.



Type Menerga fra 2007, plassert i kjeller. Avfuktingsaggregat som betjener svømmehall.
Varmepumpegjenvinner.



Undervisningsrom i plan 1 (ekskludert delen som omfatter gymsal og svømmehall) betjenes av
luftbehandlingsaggregat i bygg C.

Automatikken til ventilasjonsanleggene er tilkoblet SD-anlegg.
Sponavsug i tilknytning til sløyd.
Det er balansert omrøringsventilasjon (usikkert om det er behovsstyring av luftmengder) med kanaler og
ventiler fra 2012 i plan 1, mens kanaler og ventiler i kjeller virker å være av eldre alder, muligens fra
rehabilitering begynnelsen av 2000-tallet. Hovedsakelig skjult montasje av kanaler i plan 1, med ventiler
plassert i himling eller vegg. Kjeller har utstrakt bruk av åpent monterte, rektangulære kanaler med rister
i.
Utvendige vann og avløpsrør
Overvann fra tak håndteres via utvendige nedløp som går ned og inn på bunnledning. Overvann har
avrenning på asfaltdekker til flere utendørs gårdskummer med sandfang. Det ble ved befaring ikke åpnet
kummer for inspeksjon. Det er rapporter om problemer med oppsamling av vann og is:


Det samler seg vann rundt enkelte av gårdskummene fordi de ligger høyere enn terrenget rundt.
Gårdskummene fryser til på vinteren slik at de går tette.
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En gårdskum (ved glassgang mellom bygg B og C/hovedinngang) går ofte tett. Gårdskummen
ligger i nærheten av sandkasse og lekeapparater.

Utbedre problemer med at gårdskummer fryser til om vinteren ved å utbedre gunstige fallforhold på
terrenget rundt gårdskummene. Det bør utføres en nærmere undersøkelse av gårdskummen ved
hovedinngang for å se om den har tilstrekkelig kapasitet. Videre tiltak vil avhenge av funnene på
kontrollen.
4.5.3

Elektro

I forbindelse med vurdering av det elektriske anlegget i bygget er elkraftanlegg (Fordelinger og
driftstekniske utstyr), Teletekniske anlegg (brannalarm, svakstrøm og IKT-spredernett) og heis.
Elkraftanlegg
Jordingsanlegg/Bæresystemer er lagt i plastkanaler i kontorer, arbeidsrom og klasserom.
Bygget har en egen trafo er i eget rom i bygg D.
Inntak antas ført gjennom vegg og hovedfordelingen er plassert i eget rom ved siden av trafo og fremstår
som ny. Ut fra skilt i underfordeling ser det ut til at fordelinger er byttet i 1997. Hovedbryteren er 1250 A
Stigekabler er stort sett som PFSP fra byggeår.
Når det gjelder underfordeling ser ut til at noen av fordelingene er byttet ut på forskjellig tidspunkt og ut
fra skilt i underfordeling ser det ut til at noen fordelinger er byttet i 1997. Enkelte fordelinger kunne hatt
en bedre avdekning.
Fordelingsanlegg bestående av kursopplegget og en del av tilkoblet utstyr er fra byggeår dvs. 65, 44 og 21
år gamle og i de eldste byggene er kursopplegget med utstyr modent for utskifting i henhold til
oppnådd/overgått teknisk levetid.
Belysningsanlegg i er forskjellig fra det nyeste i 3 klasserom med LED belysning til eldre belysning med T5
og T8 lysrør. Armaturer er delvis montert direkte i tak og nedhengt i wire i klasserommene.
De eldste armaturene har oppnådd teknisk levetid og bør byttes da det vil bli problemer med å skaffe
reservedeler.
Det er montert nytt nødlysanlegg på deler av skolen i tillegg til eldre armaturer og etterlysende skilt.
Ingen rutine for ladning av etterlysende skilt. For de eldre armaturer har teknisklevetid nådd og modent
for utskifting.
Varmeanlegget består av en blanding av gjennomstrømningsovner og strålevarme styrt med
bimetalltermostater som har en ut/innkoblingsnøyaktighet på ca. 5 grader – alder tippes til fra byggeår og
er dermed modent for utskifting i henhold til oppnådd teknisk levetid + at man burde vurdert en bedre
styring som vil gi en jevnere temperatur i rommene.
Teletekniske anlegg
Store deler av disse anleggene er brukerrelaterte og dermed ofte servet av egne firmaer i forhold til
service og vedlikehold.
Det er montert et nytt Schneider brannvarslingsanlegg i 2016 med varsling med klokker lokalt og med
overføring til brannvesenet. I følge drift er de meget fornøyd med anlegget og leverandørens service på
anlegget.
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Heis
Access skrueheis som er sist kontrollert i 2018. Heisen er fra 1997 og er dermed 22 år og nærmer seg
oppnådd teknisk levetid.
4.5.4

Brannteknisk

Skolen er bygd 1955 (del a), 1974 (del d og c) og 1997 (del b). Byggeforskriften fra 1985 legges generelt til
grunn for bygget, mens byggeforskrift av 1987 legges til grunn for del b. Bygget er plassert i
bygningsbrannklasse 2. Den branntekniske befaringen og de vurderingene som er gjort er basert på
stikkprøver på stedet gjort i henhold til NS 3424 «Tilstandsanalyse av byggverk». Det vil si en visuell
befaring uten fysiske inngrep. Befaringen er utført i løpet av kort tid og det er ikke kontrollert funksjonen
av branntekniske installasjoner slik som dører på holdemagnet og brannalarm etc. Det er kun tilstand som
er registrert og det er ikke gitt tilstandsgrader.
Skolen fremstår generelt med god personsikkerhet og brannsikkerhet. Det er kun behov for mindre tiltak
samt vurdering av seksjoneringsforhold.
Rømningssikkerhet
I første etasje har alle arealer tilgang til korridor med to rømningsretninger eller rømning direkte til det fri.
I andre etasje har bygg A og B generelt tilgang til to trapper. To klasserom i bygg B har tilgang til korridor
med utgang til utvendig trapp eller interntrapp. For kjelleren i bygg D er det tilgang til uavhengige trapper
som leder til korridor, svømmehall eller gymsal og videre til det fri. Loft i bygg A har kun tilgang til trapp til
rømningsvei i underliggende etasje.
Rømningsbredder er for alle arealer funnet tilstrekkelig med tanke på personbelastning.
Rømningskonseptet vurderes generelt som tilfredsstillende og det er ikke behov for tiltak.
Seksjonering
Bygg A er og B er delt med brannseksjonerende vegg mellom byggene. Bygg C og D er delt med
brannseksjonerende vegg. Glassgård mellom bygg C og B oppfyller ikke krav til brannseksjonerende
glassgård. Det må etableres seksjonerende vegg i bygg C mot bygg B eller forholdet må vurderes
nærmere. Areal som overgår 1200m2 i bygg D for vurderes tilstrekkelig da bygget er utført med
heldekkende brannalarmanlegg.
Branncellebegrensende vegger og dører
Rømningskorridor er skilt fra klasserom med branncellebegrensende vegger og dører. Klasserom er ikke
skilt ut fra hverandre som egne brannceller. De fleste dører har brannmotstand etter branncelleinndeling
men enkelte dører har usikker klassifisering da merker er malt over. Trapp mellom korridor og gymsal er
ikke skilt ut som egen branncelle hverken mot korridor eller gymsal. Det er ikke brannskille mellom
garderober og svømmehall eller gymsal. Dør til korridor må oppgraderes til branncellebegrensende dør EI
30 for å sikre rømningsveiens funksjon.
Ledesystem
Enkelte rømningsdører mangler markeringslys. Det eksisterende systemet må utvides til alle deler av
byget slik at det blir et helhetlig system. Eksempel er dør til det fri i bygg A som mangler markeringslys på
til og på utgang.
Branntekniske installasjoner
Bygget er utført med heldekkende brannalarmanlegg. Dører på holdemagnet ble ikke testet. For tilstand
på tekniske installasjoner vises det til vurdering utført av RIE.
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Slokkeutstyr
Bygget er dekket av brannslanger plassert i rømningskorridorer. Enkelte rom med ekstra behov har
håndslukkere. Bygg c mangler brannslange og det må utplasseres brannslange som dekker alle areal.
Materialer
Det ble ikke registrert forhold knyttet til materialbruk i bygget.

4.6

Bygningenes tilpasningsdyktighet
Tilpasningsdyktigheten til byggene på Myklerud skole varierer veldig som følge av både funksjonen som
drives i byggene og alderen til bygget. Tabellen under viser tilpasningsdyktighetsgraden for d ulike
byggene på skolen
Tabell 6 Grad av tilpasningsdyktighet for byggene på Myklerud skole

Fysiske forhold

Elastisitet

Samlet TPD

Bygg A

2,18

1,5

2,11

Bygg B

1,61

1,0

1,55

Bygg C

1,11

1,50

1,15

Bygg D

1,0

1,50

1,05

Bygg A er en svært lite tilpasningsdyktig bygg. Spesielt i 1. etasje. Etasjen har mange tunge innervegger, er
lav under taket og har smal bredde. I tillegg er det nivåforskjeller i etasjen. 2. etasje i bygg A har bedre
muligheter for endringer i planløsning da veggene er lette og etasjen ikke er like oppdelt som 1.
Det er begrenset med muligheter for påbygg i bygg A, men bygget har tomteforhold som kan tillate
tilbygg. Dette er likevel ikke anbefalt siden skolen allerede består av flere bygg av ulik kvalitet som er
koblet sammen over flere tidsperioder.
Bygg B har god etasjehøyde og høyere bygningsbredde enn Bygg A. Dette bidrar til at bygget har noe
bedre tilpasningsdyktighet enn Bygg A. Likevel er det tunge innervegger og manglende plass i sjakter for å
føre tekniske installasjoner. Bygget har begrenset mulighet for volumøkning ved påbygg, men
tomteforholdene tilsvarer at det kan bygges til om nødvendig.
Bygg C har god tilpasningsdyktighet og gode muligheter for endringer i planløsningen. Bygget har god
bredde, plass til føring av installasjoner i eksisterende sjakter og innerveggene er stort sett lettvegger som
er enkle å endre på.
Bygg D er gymdelen av skolen og svømmebassenget. Det er ikke realistisk å vurdere
tilpasningsdyktigheten til denne delen av bygget, men store åpne flater, god takhøyde og plass til å kunne
føre tekniske installasjoner gjør at bygget kan karakteriseres som tilpasningsdyktig dersom det blir aktuelt
å endre funksjonen.
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Nesoddtangen barneskole
Fakta om skolen
Areal skole BTA: 7168 m2
Antall elever i 2019/2020: 630
Antall ansatte: ca 110
Byggeår: 1963 / 85 / 95
Bygg A 1963
Bygg B 1995
Bygg C 1985

Nesoddtangen barneskole ligger sentralt på Tangenåsen like ved Tangen sentrum. Området rundt skolen
har vært i utvikling og har fått et nytt kommunesenter, med tilknytning til ungdomsskole. Dette stod
ferdig i 2012. Det pågår også flere andre nye byggeprosjekter på andre siden av hovedveien. Området er i
vekst i henhold til befolkningen og Nesoddtangen barneskole har blitt en av de største skolene i
kommunen.
Skolen ligger i nærheten av Tangenåsen ungdomsskole og de deler et felles gymbygg med en todelt
gymsal, garderober og skolekjøkken. Idrettshuset bærer preg av slitasje og har alt for lite kapasitet i
forhold til skolene sitt behov i området. Barneskolen har også et Samfunnshus som består av to saler,
kjøkken og foaje med garderobe og toaletter. Samfunnshuset hadde tidligere to møterom og filmsal, men
etter skolene sitt voksende kapasitetsbehov ble disse gjort om til klasserom. Samfunnshuset brukes veldig
aktivt og er et viktig tilbud for lokalmiljø. I tillegg har skolen egen mottaksklasse der alle nyinnflyttede
fremmedspråklige elever fra hele kommunen for undervisning.
Utearealet består hovedsakelig av et asfaltert område i midten, med basketball fasiliteter. Utover det er
det lite spennende tilbud for barnas uteaktiviteter. På øst siden av bygget ved 1. klasse finnes det
sandkasser og lekefasiliteter for de minste barna. Men arealet har dårlig overvannshåndterings system og
blir fort veldig uegnet ved regn. På sørsiden av skolen ligger det et fint skogsområde, men som i dag ikke
er integrert i skolens uteområder og er lite tilgjengelig for barn.

