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Orientering 

Generelt 

Denne beskrivelsen viser til skisseprosjekt for Hunn Barneskole med tilhørende Flerbrukshall 

på Skage i Overhalla kommune. Bygningen skal også innhold en skytebane som vil bli 

plassert under hall. Prosjektet er utført av arkitektkontoret JonArk as.  

Målet har vært å skape en bedre skole, med god og trygg ramme rundt elever og ansatte. 

Eksisterende Bebyggelse 

 

 
 

Skolen ligger sentralt på Skage ca. 11km vest for kommunesenteret Ranemsletta. 

Bebyggelsen består i dag av 1983-bygget oppført i 1 etasje og kjeller under deler av 

bygg. 1.etasje bestående av en fløy med bibliotek og møterom, en fløy med 

håndarbeidsrom, arbeidsrom lærere og vaktmester, og en midtre del med 

inngangsparti/hall, administrasjon og gang til 1997-bygget. Kjeller under midtre del med 

i hovedsak flere lagerrom og teknisk rom med ventilasjon. 
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1997-bygget oppført i 2 etasjer og kjeller under deler av bygg. Deler av kjeller er fra 

tidligere bygg oppført på 1950-tallet. 

Gymnastikksal i 1 etasje med skytterbane i kjeller, oppført ca. 1972. 

Bygningsmessig kartlegging av tilstand og kvaliteter 

Eksisterende bygnings tilstand 

Det ble utført en rapport om bygningens tilstand av Takstforum Midt-Norge as (vedlegg1). 

Konklusjonen var: «1983- bygget har en bærekonstruksjon i normalt god stand, men er 

ikke dimensjonert etter dagens krav til snø- og vindlast, generelle energikrav mot grunn, 

yttervegger og tak. Bygningen har ingen sikring mot Radon. Utvendig bærer bygget preg 

av en del slitasje og elde med råte i utvendig kledninger i vegg og takutstuikk. fukt og 

råteskader i en del vinduer og ytterdører. Lav romhøyde i midtfelt/hall på 2,22 m under 

limtrebjelker, gir store begrensninger ved ombygging og videre bruk som skolebygning, 

og for tekniske fremføringer som må skje via kjeller. 

1997-bygget er i generelt god stand, men en del utfordringer med varmegjennomgang 

i takkonstruksjoner. 

1972-bygg med gymsal har en del innvendig slitasje. Dekke bør vurderes utbedret p.g.a. 

slitasje og sikkerhet fra skytebane i kjeller. Vinduer må påregenes skiftet p.g.a. elde og 

utidsmessighet.» 

Vurdering av bygnings tilstand 

Målet med skisseprosjektet har som sagt vært å skape en skole som er bedre for alle 

brukerne, her må vi ta hensyn til ansatte, elever, besøkende. Vi må også planlegge at 

deler av anlegget skal brukes utenfor skoletiden ettersom det er en flerbrukshall tilknyttet. 

Utomhus legges det også opp til et nærmiljøanlegg som kan brukes til lek og rekreasjon 

av de som bor i område. 

Den eksisterende bygningsmassen er oppført henholdsvis 1972, 1983 og 1997, siden dette 

har det skjedd betydelig utvikling i byggemetode når det gjelder tekniske løsninger, 

energi, akustikk osv. 

Bygningen som er oppført i 1972 som inneholder gymsal er i såpass dårlig stand at denne 

forutsettes revet. Når det kommer til 1983 bygget har vi forsøkt å tegne alternativer der vi 
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bevarer hele eller deler av bygningen. Bevaring er mulig men vi har konkludert med at 

det vil utløse såpass omfattende ombygging/oppgradering at det ikke er økonomisk 

forsvarlig. Teknisk avdeling i Overhalla kommune har også gitt signaler om at det vil stilles 

krav til at vi bygger etter gjeldende teknisk forskrift (TEK17). Det skal også nevnes at 

dagens bærekonstruksjon setter begrensninger for planløsninger. Det er kun søylene som 

tilfredstiller dagens kapasitetskrav. Man vil sannsynligvis få søyler midt i rom, noe som ikke 

er gunstig. I tillegg til at det vil være begrenset himlingshøyde i deler av rom. Med dette 

som grunnlag foreslår vi at både 1972 og 1983 - rives i sin helhet. 

1997 – bygget er i vesentlig bedre stand, i følge takstrapport og brukere har det vært 

problemer med isdannelse på raft. Vi foreslår utbedring av tak-konstruksjonen, 

etterisolering og etablering av nytt luftesjikt samt ny tekking på hele bygningen. I tillegg 

skal det bygges om innvendig i følge planskisser. Bæresystemet i dette bygget er heller 

ikke dimensjonert iht dagens lastkrav, men det er forutsatt at dette ikke berøres, og da er 

det mulig å benytte dette videre uten forsterkninger. 

 

Funksjons-og arealprogram 

Funksjonsbehov 

Skolen ønsker å ha basisarealer som gjør det mulig å samle ett trinn men med bedre 

delingsmuligheter. Gode grupperom er ønskelig. Naturfag trenger nytt rom og Kunst og 

Håndverk må vurderes. Garderober og toalett må dimensjoneres for å takle maksimalt 

elevtall. 

Ny løsning til gymsal slik at den kan benyttes ved ulike arrangement. Ønsket er en ny hall 

som tilfredsstiller kravene til definert ballidretter, med tilhørende garderobeløsning, men 

som samtidig kan brukes til andre typer arrangement/samling for skolen. Uttrekkordning 

for stoler og lys/lyd-system som kan felles inn i tak/vegger vil være en forutsetning for å få 

til en god flerbruksløsning. Hallen bør plasseres nært musikkrom med 

grupperom/øvingsrom for aktiviteter i musikkundervisning og for kulturskoleundervisning. 

Ny skytebane ønskes integrert i løsning. Den bør ha romslig gangareal for venterom, 12 

baner med banelengde 15 meter mellom stiplet linjer. 
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Dimensjonering 

I dag er skolen dimensjonert for ca. 170-180 elever, gjennomsnitt 25 elever per klasserom 

fra 1. til 7. trinn. Det viser seg at klasserom og grupperom er for små til dagens behov.  

Analyse av elevtallsutvikling i tillegg til nybygging og tilflytting på skage viser at behovet 

er i gjennomsnitt 32 elever på hvert trinn.  En løsning for 1-4. trinn bør ha minimum 2 av 4 

basisarealer som takler 35-37 elever, selv om gjennomsnitt settes til 32. 

Funksjons-og arealskjema  

Ligger vedlegg (ARK tegninger) 

 

Plassering av bygninger og behov 

1997-bygget skal bevares og fornyes for å imøtekomme mellomtrinn, administrasjon og 

spesialrom i 1.etasje. I 2.etasje tenker vi å plassere andre spesialrom, lærernes 

arbeidsareal og personal. 

Ny fløy for småtrinn legges tilknyttet til 1997-bygget mot øst. Løsningen skal ivareta skolens 

behov og dags kravspesifikasjoner. 

Eksisterende gymsal rives og ny flerbrukshall etableres på samme sted, mot vest. 