5.2

Arealutnyttelse og funksjonsanalyse
Skolen er utformet som en stor hestesko over 3 etasjer med Samfunnshuset som ligger på vest siden. U
etasjen i øst og vest delen er ikke knyttet sammen og elevene må gå ut eller gjennom 1. etasje for å
komme seg til den andre delen. De fleste store rommene er utnyttet som klasserom og ligger spredt i
hele bygget. Størrelse på klasserommene varierer mellom 40 – 85 m2 som gjør inndeling av elever per
klasser ganske krevende hvert år. Noen av trinnene har en felles garderobe i arealet mellom
klasserommene (1., 2. og 3.). Øvrig trinn bruker korridorer og har ikke en ordentlig garderobeløsning. Det
er observert mangler på både knagger, skohyller og skap. Klær og sko blir liggende på gulvet og flyter
gjennom fellesarealer i bygget. Mangel på garderobeløsning gjør det umulig å etablere innesko-soner og
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påvirker kvaliteten på renhold i bygget. Toalettfasiliteter er også manglende og bærer preg av dårlig
vedlikehold i enkelte områder.
Skolen har nivåforskjell mellom øst og vest delen og disponerer to heiser i hver del. Men elever med
behov for heis må gå gjennom skolegården for å komme seg til andre delen av bygget. Administrasjon og
lærerarbeidsplasser ligger i 3. etasje og oppleves å være ganske langt fra enkelte trinn. Personale har
ingen garderobe og bruker korridor i dag. Det er stort behov for lagerarealer for oppbevaring av bøker og
skolemateriell, som i dag er samlet i korridorer og rømningsveier. Spesialiserte læringsarealer er
begrenset og ble gjort om til klasserom. Skolen disponerer kun bibliotek, musikkrom og sløydrom.
Skolekjøkkenet er plassert i gymsalbygget utenfor skolen. Spesialiserte arealer mangler relevant utstyr og
sikkerhetstiltak, og er ulogisk plassert i bygget. For eksempel sløyd har ikke eget maskinrom; maskiner og
keramisk ovn står fritt i rommet. Rommet er plassert i nærheten av 1. trinn og langt fra 5.-7. trinn som
bruker rommet mest. Det er et generelt mangle på lager for møbler, sceneutstyr, kostymer,
musikkinstrumenter, skolemateriell etc. Skolen har en liten avdeling for skjærskilt undervisning, som
består av mange små rom og er lite egnet for barn med spesiale behov.

Illustrasjon 2 Plantegning Nesoddtangen skole (1. etg. og underetg.)
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Illustrasjon 3 Plantegning Nesoddtangen skole (2. og 3. etg.)

Fordeling av areal i Nesoddtangen skole
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Figur 5 Arealfordeling Nesoddtangen skole

Figur 5 viser prosentfordeling av arealene på skolen. Klasserom utgjør en stor andel i forhold til totalt
areal. Samtidig disponerer både SFO og spesialiserte arealer for lite plass i forhold til antall elever.
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Figur 6 Funksjon sammenligning mellom Nesoddtangen skole og referanseverdi

Figur 6 viser prosentvis arealfordeling på Nesoddtangen skole sammenlignet med en teoretisk
referansebarneskole med 4 paralleller. Arealberegning for referanseskole er basert på rapporten «Ny
skolestruktur Nesodden» laget av Common Ground AS 2019. Dette er en grov sammenligning av
arealfordeling i bygget basert på en kort befaring og delvis oppdatert tegningsgrunnlag. Det må tas
forbehold for både størrelse på teknisk anlegg og lager arealer.
Figuren viser at Nesoddtangen skole har altfor mange klasserom og samtidig altfor lite grupperom og
spesialiserte læringsarealer ift anbefalt verdig. SFO arealet er ikke tilstrekkelig og burde være dobbel så
stort som i dag. Arealet for administrasjon og personalet er også mindre enn anbefalt. Arealer som er
disponert av elevgarderober og toaletter vises seg å være ganske like. Noe som ikke stemmer med
tilbakemeldinger fra skolen og observasjoner. En mer detaljert gjennomgang av funksjoner og
arealberegning kan eventuelt vurderes. Det må også tas i betraktning at sammenligning av arealer tar ikke
hensyn til rommenes form og plassering i bygget. At skolen totalt sett disponerer tilstrekkelig areal til
enkelte funksjoner betyr ikke nødvendigvis at disse funksjonene er godt dekket ift behov.

5.3

Elevkapasitet
Dagens maksimale elevkapasitet er beregnet utefra det totalet netto arealet i alle klasserom som er i
bruk i dag, delt på arealnormen. Arealnormen på 2,5m2 per elev er brukt siden skolen ikke disponerer nok
grupperom til alle trinn og ikke besitter andre arealer som kan brukes til undervisning. Slik det fremstår i
Tabell 2, skolen har store klasserom som kan potensielt gi plass til flere elever ved maksimal utnyttelse.
Men det er viktig å påpeke at denne metoden ikke tar stilling til størrelse på andre viktige funksjoner i
skolen som garderober, toaletter, spesialiserte læringsarealer etc. Denne metoden kan derfor ikke brukes
for å vise skolens kapasitet i henhold til optimal bruk.
Dagens funksjonelle kapasitet forutsetter at skolen har alle nødvendig spesialiserte læringsareal som ikke
blir brukt til vanlig klasserom og egen SFO base tilstrekkelig for 1.-4. klasser. Dette betyr at skolen ikke har
kapasitet til å ha 4 paralleller og antall klasserom må reduseres til 21. Med et gjennomsnitt 25 elever per
klasserom vil totalt antall elever være 525, pluss en mottaksklasse på 25. Totalt 550 elever.
Potensiell kapasitet for skolen beregnes med å dele skolens bruttoareal (inkludert samfunnshus og
gymbygget) på erfaringstall for barneskoler. Dette er kun teoretisk beregning som illustrerer
arealutnyttelse og skolens potensial ved større ombygning. Slik det er vist i tabellen under er skolen
beregnet for ca. 550 elever, men i dag brukes skolen av 630 elever. Dette er en enkelt måte å illustrere
10214947-001-RAP-1

29. November 2019

Side 35 av 64

Nesodden kommune
Tilstandsvurdering av Myklerud, Nesoddtangen og Alværn skole

multiconsult.no
5 Nesoddtangen barneskole

hvor overbelastet dette bygget er og hvor stor er mangel på viktig funksjoner. Hadde man ekskludert
arealer fra samfunnshuset fra dette regnestykket hadde antall elever blitt redusert enda mer.
Tabell 7 Beregning av elevkapasitet for Nesoddtangen skole.

NESODDTANGEN
Dagens elevantall 630
Dagens
maksimale
kapasitet

Dagens funksjonelle kapasitet

Potensiell
kapasitet

Antall klasserom skole

29

21 + 1 mottaksklasse

22

Antall elever per klasserom

26

25

25

Maksimal kapasitet ift
beregning

752

550

551

Beregningsmetode

Antall elever

Antall elever
7168m2/13m2

1. BTA skole delt på
referanseverdi: 13m2
per elev
1. Klasseromkapasitet

551
1881 m2/2,5 m2
752

4. Antall klasserom
multiplisert med 25
elever per rom.

22 x 25
550

Slik det forekommer av tabellen kan elevkapasitet beregnes på ulike måter. På gamle skoler med flere
tilbygg og utvidelse, slik Nesoddtangen skole, blir det vanskelig å beregne en optimal elevkapasitet som
både tar hensyn elevenes behov og en effektiv arealutnyttelse. Likevel er det stor variasjon i beregningen
som viser følgende:
Skolen har store klasserom som har plass til flere elever. Men, mangel på andre viktige funksjoner som
garderober og spesialiserte læringsarealer etc. gjør det vanskelig å utnytte skolens fulle potensiale. Likt
resultater mellom funksjonell og potensiell kapasitet tyder på at skolen vær egentlig bygget og beregnet
for å være en 3 - parallell skole. Dagens bruk som 4-parallell skole influere negativt
undervisningskvaliteten og eleven / ansattes trivsel på skolen.
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Skolens funksjonalitet og egenhet
Skolens funksjon og egenhet er vurdert basert på spørreundersøkelse og befaring. Tabellen under viser en
generell vurdering med kommentarer av dagens situasjon observert på stedet. Det er viktig å presisere at
dette er en overordne vurdering gjort på kort tid med lite involvering av skolens personale og elever.

FUNKJONALITET / EGNETHET RAPPORT
0 - NYTT
1- God tilstand og godt egnet
2- Trenger oppussing men fortsatt egnet / i god stand men lite egnet ift
dagen behov
3- I dårlig stand og uegnet ift dagens behov

SKOLE:
Nesoddtangen
barneskole
DATO: 21.11.19
FUNKSJON

ANTALL EGNETHET
MANGLER
ROM
0 1 2 3

KOMMENTARER

UNDERVISNINGSROM
Klasserom

28

x

Grupperom

7

x

x

Undervisning i store
grupper

x

Auditorium

x

Samhandlingsareal for
elever

x

Oppbevaring
skolemateriell

x

10214947-001-RAP-1

Skolen har 28 klasserom (4 per trinn) og 1
klasserom for mottak klasse. Størrelse på
klasserom varierer fra 40 m2 til 85 m2 og gjør
fordeling av elever mer krevende. De minste
klasserommene er fullt utnyttet i dag, uten
mulighet for stor vekst.
Grupperom er ikke jevnt fordelt i skolen.
Størrelse på rommene varierer mellom 10-15
m2, men pga. rommets form brukes det kun for
individuell undervisning. Noe som bidrar til
dårlig areal utnyttelse. Skolen har behov for
flere mindre grupperom.
Skolen disponerer ikke areal for samling av
elever i store grupper på tvers av klasser.
Samfunnshuset kan brukes, men ligger ikke
sentralt og er ofte opptatt med andre
aktiviteter. I dag samles for eksempel SFO i
vestibyle i 1. etasje som er lite egnet for det.
Skolen disponerer ikke eget auditorium. Storsal
i samfunnshuset brukes for felles samlinger,
men er lite egnet for undervisning.
Skolen består hovedsakelig av klasserom og
lange korridorer som brukes til garderober.
Barna har ikke andre arealer for lek,
samhandling og sosialisering innenfor skolen.
Trapperom og ganger brukes til det, men er
ikke utstyrt med møbler og annet tilrettelagt
for barnas behov.
Det er behov for oppbevaring av fag materielle
og læremidler i nærheten av trinn.
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ELEVGARDEROBER
Garderobe grov/ fin

x

Bokskap
Ladestasjoner for
digitalt utstyr
SPESIALISERT
LÆRINGSAREAL
Mat og helse

x

x
x

1

x

x

Natur og miljøfag

x

Kunst og håndverk

x

Sløyd / treverk sted

1

x

1

x

x

Skolen har ikke egne rom for garderober.
Korridorer og ganger brukes til dette. I
nybygget hvor 1., 2. og 3. trinn er plassert er
korridoren utstyrt med knagger og skohyller, og
fungerer som felles garderobe for 4 klasserom.
I resten av bygget ser man store mangler på en
ordentlig garderobe for elever. Det er både lite
plass i gangene og manglende
garderobeinnredning. Klær og sko ligger på
gulvet. Mangel på garderoberom gjør det
umulig å etablere inneskosoner, noe som å
gjøre rengjøring mer krevende.
Ingen bokskap til elever. Behovet kan vurderes
i fremtiden.
Ifølge skolen er det manglende kapasitet for
lading av digitalt utstyr.

Dagens skolekjøkken er plassert i Gymsalbygget
utenfor skolen. Noe som gjør bruken av det
mer komplisert da elever må gå ut. Innredning
er meget slitt og tilfredsstiller ikke dagen krav i
forhold til sikkerhet, hygiene og
funksjonaliteten. Kapasitet på rommet er ikke
tilstrekkelig i henhold til undervisningsbehov.
Mangler. I dag foregår undervisning av
naturfaget i vanlig klasserom og er begrenset
og lite inspirerende. Alt materiell må fraktes
hver gang og er oppbevart i korridorer ved
personal avdelingen.
Skolen har ikke eget rom for kunst og
håndverk. Det er sløydrommet som brukes her,
men er lite egnet pga. innredning.
Sløydrommet er plassert midt i 1. trinn arealet,
som er lite logisk ift. rommets bruk. Rommet
har ikke eget låsbart maskinrom og lager. Alle
materialer, keramisk ovn og maskiner befinner
seg i samme rommet, noe som er ikke anbefalt
av sikkerhetsmessige årsaker. Det mangler
innredning som benkeplass og oppbevaring.
Utstyr er ikke oppdatert og ganske slitt.

Teknologi og design
Musikk

10214947-001-RAP-1

Rommet er lite egnet pga. manglende lyd og
akustiske tiltak. Det mangler eget øvingsrom og
lager for musikkinstrumenter. Disse blir
oppbevart andre steder i bygget.
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Egen
avdeling
med 3
rom

x

Kantine / Allrom

Bibliotek / Mediatek

x

1

x
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Rommene for særskilt undervisning for elever
med spesielle behov er plasser i 1. etasje.
Arealet er innredet med små grupperom og lite
te-kjøkken. Det finnes ikke egen garderobe, og
HC WC og heisen ligger på andre siden av
bygget. Rommene er små og fungerer kun som
samtale / grupperom, men egner seg ikke for
fysiske aktiviteter.
Skolen savner egen kantine tilknyttet SFO
kjøkken for spising i SFO tiden. Kantinen kunne
også fungert som fellesrom for elever.
Bibliotek er godt utstyrt og brukes aktivt. Men
er plassert uheldig, da den ligger mellom
trapperom og korridor og brukes som en
gangvei. Det ligger flere rom tilkoblet
biblioteket som nå brukes blant annet som
lager for musikk instrumenter, etc.

SFO
Aktivitetsrom for SFO

x

Kjøkken

x

Spiserom

x

Lager

TRENINGS OG
FORSAMLINGS
AREALER
Gymsal

10214947-001-RAP-1

x

x

1

x

SFO har ikke eget arealer og bruker
klasserommene til 1. trinn i dag. Det er både
mangel av rom og arealer for alle barn som går
på SFO. Derfor må f.eks. 4. trinn bruke arealer i
Speiderhuset utenfor skolen i dag for sin base.
Dagens SFO kjøkken er alt for lite for
matproduksjon for 330 elever. Mangler
tørlager og gode matlaging- og oppvask
fasiliteter. Samfunnshuset disponerer et stort
kjøkken i dag, men den ligger alt for langt fra
SFO basen og brukes ikke for matproduksjon på
skoletid.
Klasserom brukes som spiserom, og er ikke
tilstrekkelig for matservering for alle barn på
SFO.
Mangler internt og eksternt lager for
oppbevaring av leker og annet SFO utsyr. Har i
dag kun et lite utebord.

Gymsal ligger i eget bygg. Bygget er ikke koblet
til skolen med verken intern eller ekstern
passasje med tak. Gymsalen brukes også av
Ungdomskolen som ligger ved siden og alle
idrettsklubber i området. Derfor er kapasiteten
på gymsalen ikke tilstrekkelig for skolenes
behov.
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Garderobe m/ dusj

2

x

Aula / forsamlingsareal

2

Scene

ja

Lager

ja

ADMINISTRASJON OG
PERSONALAREALER
Arbeidsrom for lærere

4

Kontor

4

x

Møterom

1

x

Stillerom/ grupperom

Pauseareal m/ kjøkken

x

Kun stollager under scene og et lite kott i
forbindelse med scene. Mangler lager for
scenedekorasjoner, kostymer, rekvisita etc.

x

Det er begrenset kapasitet på rommene i dag
ift. antall lærere på skolen. Det ønskes flere
arbeidsarealer tilknyttet trinnene. Nå ligger
alle lærearbeidsrom samlet i 3. etasje med lang
avstand til enkelte klasserom som ligger på
motsatt side av bygget.

x

Har bare et møterom i dag, trenger flere som
skal være mer sentralt plassert ift.
lærerarealer.
Har ingen små samtale og stille rom for
telefonsamtale, korte møter og konsentrert
arbeid.
Stor og vel fungerende rom.

x

1

x

Garderobe ansatte

x

Kopirom / rekvisita /
arkiv

1

x

Helsesøster og leger
kontor
Venterom for
helsetjeneste
TOALETTER

2

x

Elev toaletter

37

10214947-001-RAP-1

Garderober og dusjanlegg er slitt og bærer
stort preg av dårlig vedlikehold. Det er lite plass
for både barneskoleelever, ungdomsskole og
idrettsklubber. Garderobe er lite UU tilpasset.
Utstyr er mangelfullt og standarden på
rommene er ganske lav.
Samfunnshus har to saler og scene og fungerer
godt for forestillinger og forsamlinger.
Fellesarealer til samfunnshuset deles med
skolen, bla. vestibyle og trappene.

x

x

x

x

x

multiconsult.no
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Har ikke eget garderoberom med dusj i dag.
Ansatte henger fra seg klær i korridoren og ved
arbeidsplassen sin. Behov for garderobe til 100
pers.
Personalarealer disponerer en kopi og rekvisita
rom, men mangler lager for skolemateriell. Alt
av undervisningsmateriale står samlet i
korridoren.
Skolehelsetjeneste disponerer to kontor som er
spredt i bygget.
Ingen venterom i forbindelse med et av
helsesøsterkontorene.
Elevtoaletter er spredt ujevnt i bygget, og flere
trinn har tilgang til veldig få toaletter i sin
etasje.
Mange av toaletter er ikke lydtette, og trenger
vedlikehold.
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x

6

x
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Antall og størrelse ikke sjekket. Toaletter er
ujevnt spredt i bygget.
Trenger vedlikehold.
Inkl. i HC WC
Trenger vedlikehold.

LAGER
Hoved lager

x

Bok lager

x

Skolen har ikke sentralt lagerrom for
oppbevaring av møbler, rekvisita etc. Det
finnes flere små rom spredt i bygget som blir
brukt som lager, men størrelse og plassering
gjør det veldig uoversiktlig og lite effektivt.
Det er stort behov for oppbevaring av bøker,
undervisningsmateriale etc. som nå står
plassert i rømningsveien noe som er ikke tillatt
ift. brannkravene.

DRIFT
Rengjøringssentral og
BK

x

Spredt i bygget. Lange avstander og forskjellige
gulvnivå gjør rengjøringen vanskelig.

Vaktmester/ Verksted

x

Mangler.

IKT / Serverrom

x

Trenger IKT verksted og rom for oppbevaring
av PC og utstyr.

x

Skole har ingen utearealer tilrettelagte for
uteundervisning.
Fotballbane og basketballkurv.

UTEAREALER
Uteundervisning / amfi
Kroppsøving /
idrettsfag
Lek og rekreasjon

ja
ja

x
x

Utearealer under takk

x

Utebod

x

Grønne areal

ja

x

Skolens hoved utearealer ligger i midten
mellom fløyene og består av kun asfalterte
flater uten noen lekeapparater eller annet
attraktivt tilbud for utelek.
Veldig begrenset og har ingen sittemuligheter
eller lekeapparater.
Mangler.
Skolen har fine skogsarealer rund bygget, men
disse er lite tilgjengelig for elever da skolens
hovedinnganger ligger på andre siden. Barna
som leker ved disse arealer blir ofte uten tilsyn.

PARKERINGSPLASSER
Ansatte parkering

Kun kommunal parkering med parkeringsavgift.
Begrenset antall plasser.

HC Parkering
Besøksparkering

Kun kommunal parkering med parkeringsavgift.
Begrenset antall plasser.

Sykkelparkering
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Antall HC toaletter

5

Heis

2

HC tilgengelig
inngangsparti
HC - utilgjengelig
arealer
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Finnes det minst et HC-toalett per etasje?
Ja, men disse er spredt i bygget, med lang
avstand til enkelte klasserom.
Er alle deler av bygge tilgjengelig med heis?
Nei, enkelte deler har trinnforskjell og er ikke
UU tilgjengelig.
Er heisen dimensjonert for rullestolbruker?
Ikke sjekket.
Er alle skoleinnganger HC - tilegnelig?
Nei

Noen
Ja

Finnes det rom og arealer på skolen som er ikke
HC- tilgjengelig?
Ja.

LOGISTIKK
Vurdering av byggets
logistikk

x

Skolen har vært utvidet i forbindelse med
økende kapasitetsbehovet. Byggets kropp er
smal og lang og avstander mellom funksjoner
er store. Underetasjen i øst og vest delen er
ikke koblet sammen og flere funksjoner som
skolekjøkken og gymsal ligger utenfor
skolebygget.
Skolen har flere innganger og Samfunnshuset
har separat inngang som også brukes av elever.

Har skolen en hovedinngang?

Nei

Har alle trinn egnene innganger?

Nei

Nei, kun 1. trinn.

Er fellesfunksjoner plassert sentralt og lett
tilgjengelig i bygget?

Nei

Samfunnshuset er plassert på østsiden og
personalarealer på vestsiden i øverste etasjen.

Er spesialiserte læringsarealer plassert samlet
og sentralt i bygget?

Nei

Spesialiserte læringsarealer som bibliotek,
musikkrom og sløyd er ikke lett tilgjengelig og
er ulogisk plassert ift. sitt bruk. For eksempel
sløyd som brukes av 5.-7. klasser ligger midt i 1.
klasse arealer.
Samlet, men ikke sentralt

Er administrasjons og personal arealer samlet
og plasser sentralt i bygget?
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29. November 2019

Side 42 av 64

Nesodden kommune
Tilstandsvurdering av Myklerud, Nesoddtangen og Alværn skole

5.5

multiconsult.no
5 Nesoddtangen barneskole

Teknisk tilstand

Kapitlet oppsummerer vurdering av den tekniske tilstanden på Nesoddtangen skole med hensyn til det
bygningsmessige, VVS og Elektro. Tabellen under viser den tekniske tilstandsgraden for
hovedkomponentene.
Tabell 8 Teknisk tilstandsgrad (TG) Nesoddtangen skole

Alder

Bygg

VVS

EL

Tele og
auto

Andre
inst.

Utendørs

Samlet
TG

Bygg A

55

1,6

1,7

3,0

1,0

2,0

2,5

1,8

Nybygg

23

1,4

2,0

2,0

1,0

2,0

1,0

1,50

Gymbygget

33

2,3

3,0

3,0

1,0

-

1,0

2,34

5.5.1 Bygg
Bygg A antas å ha drenering fra byggeåret. Forventet teknisk levetid for dreneringen basert på alder tilsier
at denne bør skiftes ut. For nybygget og gymbygget er det ikke rapportert eller registrert fukt-/saltutslag
på yttervegger som kan tilbakeføres til sviktende drenering. Det ble ikke informert om problemer med
setninger på befaringen og heller ikke visuelt observert større riss, sprekker eller skader som indikere
pågående setninger eller svikt i de bærende konstruksjoner. Takene er alle oppført før 1995 med
tilhørende laststandarder fra de ulike perioder. Det er ikke kjent at noen takkonstruksjoner er forsterket
eller ombygget og det antas at takkonstruksjonen ikke tilfredsstiller dagens krav til snølaster.
Antas å være plasstøpte og armerte dekker. Ingen rapporterte skader men registrert både horisontalt riss
i dekkeforkant og riss i dekket ved trappeutsparing m/trapp opp til 2. etg. i samfunnshuset. Dette kan
være riss som kun går i terrazzo sjiktet eller en eldre setningsskade. Risset ble ikke observert videre opp
på vegg i 2. etg. På loftet ble det registrert at det kun ligger en tynn treplate rundt en kanalføring. Denne
vil svikte/gi etter dersom man tråkker på den. Under plater ligger det kun himling og risiko for fall flere
meter ned på gulvet under. Det er ikke kontrollert om det er flere tilsvarende løsninger på loftet.
Yttervegger er antatt utført med bl.a. porebetonglokker trolig mellom plasstøpte betongvegger/søyler.
Generelt ikke rapportert eller registrert armeringskorrosjon på yttervegger. Gymbygget vurderes å ha
bærende konstruksjoner i tre ev. stål med lett bindingsverk imellom.
Vinduer er generelt byttet på bygg A i 2014. Det er her metallvinduer i god stand. I Gymbygget er det
eldre trevinduer med isolerglass fra byggeåret som vurderes å ha nedslitt overflatebehandling og dårlig
tilstand.
Innganger på bygg A har i hovedsak dører i lakkert aluminium og tredører m/sparkeplater på
hovedinngang samfunnshus. Ytterdører ble rapportert å ha noe dårlig funksjon. Innganger er utstyrt med
utvendig skraperist og matter på innvendig side. På Nybygg er det registrert ytterdører av metall i god
stand. Ytterdører er utført med glassfelt, usikkert om alt er med sikkerhetsglass. På gymbygget er det en
to-fløyet ytterdør som er platekledd på innsiden. Antas å være original fra -85. Stor slitasje og vurderes å
ha dårlig funksjon/tilstand. Innerdører er i hovedsak laminatdører som fremstår i svært variert stand,
spesielt i samfunnshusdelen, men også i gymbygget. Generelt slitasje, merker og små sår på dørblader.
Port til innvendig utstyrsrom i gymsal påskrudd finerplater.
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Generelt er ytterveggene på bygg A utført med overflater av malt puss, eksponert tegl og malt pusset
sokkel. På pussede flater er det generelt mye sår, små og større avskallinger, flekkvis utbedring av
overflatebehandling (trolig etter tagging) og noe misfarging. På eksponert tegl noe nedsmussing, men tegl
og mørtelfuger i god stand. På nybygget er det eksponert tegl som vurderes å være i god stand. Noen
felter med trekledning på fasade samfunnshus. Ikke registrert råteskader, men overflatebehandlingen
fremstår å ha begynnende behov for vedlikehold. På gymbygget er det liggende trekledning. Ikke
registrert råteskader men nedslitt overflatebehandling og behov for vedlikehold.
Takene er generelt skråtak. På befaringen ble det informert om at takene ble tekket om i 2014 med
unntak av gymbygget. Det er ikke informert om at det ble utført noen etterisolering av takflatene. Takene
på bygg A og nybygget er tekket med betongtakstein og med et mindre areal på nybygget med
asfalttakbelegg i god stand. På gymbygget korrugerte takplater. Utvendige nedløp er i dårlig stand og
dårlig vedlikeholdt med sprekker, manglende utspylere, dårlige skjøter og løse/utettheter i overganger.
Gymtaket med korrugerte takplater har mekaniske skader etter å ha blitt tråkket på, og det ble informert
om at man hadde lekkasjer. Det antas at takkonstruksjonene ikke tilfredsstiller dagens krav til U-verdi for
tak.
Hovedsakelig gulv med banebelegg og terrazzobelegg. Enkelte arealer med nyere banebelegg i god stand,
men generelt bærer gulvbeleggene preg av ulik alder, stor slitasje og mye bruk. Også flater med terrasso
bærer preg av stor slitasje. I storesal er det tre-stavs parkettgulv med slitasje og merker. Sportsbelegg i
gymsal med stor slitasje og nedsmussing. Registrert innvendige trapper med terrassobelegg i god stand,
men generelt mangelfull/slitt merking og sklisikring i trinn.
På vegger generelt malt puss, tegl og trepanel. Flatene bærer generelt preg av stor slitasje/bruk.
Keramiske fliser med mørtelfuger registrert på vegger i bl.a i wc. Flere steder er det her skadede og
manglende fliser. I dusjer i gymbygget er det våtromsplater og i gymsal er det trepanel. Bruksslitasje og
merker på trepanel og noen mindre avskallinger på våtromsplater.
I hovedsak systemhimlinger (t-profilsystem) med noe enkeltplater registrert med skjolder, småsår/skader
etc. i hele bygget, men med generelt god stand.
Av fast inventar fremstår kjøkkeninnredninger som enkle, litt eldre innredninger, men med
tilfredsstillende stand. Utvendig er det på befaringen bemerket dårlige fallforhold som gir oppsamling av
vann inn mot vegger i skolegård og på baksiden av bygg B ved ytterdører.
5.5.2 VVS
Den tekniske tilstanden for VVS-anlegget er evaluert separat for hvert bygg med hensyn til sanitæranlegg
og luftbehandling
Bygg A (Inkl. samfunnshuset) - Sanitær
Bunnledninger med selvfall fra byggeår 1963, bør kamerakontrolleres for å verifisere tilstand. Videre tiltak
vil avhenge av funnene på kontrollen. Overvann fra tak håndteres via utvendige nedløp som går ned og
inn på bunnledning. Mesteparten av sanitærutstyr og tappevannsarmaturer virker å være skiftet på 2000tallet, sannsynligvis ved rehabilitering 2012/13. Enkelte hovedføringer for tappevannsrør skal være skiftet
og lagt om ved oppføring av nybygget i 1995 (omfang ukjent). Eldre SA-avløpsrør og eldre KV/VVkobberrør fra byggeår 1963. Hovedsakelig ett-greps armaturer, enkelte innslag av berøringsfrie armaturer
med sensorstyring (samfunnshus). Gulvmonterte toaletter.
Vanninntak plassert i berederrom i samfunnshuset, plan U (ikke befart) og i sløyd (rom 013, fra byggeår
1963). Bygget forsynes av varmtvann via sju ulike varmtvannsberedere:
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Varmtvannsbereder á 200 L (type Oso RS-200) med el.kolbe (2kW) fra 2001, plassert i ikke utgravd
kjeller.



Varmtvannsbereder á 300 L (type Oso RS-300) med el.kolbe (3 kW) fra 1999, plassert i rom 009.



Varmtvannsbereder á 40 L (type Oso 14RS-40) med el.kolbe (1,4 kW) fra 1987, plassert i SFO-rom
015.



Varmtvannsbereder á 300 K (type Høiax) med el.kolbe antatt å være fra rehabilitering 2012/13,
plassert i berederrom i samfunnshuset, plan U.



Varmtvannsbereder antatt 30 L (ukjent type) med el.kolbe av eldre type (ukjent årstall), plassert i
rom toalettrom 109.



Varmtvannsbereder á 30 L (type Oso RB-30) med el.kolbe (2 kW) fra 1996, plassert i personalrom
231.



Varmtvannsbereder á 30 L (type Bomatherm Värme SVR-30E) med el.kolbe (2 kW) fra 1985,
plassert på vegg i toalettrom 219.

Samtlige varmtvannsberedere, med unntak av de plassert i ikke utgravd kjeller og berederrom i
samfunnshuset, har overskredet forventet teknisk levetid og bør skiftes ut ila. neste år (de eldste
varmtvannsberederne fra 1980-tallet) og neste fem år (resterende varmtvannsberedere).
Eldre deler av ledningsnett for avløp og tappevann, inkl. isolasjon og ventiler, bør skiftes ila. neste fem år
pga. overskredet teknisk levetid og type rør som er benyttet. Det er ukjent hvorvidt rør/rørisolasjon
inneholder asbest og om det er utført asbestsanering. Generelt kan det være asbest og/eller bly i skjøtene
på spillvannsrør og overvannsrør fra før 1970-tallet. Opprinnelig rørisolasjon på tappevannsrør fra før
1970-tallet kan være asbestholdig.
Bygg A (Inkl. samfunnshuset) - Luftbehandling
Bygget ventilere av totalt tre luftbehandlingsaggregat. Luftbehandlingsaggregatene er av typen Covent, er
fra 2012, har roterende varmegjenvinnere, elektriske varmebatterier og direktedrevne, frekvensregulerte
vifter. Luftbehandlingsaggregatene er plassert i to ulike tekniske rom på loft. Automatikken til
ventilasjonsanleggene er tilkoblet SD-anlegg.
Det er hovedsakelig balansert omrøringsventilasjon (usikkert om det er behovsstyring av luftmengder)
med kanaler og ventiler fra 2012. Kanaler er montert skjult over himling, med ventiler plassert i himling.
SFO-rom har fortrengningsventilasjon med diffus innblåsning ved gulv. Åpen montasje av kanaler til
fortrengningsventiler ved gulv.
Bygg A (Inkl. samfunnshuset) - Utendørs vann og avløpsrør
Overvann fra tak håndteres via utvendige nedløp som går ned og inn på bunnledning. Overvann har
avrenning på asfaltdekker til flere utendørs gårdskummer, samt omkringliggende vegetasjon. Det ble ved
befaring ikke åpnet kummer for inspeksjon. Det er rapportert om problemer med vannoppsamling inn
mot fasader som vender mot indre skolegård. Ugunstige fallforhold på terreng i skolegård må utbedres
for å forhindre vannoppsamling langs fasader
Nybygg - Sanitær
Bunnledninger med selvfall fra byggeår 1995, bør kamerakontrolleres for å verifisere tilstand. Videre tiltak
vil avhenge av funnene på kontrollen. Overvann fra tak håndteres via utvendige nedløp som går ned og
inn på bunnledning. Sanitæranlegg fra byggeår 1995. Avløpsrør av ukjent type (ligger skjult og derfor ikke
befart, muligens plast-avløpsrør), KV/VV-kobberrør. Ett-greps armaturer. Gulvmonterte toaletter.
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Bygningen har kaldt vannforsyning fra bygg A. To varmtvannsberedere á 300 L (type Oso RS-300 og Høiax
Titanium Standard) med el.kolbe (3kW) fra henholdsvis 1996 og 2000, plassert i bøttekott 135.
Førstnevnte varmtvannsbereder har overskredet forventet teknisk levetid, mens sistnevnte
varmtvannsbereder nærmer seg forventet teknisk levetid. Begge varmtvannsberedere bør derfor skiftes
ut ila. neste fem år.
Nybygg - Luftbehandling
Bygget ventileres av ett luftbehandlingsaggregat, type NVP AB05, fra 1995. Luftbehandlingsaggregatet er
plassert i teknisk rom på loft, har elektrisk varmebatteri, kryssveksler og reimdrevne vifter uten
frekvensregulering (lite energieffektivt). Automatikken til ventilasjonsanleggene er opplyst å ikke være
tilkoblet SD-anlegg.
Det er balansert omrøringsventilasjon (usikkert om det er behovsstyring av luftmengder) med kanaler og
ventiler fra 1998. Kanaler er montert skjult over himling, med ventiler plassert i himling.
Luftebehandlingsanlegget nærmer seg forventet teknisk levetid, samt har lite energieffektive vifter og
varmegjenvinner. Anlegget bør skiftes ut i sin helhet ila. neste fem år. Vifter bør skiftes til mer
energieffektive direktedrevne vifter, og det bør vurderes om det er mulig å bytte ut kryssveksler med mer
energieffektiv roterende varmegjenvinner. (Dersom ikke luftbehandlingsaggregatet betjener arealer der
det foregår spesielt forurensende aktiviteter, skal det ikke være behov for fysisk separasjon av tilluft og
avtrekk). Det bør også vurderes å koble ventilasjonsanlegget opp mot SD-anlegg.
Gymbygg - Sanitær
Bunnledninger med selvfall fra byggeår 1985, bør kamerakontrolleres for å verifisere tilstand. Videre tiltak
vil avhenge av funnene på kontrollen. Overvann fra tak håndteres via utvendige nedløp som går ned og
inn på bunnledning. Sanitæranlegg hovedsakelig fra byggeår 1985, men mesteparten av sanitærutstyr og
blandebatterier virker å være skiftet i senere tid (muligens 2000-tallet). Plast-avløpsrør og KV/VVkobberrør. Blanding av to-greps armaturer og ett-greps armaturer. Gulvmonterte toaletter.
Vanninntak i plan 1 utenfor berederrom fra byggeår 1985. Fire varmtvannsberedere á 900 L (type Oso
18R-1000) med el.kolbe (15 kW) fra 1985, plassert i berederrom plan 1. Varmtvannsberederne har
overskredet forventet teknisk levetid og bør skiftes ut ila. neste år. Det er registrert flere eldre
kuleventiler på tappevannsrør i dette rommet.
Dusjanlegget i kjeller virker å ha nyere dusjgarnityr og tappevannsarmatur, mens tappevannsrør er
opprinnelige. Dusjbatterier er ettrørs med tidsknapp.
Eldre deler av ledningsnett for avløp og tappevann, inkl. isolasjon og ventiler, bør skiftes ila. neste fem år
pga. overskredet teknisk levetid og type rør som er benyttet.
Gymbygg - Luftbehandling
Bygget blir ventilert av totalt to luftbehandlingsaggregat fra 1985. Luftbehandlingsaggregatene har
elektriske varmebatteri og reimdrevne vifter uten frekvensregulering (lite energieffektivt).


Type Danvent, plassert i rom ved skolekjøkken plan 1. Betjener skolekjøkken. Kryssveksler.



Type Danvent Spar C-70-V, plassert i teknisk rom på "loft". Betjener gymsal. Roterende
varmegjenvinner. Varmebatteri skiftet i 2017.

Det er balansert omrøringsventilasjon med konstante luftmengder (CAV, ikke behovsstyring), kanaler og
ventiler fra byggeår 1985. Kanaler er hovedsakelig montert skjult med ventiler i himling eller vegg, noe
åpen montasje i garderober/dusjanlegg. Ventiler og rister i gymsal bærer preg av bruksslitasje.
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Luftebehandlingsanlegget har overskredet forventet teknisk levetid og har lite energieffektive vifter.
Anlegget bør skiftes ut i sin helhet ila. neste fem år. Vifter bør skiftes til mer energieffektive direktedrevne
vifter.
5.5.3 Elektro
I forbindelse med vurdering av det elektriske anlegget i bygget er elkraftanlegg (Fordelinger og
driftstekniske utstyr), Teletekniske anlegg (brannalarm, svakstrøm og IKT-spredernett) og heis.
Elkraftanlegg
Jordingsanlegg/Bæresystemer består av plastkanaler i kontorer, arbeidsrom og klasserom.
Hovedfordelingen er plassert i eget rom. Alder er ukjent men fremstår som forholdsvis ny.
Stigekabler er stort sett som PFSP fra byggeår.
Underfordelingene er som en del av de andre anleggsdelene og ble skiftet ut ca. 2010 /2011 og fremstår
som nye med god avdekning.
I gymbygget var det eldre fordeling som har oppnådd teknisk levetid og er modent for utskifting.
Kursopplegget og en del av tilkoblet utstyr er fra byggeår dvs. 49 år og er modent for utskifting i henhold
til oppnådd teknisk levetid.
Det opplyses at belysningsanlegget er oppgradert mye i 2010/2011. Befaring av anlegget tyder på at dette
er riktig. Belysningen er i nybygg ved Samfunnshus med LED belysning. Øvrige armaturer på skolen består
av T5 lyskilder. Det opplyses at det er tilfredsstillende lysnivå i skolens arealer.
Noen underordnede rom og gymbygg har eldre belysningsanlegg med T8 lysrør og er modent for
utskifting i henhold til oppnådd teknisk levetid.
Det er montert et nytt nødlysanlegg på 1/3 av skolen i 2018 . Resten av anlegget er fra byggeåret og
dermed har nådd sin teknisklevetid og er modent for utskifting.
Varmeanlegget er en blanding av gjennomstrømningsovner og strålevarme styrt med bimetalltermostater
som har en ut/innkoblingsnøyaktighet på ca. 5 grader. Alder er ukjent, men det antydes at anlegget er
stort sett fra byggeår og er dermed modent for utskifting i henhold til oppnådd teknisk levetid. Ved en
utskifting vil man også kunne oppnå bedre styring av både energiforbruk og temperatur.
I gymbygget er det mye varmekabler i våtrom og anlegget virker tilfredsstillende men har oppnådd
teknisk levetid.
Teletekniske anlegg
Teletekniske anlegg er hovedsakelig brukerrelaterte og dermed ofte servet av egne firmaer i forhold til
service og vedlikehold.
Brannalarmanlegg består av et nytt anlegg i 2019 av type Eltek i skolebygg med varsling med sirener i
detektorsokkel, samt klokker lokalt og med overføring til brannvesenet.
I gymbygget er det et Scneideranlegg som også er forholdsvis nytt.
Heis
I nybygg er det en heis for 8 personer og 600 kg. Heisen er fra bygget var nytt (24 år), og vil oppnå teknisk
levetid om kort tid.
Ved Samfunnshus er det ny heis av type Otis bygget for 2-3 år siden, sist kontrollert i 2019.
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5.5.4 Brannteknisk
Skolen er bygd i 1963, og det ble i 2014 gjennomført en oppussing av hele skolen der blant annet dører og
vinduer ble oppgradert. Byggeforskriften fra 1985 legges til grunn for bygget og TEK 10 legges til grunn for
de deler som er ombygget. Det gjelder i hovedsak underetasje av samfunnshuset. Bygget er plassert i
bygningsbrannklasse 2. Den branntekniske befaringen og de vurderingene som er gjort er basert på
stikkprøver på stedet gjort i henhold til NS 3424 «Tilstandsanalyse av byggverk». Det vil si en visuell
befaring uten fysiske inngrep. Befaringen er utført i løpet av kort tid og det er ikke kontrollert funksjonen
av branntekniske installasjoner slik som dører på holdemagnet og brannalarm etc. Det er kun tilstand som
er registrert og det er ikke gitt tilstandsgrader.
Skolen fremstår generelt med god personsikkerhet og brannsikkerhet. Det er kun behov for mindre tiltak
samt vurdering av seksjoneringsforhold.
Seksjonering
Bygget er delt i 3 brannseksjoner der nybygget, gymbygg og resterende bygningsmasse utgjør hver sin
brannseksjon. Nybygget og gymbygget vurderes som tilfredsstillende iht. BF 85 som egne seksjoner.
Arealet som utgjør en seksjon for skolebygget forørig overgår 1800m2 og det må gjøres en vurdering i
forhold til seksjonering av skolen.
Rømningssikkerhet
Alle deler av skolen har tilgang til to uavhengige trapperom som leder videre til det fri, eller tilgang til en
trapp og alternativt rømningsvindu til det fri.
Fra samfunnshuset er det rømning direkte til det fri fra begge etasjer. I gymbygg har alle arealer tilgang til
to uavhengige rømningsveier eller retninger.
Den delen av skolen som benyttes til skolehelsetjenesten og kontorer for personale (nord mot gymsal) har
kun tilgang til ett trapperom. Fra plan 1 er alternativ rømningsvei gjennom vindu. For plan 2 må det
kontrolleres om avstand til terreng er mindre enn 5 meter slik at vindu kan benyttes til rømning.
Det ble observert lagring av gjenglemt tøy nederst i trapperom, dette må flyttes ut av rømningsvei.
Branncellebegrensende vegger og dører
Klasserom, rømningsvei og rom for annen bruk er skilt fra hverandre med branncellebegrensende vegger.
Det ble observert ett utett brannskille mellom loft i samfunnshus og underliggende etasje. Det ble
registrert mangler ved branncellebegrensende dører i bygget på befaringen. Eksempel er i underetasje i
samfunnshuset. Dører må skiftes til dører med brannmotstand, samt utett brannskille må utbedres.
Ledesystem
Bygget har generelt markeringsskilt ved utganger og til rømningsveier og det ble ikke observert
manglende skilting på befaringen.
Branntekniske installasjoner
Bygget er utført med heldekkende brannalarmanlegg. Dører på holdemagnet ble ikke testet. Det ble ikke
funnet rømningsplaner eller orienteringsplaner for gymbygg. For tilstand på tekniske installasjoner vises
det til vurdering utført av RIE.
Det er installert røykluker i to trapperom. I henhold til opplysninger fra driftspersonalet på skolen utløser
disse på brannalarm. Røykluker i trapperom skal benyttes av brannvesenet og må kun løse ut på signal på
brannvesenet. Forholdet må utbedres slik at lukene kun vil åpne på signal fra brannvesen.
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Slokkeutstyr
Bygget er dekket av brannslanger plassert i rømningskorridorer. Enkelte rom med ekstra behov har
håndslukkere. Forholdet er vurdert tilfredsstillende.
Materialer
Det ble ikke registrert forhold knyttet til materialbruk i bygget.

5.6

Bygningenes tilpasningsdyktighet
Nesoddtangen er en stor skole med en massive bygningskropp. Nybygget og Bygg A henger sammen og
gymbygget er et separat bygg med svært dårlig tilstandsgrad. Tabellen under viser tilpasningsdyktigheten
for de ulike byggene på denne skolen
Tabell 9 Tilpasningsdyktighet for byggene på Nesoddtangen skole

Fysiske forhold

Elastisitet

Samlet TPD

Bygg A

0,94

1,50

1,00

Nybygg

0,89

1,00

0,90

Gymbygget

1,61

0,50

1,50

Til tross for mange innervegger, har bygg A god grad av tilpasningsdyktighet som følge av blant annet god
etasjehøyde og bygningsbredde. Mange av innerveggene er lettvegger som enkelt kan endres på og
bygget har dermed gode muligheter for å kunne bygges om gjennom endringer i planløsningen. Det er
begrenset med plass i eksisterende sjakter for å føre nye tekniske installasjoner, men til gjengjeld er det
gode muligheter for hulltaking i dekket om det blir nødvendig.
Det er gode tomteforhold rundt bygget noe som bidrar til muligheter for areal og volumøkning selv om
lastkapasiteten på bæresystemet ikke er kjent og dermed et påbygg ikke kan vurderes.
Nybygget fremstår som en integrert del av bygningsmassen og har god tilpasningsdyktighet. Det er
lettvegger som lett kan endres på og takhøyden er god og tillater føring av tekniske installasjoner over
himling. Bygget har god bredde og plass i sjaktene for eventuelle nye tekniske føringer.
Resterende lastkapasitet i bæresystemet antas å være høyere enn Bygg A og dermed kan en
arealutvidelse gjennom påbygg vurderes så godt som et tilbygg.
Gymbygget er i realiteten ikke aktuelt som et ombyggingsobjekt, men god takhøyde, store frie flater og
lette innervegger bidrar til at bygget får god score på tilpasningsdyktighet.
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Alværn ungdomsskole
Fakta om skolen
Areal BTA: 4575 m2
Antall elever i 2019/2020: 277 maks kapasitet 350
Antall ansatte: 34
Byggeår: 1970

Alværn ungdomsskole ligger i kommunes vest side ved tettstedet Alværn. Inntaksgrensen til skolen
omfatter hovedsakelig Jaer, Berger, Hellvik og Bjørnemyr. Skolen ligger ved hovedveien og tett til marka i
et rolig strøk som består av småhusbebyggelse. Skolen har fine grønne arealer, fotballbane og en liten
ballbinge. Bygget er preget av dårlig vedlikehold og fremstår meget slitt både innvendig og utvendig.

6.2

Arealutnyttelse og funksjonsanalyse
Alværn skole består av 2 etasjer som brukes til undervisning og personalarealer, og et tilbygg med
basseng, gymsal og kjelleretasje. Kjelleren er bygget som et tilfluktsrom og brukes for teknisk rom og
garderober. Undervisningsarealene består av klasserom i varierte størrelse (mellom 60 – 85 m2) med
store grupperom (23- 30 m2) mellom enkelte klasserom. Skolen har 15 rom, innredet som klasserom. 12
av dem brukes for undervisning og resterende rom brukes som supplement. Administrasjonsavdeling
ligger samlet i 2. etasje. Enkelte kontor og skolehelsetjeneste ligger i andre delen av bygget ved siden av
svømmehallen. Skolen disponerer lite lagerareal. De har ikke elevgarderober og i dag bruker de plass i
ganger. Skolen har veldig få elevtoaletter som er samlet i midten av 1. etasje og har kun tilgang utefra (2.
etasje har ingen elevtoaletter). Skolen har flere store spesialiserte læringsarealer som naturfag, kunst og
håndverk, sløyd og skolekjøkken. Men disse arealene er dårlig organisert og lite oversiktlig. Det mangler
moderne fagrelevant inventar og det er meget slitt. Skolen har mange små rom inkludert kontorer som er
spredt i bygget og lite brukes i dag for sitt formål. Flere rom blir brukt for stabling av møbler og utstyr, på
grunn av mangel på hovedlager. Skolen har en heis, men ingen HC-toaletter. Ikke alle arealer har enkel
tilgang eller er beregnet for rullestolbrukere. Kjeller med garderober har ingen heis og er ikke beregnet
for UU. Logistikken i bygget er veldig krevende, flere rom og deler av bygget kan nås kun gjennom andre
rom og funksjoner. Derfor er intern sammenkobling i bygget dårlig og elevene må gå ut for å komme til
andre delen av bygget.
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Illustrasjon 4 Plantegning Alværn skole

Figur 7 Arealfordeling Alværn skole

Figur 7 viser prosentfordeling av arealene på skolen. Klasserom utgjør en stor andel i forhold til totalt
areal. Mens areal for toaletter og garderober er for lite.
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Figur 8 Funksjon samligning mellom Nesoddtangen skole og referanseverdi

Figur 8 viser prosentvis arealfordeling på Alværn skole sammenlignet med en teoretisk referanseskole
med 9 ungdomsskoleparalleller. Arealberegning for referanseskolen er basert på rapporten «Ny
skolestruktur Nesodden» laget av Common Ground AS 2019. Rapporten hadde ikke arealskjema for
mindre ungdomskoler, derfor ble 9 paralleller brukt som utgangspunkt. Dette er en grov sammenligning
av netto arealfordeling i bygget basert på en kort befaring og delvis oppdatert tegningsgrunnlag. Det må
tas forbehold for både størrelse på teknisk anlegg og lagerarealer.
Figuren viser at Alværn skole har ganske lik fordeling av arealer mellom klasserom, grupperom og
spesialiserte arealer ift referanseverdi. Samtidig mangel på elevgarderober og toaletter, kommer tydelig
frem. Arealet for administrasjon og personalet er noe større enn referanseverdi. Dette kan forklares med
at Alværn er en mindre skole og derfor andel av arealer for personale kan være noe større enn på en stor
skole med flere elever. En mer detaljert gjennomgang av funksjoner og arealberegning basert på
ungdomskoler av lik størrelse kan eventuelt vurderes. Det må også tas i betraktning at sammenligning av
arealer tar ikke hensyn til rommenes form og plassering i bygget. At skole total sett disponerer
tilstrekkelig areal til enkelte funksjoner betyr ikke nødvendigvis at disse funksjonene er godt dekket ift
behov.

6.3

Elevkapasitet
Dagens maksimale elevkapasitet er beregnet utefra det totalet netto arealet i alle klasserom som er i
bruk i dag, delt på arealnormen. Arealnormen på 2,5m2 per elev er brukt siden skolen ikke disponerer nok
grupperom og ikke besitter andre arealer som kan brukes til undervisning. Slik det fremstår i Tabell 3 har
skolen store klasserom som potensielt kan gi plass til flere elever. Men det er viktig å påpeke at denne
metoden tar ikke stilling til størrelse på andre viktige funksjoner i skolen som garderober, toaletter,
spesialiserte læringsarealer etc. Derfor kan ikke denne metoden brukes for å vise skolens kapasitet med
riktig bruk.
Dagens funksjonelle kapasitet forutsetter at skolen har alle nødvendig spesialiserte læringsareal som ikke
blir brukt til vanlig klasserom, garderober og toaletter etc. Denne skolen har i utgangspunktet 12 klasser
og tilstrekkelig med andre rom som kan tilbakeføres til manglende spesialiserte arealer, garderober etc.
Med et gjennomsnitt på 25 elever per klasserom vil totalt antall elever være 300 og skolen fungere som
en 4-parallell.
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Potensiell kapasitet, beregnes med utgangspunkt i skolens bruttoareal ekskludert svømmehall med
støttearealer. (Total BTA 4575 m2 – ca 700 m2 = 3875 m2) Beregninger viser til hvilket antall elever er
bygget egentlig dimensjoner for forutsatt total ombygning og omdisponering av arealer og funksjoner.
Tabell 10 Beregning av elevkapasitet for Alværn skole.

ALVÆRN UNGDOMSKOLE
Dagens elevantall 277
Dagens maksimale
kapasitet

Dagens funksjonelle
kapasitet

Potensiell
kapasitet

15

12

12

Antall elever per klasserom

26,8

25

25

Maksimal kapasitet ift beregning

402

300

298

Antall klasserom skole

Beregningsmetode

Antall elever

Antall elever
3875m2/13m2

1. BTA skole delt på
referanseverdi: 13 m2 per elev
2. Klasseromkapasitet

298
1001m2/ 2,5m2
402

3. Antall klasserom multiplisert
med 25 elever per rom.

12 x 25
300

Slik det forekommer av tabellen kan elevkapasitet beregnes på ulike måter. Variasjon i beregningen på
Alværn skole viser at skolen ble bygget og egner seg best som 4- parallell ungdomsskole. Samtidig dagens
ombygging av spesialiserte læringsarealer til klasserom gir mulighet til å øke kapasitet på skolen til 5 –
parallelle. Noe som påvirker undervisningskvaliteten og trivselsfaktor på skolen da byggets størrelse og
fellesfunksjoner i dag støtter ikke dette antallet elever. Det er også viktig å påpeke at kapasitetsberegning
fanger ikke mangel på konkrete arealer som antall elev toaletter eller rom med dårlig areal utnyttelse etc.
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Skolens funksjonalitet og egenhet
Skolen funksjon og egenhet er vurder basert på spørreundersøkelse og befaring. Tabellen under viser en
generell vurdering med kommentarer av dagens situasjon observert på stedet. Det er viktig å presisere at
dette er en overordne vurdering gjort på kort tid med lite involvering av skolens personale og elever.

FUNKJONALITET / EGNETHET RAPPORT
0 - NYTT
1- God tilstand og godt egnet
2- Trenger oppussing men fortsatt egnet / i god stand men lite
egnet ift dagen behov
3- I dårlig stand og uegnet ift dagens behov

SKOLE:
Alværn ungdomsskole
DATO: 21.11.19
FUNKSJON

ANTALL
ROM

EGNETHET
0

MANGLER

KOMMENTARER

1 2 3

UNDERVISNINGSROM
Klasserom

15

x

Grupperom

6

x

Undervisning i store grupper

x

Auditorium

x

Samhandlings areal for
elever

x

Oppbevaring skolemateriell

x

Skolen har 15 klasserom hvor 12 (4 per
trinn) brukes til undervisning og 3 er til
disposisjon. Størrelse på klasserom
varierer fra 60 m2 til 85 m2 og gjør
fordeling av elever mer krevende.
Klasserommene er spredt i bygget uten at
trinnene har egen felles base.
Har tilstrekkelig med grupperom for
underving i store og små grupper.
Arealeffektivitet av romme ikke vurdert.
Mangler areal for undervisning for opptil
100 elever.
Mangler
Skolen består hovedsakelig av klasserom
og korridorer som brukes til garderober.
Barna har ikke andre arealer for lek,
samhandling og sosialisering innenfor
skolen. Trapperom og ganger brukes til
det, men er ikke utstyr med møbler og
annet i henhold til barnas behov.
Ønsker fag materielle og læremidler
tilgjengelig i nærheten av trinn.

ELEVGARDEROBER
Garderobe grov/ fin

Bokskap

x

x

Skolen har ikke egne garderobearealer for
elever. Korridorer brukes til det og har
ikke tilstrekkelig garderobeutstyr,
skohyller etc. Behov for 300 skap.
Har skap til 200 elever, trenger til 300.

Ladestasjoner for digitalt
utstyr
SPESIALISERT
LÆRINGSAREAL

x

x

Har 3 i dag, trenger 12.
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Mat og helse

1

x

Kun et rom i dag. Har behov for 2 rom.
Behov for oppgradering av innredning.

Natur og miljøfag

2

x

Kunst og håndverk

2

x

Sløyd / treverk sted

1

x

Rommene mangler utstyr og fagrelatert
innredning.
Rommene mangler utstyr og fagrelatert
innredning.
Rommet har ikke eget låsbart maskinrom
og lager. Alle materialer, og maskiner
befinner seg i samme rommet, noe som er
ikke anbefalt av sikkerhetsmessige
årsaker. Det mangler innredning som
benkeplass og oppbevaring. Utstyr er ikke
oppdatert og ganske slitt.

x

Rommet er meget slitt, og ikke beregnet
for musikkundervisning ift. akustikk og
lydisolasjon.
Behov ikke avklart.

Teknologi og design
Musikk

1

Spes. Ped
Kantine / Allrom

x

Bibliotek / Mediatek

1

x

TRENINGS OG
FORSAMLINGS AREALER
Gymsal
Garderobe m/ dusj

1
2

x

Svømmehall

1

Garderobe m/ dusj

2

x

x

Aula / forsamlingsareal
Scene

x

10214947-001-RAP-1

Behov for idrettshall.
Garderober ligger i kjeller i tilfluktsrom.
Arealet er meget slitt og er vanskelig å
holde rent. Mangler heis og HC
garderobe.
Teknisk tilstand på svømmehall vurderes
separat.
Garderober ligger i kjeller i tilfluktsrom.
Arealet er meget slitt og er vanskelig å
holde rent. Det er mangel på
garderobeinnredning. Har ikke heis.
Gymsal brukes til det.

ja

Lager

ADMINISTRASJON OG
PERSONALAREALER
Arbeidsrom for lærere

Skolen ønsker seg en kantine med salg av
mat. I dag spiser elever medbrakt mat
inne i klasserommene.
Det ligger flere rom tilkoblet biblioteket
bla. ekstra klasserom som er lite i bruk i
dag.

2

x

x

Kun stollager under scene og apparatrom
for treningsutstyr. Mangler lager for
scenedekorasjoner, kostymer, rekvisita
etc.

x

Arealet er for lite. Det er plass for 18
ansatte i dag. Trenger 32 plasser.
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Kontor

5

x

x

5 i dag og trenger 6. Et kontor er plassert
med tilgang kun gjennom et annet kontor.

Møterom

2

x

x

Har to møterom og har behov for flere.
Formen på rommene er ikke praktisk ift.
arealutnyttelse.
Har ingen små samtale og stille rom for
telefonsamtale, korte møter og
konsentrert arbeid.

Stillerom/ grupperom

x

Pauseareal m/ kjøkken

1

x

Garderobe ansatte

1

Kopirom / rekvisita / arkiv

1

x

Helsesøster og leger kontor

2

x

Venterom for helsetjeneste

1

x

x

x

Er for lite. Har ikke tilgang til dusj.

Har 2 rom, kan reduseres til 1.

TOALETTER
Elev toaletter

7

HC WC elever

0

Ansatte toaletter

4

x

x
x

x

Toaletter har inngang kun utenfra. Ingen
elevtoaletter i 2. etasje.
Mangler HC WC i hele bygge.
Har ikke lydtette vegger. Mangler HC WC.

LAGER
Hoved lager

x

Bok lager

x

Skolen har ikke sentralt lagerrom for
oppbevaring av møbler, rekvisita etc. Det
finnes flere små rom spredt i bygget som
blir brukt som lager, men deres størrelse
og plassering gjør det veldig uoversiktlig
og lite effektivt.
Det er stort behov for oppbevaring av
bøker, undervisningsmateriale etc. i
nærheten av trinn.

DRIFT
Rengjøringssentral

Ikke registrert

Bøttekott

Ikke registrert

Vaktmester/ Verksted

Mangler

IKT / Serverrom

Ikke registrert

UTEAREALER
Uteundervisning / amfi

Ikke registrert

Kroppsøving / idrettsfag

ja

x

Lek og rekreasjon

ja

x
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ja

Utebod
Beplantet areal

x
ja
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Har ingen sitte muligheter eller
lekeapparater.
Mangler

x

PARKERINGSPLASSER
Ansatte parkering

ja

HC Parkering
Besøksparkering

ja

Sykkelparkering

ja

UNIVERSELL UTFORMING
OG HC - TILGHENGELIGHET
Antall HC toaletter

0

Finnes det minst et HC-toalett per etasje?
Nei. Ingen toaletter.

Heis

1

HC tilgengelig inngangsparti

ja

Er alle deler av bygge tilgjengelig med
heis?
Nei, Ikke kjeller.
Er heisen dimensjonert for rullestolbruker?
Ikke registrert.
Er alle skoleinnganger HC - tilgengelig?
Ja.

HC - utilgjengelig arealer

ja

Finnes det rom og arealer på skolen som
er HC- tilgjengelig?
Kjeller etasje med garderober, deler av 2.
etasje kan kun nås gjennom lærer
garderobe.

LOGISTIKK
Vurdering av byggets
logistikk

Har skolen en hovedinngang?
Har alle trinn egnene innganger?

10214947-001-RAP-1

x

Nei
Nei

Skolen har blitt bygget om innvendig uten
at det forbedret byggets logistikk. Bygget
er dårlig koblet internt slik at man må gå
gjennom andre rom og funksjoner for å
komme seg gjennom bygget. Heisen ligger
ikke sentralt og tilgang til klasserom i 2.
etasje blir gjennom ansatte garderobe og
personalarealer. Det finnes ingen
elevtoaletter i 2. etasje og alle
elevtoaletter er kun tilgjengelig utenfra.
Det finnes mange små rom og arealer som
er dårlig utsnittet pga. deres plassering og
formen.
Skolen har 3 innganger.
Nei. Ingen
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Er fellesfunksjoner plassert sentralt og lett
tilgjengelig i bygget?

Nei

Personalarealer ligger sentralt i 2. etasje.
Resten av funksjoner er spredt i bygget.

Er spesialiserte læringsarealer plassert samlet og
sentralt i bygget?

Nei

Funksjonene er spredt i bygget.

Er administrasjons og personal arealer samlet og
plasser sentralt i bygget?
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Samlet og ligger sentralt. Men er ikke let
tilgjengelig for besøkende.

Teknisk tilstand
Kapitlet oppsummerer vurdering av den tekniske tilstanden på Nesoddtangen skole med hensyn til det
bygningsmessige, VVS og Elektro. Basseng og svømmehall bør ha en egen kartlegging da dette en
konstruksjoner som er vanskelig å kartlegge med dette nivået og det kan være store kostnader knyttet til
utbedringstiltak både i selve bassenget og i klimaskallkonstruksjonen rundt som ikke vil bli fanget opp her.
Tabellen under viser den tekniske tilstandsgraden for hovedkomponentene.
Tabell 11 Teknsik tilstandsgrad (TG) Alværn skole

Alder

Alværn
ungdomsskole

48

Bygg

1,6

VVS

EL

1,6

Tele og
auto
1,0

Andre
inst.
3,0

Utendørs

1,0

Samlet
TG
1,59

6.5.1 Bygg
Bygget har antatt drenering fra byggeåret. Ingen rapportert eller registrert fukt-/saltutslag på yttervegger
i underetasje med unntak av i området tilknyttet basseng. Hoveddelen av dette kan tilbakeføres til
svømmebasseng, men enkelte lokale utslag kan være fuktoppsug fra grunnen. Det ble ikke informert om
problemer med setninger på befaringen og heller ikke visuelt observert større riss, sprekker eller skader
som indikere pågående setninger eller svikt i de bærende konstruksjoner. Taket er oppført ca. 1970 og det
antas at takkonstruksjonen ikke tilfredsstiller dagens krav til snølaster.
Plasstøpte og armerte dekker. Yttervegger er i hovedsak antatt utført som lette utfyllingsvegger mellom
plasstøpte betongsøyler. Antatt plasstøpte betongvegger i u. etg. Generelt ikke rapportert eller registrert
armeringskorrosjon på betongkonstruksjoner, men på yttervegg ved basseng er det noe utfelling som
trolig stammer fra armeringskorrosjon.
Hovedsakelig aluminiumsvinduer med lakkert overflate og 2-lags isolerglass. Mange glassruter er skiftet ut
i 1. etasje og har ulik alder, men karm og rammer antas å være fra 90-tallet. Ifølge opplysninger gitt fra
skolen er det ikke klager på trekk fra vinduene, men vinduene har dårlig funksjon og på et stor antall er
åpningsmekanismen sperret. Innganger har glassdører i lakkert aluminium, usikkert om disse er med
sikkerhetsglass. Ytterdører antas å være fra 90-tallet, tilsvarende som vinduene. Også for ytterdører er
det tilbakemeldt om funksjonssvikt og problemer knyttet til åpne-/lukkemekanismer. Innganger er utstyrt
med utvendig skraperist og matter på innvendig side. Utvendig ståldører til boder etc. i u-etg. Innerdører
er typisk glatte, lakkerte laminatdører. Ukjent alder på innerdører, men fremstår i god stand med
tilfredsstillende funksjon.
Generelt er ytterveggene utført med overflater av murt tegl/skallmur og overflatebehandlet trekledning.
På teglfasader inn mot skolegård og dels ved svømmehall er det registrert dype mørtelfuger og stedvis

10214947-001-RAP-1

29. November 2019

Side 58 av 64

Nesodden kommune
Tilstandsvurdering av Myklerud, Nesoddtangen og Alværn skole

multiconsult.no
6 Alværn ungdomsskole

manglende mørtel i fugene. Også rissdannelser på teglfasaden pga. manglende bevegelsesfuger. Ingen
registrert råte eller avflassing på trekledningen, men overflatebehandlingen fremstår å ha behov for
vedlikehold. Betongkonstruksjoner i u.etg. og sokkel som er malt/slemmet har avflassinger.
Samtlige tak er bygget med flatt tak tekket med asfalttakbelegg og innvendige nedløp. I følge
opplysninger gitt på befaringsdagen ble samtlige av takene tekket om i perioden ca. 2016-17, med unntak
av taket over svømmehall. Det ble ikke utført noen etterisolering av takflatene. Det er ikke rapportert om
noen pågående lekkasjer etter omtekking. Det antas at takkonstruksjonen ikke tilfredsstiller dagens krav
til U-verdi for tak.
Hovedsakelig gulv med banebelegg. Originalt, eldre belegg i en del rom med stor grad av slitasje og
sprekker. Belegg i korridorer er på et tidspunkt skiftet ut på hele/deler av arealet og vurderes å være i
tilfredsstillende stand med normal bruksslitasje. Eldre korkfliser (trolig originalt) i personalrom i god stand
basert på alder. Parkett i sløydsal med nedslitt lakkbehandling og betydelig slitasje. Sportsbelegg i gymsal
med løse/manglende sveisefuger og stor slitasje. Keramiske fliser på wc og dusjer. Fliser/mørtelfuger
generelt intakte, men nedsmussede fuger. Innvendige trapper med terazzobelegg i god stand, men
sårskade/avslag på trinn registrert. Manglende merking og sklisikring i trinn.
På vegger generelt tegl og malt betong på søyler/dragere i korridorer med tilfredsstillende stand. I
undervisningsrom malte, pussede vegger, plater og brystningspanel. Trepanel i gymsal. Veggoverflater
fremstår generelt noe slitt, med nedsmussing, hakk og bruksmerker. Keramiske fliser med mørtelfuger
registrert på vegger i svømmehall, dusjer og wc. Løse fliser på vegg i wc ved svømmebasseng. Også malt
leca i svømmehall. Generelt malt, pusset betong i u-etg. med registrert saltutslag og avflassing på vegger i
tilknytning til bassengområdet.
I hovedsak systemhimlinger (t-profilsystem) med generelt god stand. Malte betonghimlinger i
underetasjen der det er registrert saltutslag og avflassing i tilknytning til bassengområdet. Trespiler i parti
på korridor, i gymsal og i svømmehall. Råteskader og svertesopp på himling i svømmehall.
Av fast inventar fremstår kjøkkeninnredninger generelt i tilfredsstillende stand.
6.5.2 VVS
Den tekniske tilstanden for VVS-anlegget er evaluert med hensyn til sanitæranlegg, luftbehandling og
kjøling. Utvendig vann- og avløpsrør er også kommentert på et overordnet nivå.
Sanitær
Bunnledninger med selvfall fra byggeår 1970, bør kamerakontrolleres for å verifisere tilstand. Videre tiltak
vil avhenge av funnene på kontrollen. Overvann fra tak håndteres via innvendige og utvendige nedløp
som går ned og inn på bunnledning. Sanitæranlegg er hovedsakelig fra byggeår 1970, med enkelte
utskiftninger av sanitærutstyr (toaletter, vaskerenner) og blandebatterier utført i senere år etter behov.
Skolekjøkken (rom 205) virker å være rehabilitert en gang på 2000-tallet. Svømmehall og garderobeanlegg
ble rehabilitert 2000-2002, bl.a. med nytt dusjanlegg og renseanlegg for svømmebasseng.
Avløpsrør er hovedsakelig eldre SA-rør fra byggeår 1970, med enkelte innslag av nyere plast-rør,
sannsynligvis fra 2000-tallet (G-fløy). Blanding av eldre KV/VV-kobberrør (gjengeskjøter og loddet fittings)
og nyere KV/VV-kobberrør (type kapillar for myklodding). Nyere VV-rør er isolert med minerallullskåler
med aluminimumsmantling, nyere KV-rør med cellegummi. Enkelte utskiftninger av tappevannsrør utført i
senere tid, bl.a. hovedføringer for tappevann i K-fløy, plan 1 skiftet i 2012 og tappevannsrør i tilknytning
til varmtvannsberedere og kaldtvannsforsyning i G-fløy (rom 043) skiftet i 2015. På befaring ble det
registrert varmekabler på VV-rør i G-fløy, kjeller.
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Blanding av eldre ett-greps armaturer med kun KV, eldre to-greps armaturer og nyere ett-greps armaturer
fra senere tid (bl.a. på vaskerenner). Gulvmonterte toaletter.
Vanninntak plassert i rom 043 i G-fløy. Fem varmtvannsberedere á 500 L (type Høiax SRS 500) med
el.kolbe (15 kW) fra 2015, plassert i rom 043 i G-fløy. Tre nyere vannmålere på vanninntak og nyere
sirkulasjonspumpe for VV, antatt å være fra 2015. Vannbehandling/legionellasikring med Anodix-system.
Dusjanlegg i G-fløy, kjeller får ferdigblandet vann. Dusjbatterier er ettrørs med tidsknapp.
Renseanlegg for svømmebasseng fra 2000-2002, plassert i rom 045. Renseanlegget har eget vanninnlegg
av eldre type, sannsynligvis fra byggeår 1970. Det er registrert mye irr på tappevannsrør og
overflatekorrosjon på utstyr tilknyttet renseanlegget, noe som tyder på ett surt miljø. Seks sandfiltre (type
Lacron) og ett kullfilter. El.varmeveksler på 15 kW. På befaring ble det registrert vannlekkasje i området
rundt en av sirkulasjonspumpene, årsak/eksakt lekkasjested er ikke identifisert av driftsoperatør. Rommet
for renseanlegg bør ventileres bedre for unngå irr og korrosjon på rør og utstyr. Separate
doseringspumper og oppbevaringskanner for syre og klor er plassert i to lukkede "avtrekkskap" i gang
042. Med denne eksisterende løsningen er det en viss fare for uhell dersom ikke driftsrutinene følges til
punkt og prikke (dårlig tid, nye ansatte, o.l.).
Store deler av sanitæranlegget er 49 år gammelt og har overskredet forventet teknisk levetid. Det bør
derfor skiftes ut i sin helhet. Spesielt gjelder dette eldre deler av ledningsnett for avløp og tappevann, inkl.
isolasjon og ventiler, samt eldre sanitærutstyr med to-greps armaturer og ett-greps armaturer med kun
KV. Det er ukjent hvorvidt rør/rørisolasjon inneholder asbest og om det er utført asbestsanering. Generelt
kan det være asbest og/eller bly i skjøtene på spillvannsrør og overvannsrør fra før 1970-tallet.
Opprinnelig rørisolasjon på tappevannsrør fra før 1970-tallet kan være asbestholdig.
Luftbehandling
Bygget ventileres av totalt seks luftbehandlingsaggregater, inkludert avfuktningsaggregat for svømmehall.
Alle luftbehandlingsaggregater har elektriske varmebatteri og direktedrevne, frekvensregulerte vifter
(sistnevnte opplysning fra driftsoperatør):


Type Systemair Topvex fra 2012, plassert i rom 036 i G-fløy. Betjener garderober i G-fløy.
Roterende varmegjenvinner.



Type Systemair Topvex TR06EL-R-CAV fra 2012, plassert i rom 052 i G-fløy. Betjener helseavdeling.
Roterende varmegjenvinner.



Type Menerga fra 2007, plassert i teknisk rom på tak av G-fløy. Avfuktingsaggregat som betjener
svømmehall. Varmepumpegjenvinner.



Type Systemair DVCompact-20 fra 2011, plassert i teknisk rom på tak av G-fløy. Betjener gymsal i
G-fløy. Roterende varmegjenvinner. (Usikkert om denne har frekvensregulerte vifter).



To utvendige luftbehandlingsaggregat på tak av K-fløy og S-fløy fra 2012 (ikke befart grunnet
utfordrende tilkomst med fastmontert stige). Betjener hver sin fløy. Opplyst å ha roterende
varmegjenvinner.

Automatikken til ventilasjonsanleggene er tilkoblet SD-anlegg.
Separate avtrekksvifte for skolekjøkken (rom 205). Sponavsug i tilknytning til sløyd (rom 121A).
Det er balansert omrøringsventilasjon med variable luftmengder (VAV, behovsstyring) i K-fløy og S-fløy og
med konstante luftmengder (CAV, ikke behovsstyring) i G-fløy. Behovsstyring av luftmengder ved
tilstedeværelse av personer. Kanaler er montert skjult over himling i korridor og svømmehall.
Gjennomgående løsning for klasserom og lærerplasser er en dysekanal for tilluft med åpen montasje
10214947-001-RAP-1

29. November 2019

Side 60 av 64

Nesodden kommune
Tilstandsvurdering av Myklerud, Nesoddtangen og Alværn skole

multiconsult.no
6 Alværn ungdomsskole

langs innervegg, og ett sentralt avtrekk med rist på innervegg (ofte ut mot korridor). I kontorer er det
tilluftsventiler med åpen montasje og (kontroll)ventiler for avtrekk i tak. Eldre, rektangulære kanaler med
åpen montasje i kjeller av G-fløy. Kanaler og utstyr for luftfordeling i K-fløy og S-fløy fra 2012, mens
kanalanlegget i G-fløy virker å være eldre enn dette, muligens fra rehabilitering 2000-2002.
Kjøling
DX-enhet (type Mitsubishi Electric MSZ-SF35VE) fra 2013 for kjøling av IKT-rom 243 og 247. Utedel er
plassert på yttertak. Kuldemedium er R410A. Dette kuldemediet inngår på listen til EUs
F-gassforordninger over kuldemedier som skal begrenses sterkt i årene framover. I 2025 blir nyinstallasjon
av DX-kjølere med GWP > 750 CO2- ekvivalenter/kg kuldemedium og inntil 3 kg fylling forbudt. (GWP =
Global Warming Potential). Dette er typisk DX-kjølere med R410A og R407C. Etterfylling av alle typer
kuldemedier med høy GWP (typisk R410A, R407C og R134A) blir i fremtiden svært dyrt på grunn av
strenge reguleringer i Europa. Det anbefales derfor at DX-enheten byttes ut, eller bygges om til et mer
miljøvennlig kuldemedium ila. neste tre til fem år.
Utvendig vann- og avløpsrør
Overvann fra tak håndteres via innvendige og utvendige nedløp som går ned og inn på bunnledning.
Overvann har avrenning på asfaltdekker til fire utendørs gårdskummer med sandfang, samt
omkringliggende vegetasjon. Det ble ved befaring ikke åpnet kummer for inspeksjon. Det er ikke
rapporter om problemer med oppsamling av vann eller is.
6.5.3 Elektro
I forbindelse med vurdering av det elektriske anlegget i bygget er elkraftanlegg (Fordelinger og
driftstekniske utstyr), Teletekniske anlegg (brannalarm, svakstrøm og IKT-spredernett) og heis.
Elkraftanlegg
Jordingsanlegg/Bæresystemer består av synlige kabelbroer i underetasje. Broene er overfylt og det er
usikkerhet i forhold til kablenes riktige føringsevne/dimensjon. Øvrige ligger i plastkanaler i kontorer,
arbeidsrom og klasserom.
Trafoen er i eget rom i bygget og inntaket antas ført gjennom vegg. Hovedfordelingen er plassert i eget
rom ved siden av trafo og ble skiftet ut i 2012. Hovedbryteren er 630 A.
Stigekabler er stort sett som PFSP fra byggeår.
4 stk. av underfordelingene ble skiftet ut i 2012. Resterende er fra byggeåret, har nådd sin tekniske levetid
og er moden for utskifting.
Kursopplegget og en del av tilkoblet utstyr er fra byggeår dvs. 49 år og er modent for utskifting i henhold
til oppnådd teknisk levetid.
Belysningsanlegg i korridorer ble skiftet ut i 2012. Nærmest 90% av belysningen er koblet mot SD anlegg.
Resten av skolen har eldre belysningsanlegg med T8 lysrør og er modent for utskifting i henhold til
oppnådd teknisk levetid.
Nødlysanlegget på 1/3 av skolenble fornyet i 2018. Resten av anlegget er fra byggeår og den tekniske
levetiden er nådd og anlegget er modent for utskifting.
Varmeanlegget i bygget er en blanding av gjennomstrømningsovner og strålevarme styrt med
bimetalltermostater som har en ut/innkoblingsnøyaktighet på ca. 5 grader. Alderen på anlegget antas å
være fra byggeår. Dermed er anlegget modent for utskifting i henhold til oppnådd teknisk levetid. En

10214947-001-RAP-1

29. November 2019

Side 61 av 64

Nesodden kommune
Tilstandsvurdering av Myklerud, Nesoddtangen og Alværn skole

multiconsult.no
6 Alværn ungdomsskole

utskifting av anlegget vil også gi en bedre styring av energiforbruk og temperatur som vil gi en jevnere
temperatur i rommene.
Teletekniske anlegg
Disse anleggene er brukerrelaterte og dermed ofte servet av egne firmaer i forhold til service og
vedlikehold.
Nytt brannvarslingsanlegg i 2016 med varsling med klokker lokalt og med overføring til brannvesenet.
Innbruddsalarmen er nytt fra 2012 og driftes av skolen
Heis
Access skrueheis sist kontrollert 2018 er fra byggeåret. Dermed er heisen moden for utskifting i henhold
til oppnådd teknisk levetid.
6.5.4 Brannteknisk
Skolen er bygd 1969-1971 og Byggeforskriften fra 1985 legges til grunn for det branntekniske
referansenivået på bygget. Bygget er plassert i bygningsbrannklasse 2. Den branntekniske befaringen og
de vurderingene som er gjort er basert på stikkprøver på stedet gjort i henhold til NS 3424
«Tilstandsanalyse av byggverk». Det vil si en visuell befaring uten fysiske inngrep. Befaringen er utført i
løpet av kort tid og det er ikke kontrollert funksjonen av branntekniske installasjoner slik som dører på
holdemagnet og brannalarm etc. Det er kun tilstand som er registrert og det er ikke gitt tilstandsgrader.
Skolen fremstår generelt med god personsikkerhet og brannsikkerhet. Det er kun behov for mindre tiltak.
Rømningssikkerhet
I første etasje har alle arealer tilgang til to uavhengige rømningsveier. Undervisningsrommene har tilgang
til rømningskorridor og alternativ utgang ut vindu til det fri. Avstand fra underkant vindu til terreng er
maksimalt 1,5 meter i første etasje. Gymsal og svømmehall har tilkomst til to uavhengige rømningsveier.
For andre etasje har alle rom tilgang til korridor som leder til to trapper. Bygget er delt med
seksjoneringsvegg og rømning kan skje horisontalt til sikkert sted. Denne gjennomgangen må ikke låses
av. Rom lengst inne i korridorer er utstyrt med utfellbar rømningsstige. Denne var ikke tilgjengelig i rom
208 grunnet manglende åpner på vindu og ikke befart i rom 230. Rømningssikkerheten er tilstrekkelig iht.
BF 85 uten vindusrømning fra plan 2.
Rømningsbredder fra alle arealer til det fri er tilstrekkelig.
Seksjonering
Bygget er seksjonert i to ulike seksjoner som utgjør under 1200m2 hver. Eksisterende sitasjon vurderes å
være ok iht. BF 85.
Branncellebegrensende vegger og dører
Rømningskorridor skilt fra klasserom med branncellebegrensende vegger og dører. Klasserom ikke skilt ut
som egne brannceller. De fleste dører har brannmotstand men enkelte dører har usikker klassifisering,
som dører til gymsal da disse er malt over. Trapp ved basseng og scene er ikke skilt ut som egen
branncelle slik som vist på branntegning. Branntegning må oppdateres.
Ledesystem
Enkelte rømningsdører mangler markeringslys. Det eksisterende systemet må utvides til alle deler av
byget slik at det blir et helhetlig system. Eksempel er dør til det fri i underetasje, som mangler
markeringslys på utgang.
10214947-001-RAP-1

29. November 2019

Side 62 av 64

Nesodden kommune
Tilstandsvurdering av Myklerud, Nesoddtangen og Alværn skole

multiconsult.no
6 Alværn ungdomsskole

Branntekniske installasjoner
Bygget er utført med heldekkende brannalarmanlegg. Dører på holdemagnet ble ikke testet. For tilstand
på tekniske installasjoner vises det til vurdering utført av RIE.
Slokkeutstyr
Bygget er dekket av brannslanger plassert i rømningskorridorer. Enkelte rom med ekstra behov har
håndslukkere. Forholdet er vurdert tilfredsstillende.
Materialer
Det ble ikke registrert forhold knyttet til materialbruk i bygget. Treverk i himlinger er tidligere beskrevet
brannimpregnert.

6.6

Bygningenes tilpasningsdyktighet
Alværn skole består av et el-formet bygg med forholdsvis god bygningsbredde og god etasjehøyde. Bygget
har tunge innervegger i tegl. Selv om teglveggene ikke er bærende, kan de sette noen begrensninger for
endringer i planløsningen. Det er gode muligheter for frie flater som følge av byggets sammenhengende
form og vertikale sjakter i bygget har plass til føring av eventuelle nye installasjoner. I alt vurderes byggets
tilpasningsdyktighet til å være god. Tabellen under viser tilpasningsdyktighetsgraden til bygget.

Alværn skole

Fysiske forhold

Elastisitet

Samlet TPD

1,39

0

1,25

Bygget ser ut til å ha god lastkapasitet i bæresystemet og et påbygg kan vurderes om det er behov for det.
Nærmere tekniske undersøkelser av bæresystemet er likevel nødvendig før dette igangsettes. Bygget har
frie arealer rundt som kan brukes til et eventuelt tilbygg i tillegg. Derfor scorer bygget svært godt på
elastisitetsaspektet i tilpasningsdyktighetsvurderingen.
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Oppgraderingsbehov

Som vet ble nevnt i kap. 2.5 er teknisk oppgraderingsbehov definert som: «den innsats som kreves for å
heve den tekniske kvaliteten til et definert ambisjonsnivå». Det påpekes at teknisk oppgraderingsbehov
ikke må forveksles med forventede kostnader for totalrehabilitering, og at det heller ikke inkluderer
behov for ombygginger eller utvidelser. Det samlede investeringsbehovet for bygningsmassen vil derfor
være større enn kun det tekniske oppgraderingsbehovet.
«Teknisk oppgraderingsbehov» tilsvarer kostnadsestimatet for å heve tilstanden på bygningsmassen til et
definert ambisjonsnivå. I dette tilfellet er ambisjonsnivået definert å tilsvare tilstandsgrad 1 (TG 1) iht.
Norsk Standard 3424 «Tilstandsanalyse av byggverk». Det vil si at lover og forskrifter er oppfylt (iht.
byggeår), og at bygningsmassen fremstår med god/ tilfredsstillende teknisk tilstand.
Tabellen under viser teknisk oppgraderingsbehov for de ulike skolene på kort sikt (5-års perspektiv) og litt
lengre sikt (10-års perspektiv).
Tabell 12 Oppgraderingsbehov for skolene

0-5 år (Kr.)

5-10 år (Kr.)

Totalt (Kr.)

Myklerud

29 750 000

17 400 000

47 150 000

Nesoddtangen

48 400 000

33 000 000

81 400 000

Alværn

11 500 000

33 500 000

45 000 000

Total

89 650 000

83 900 000

173 550 000
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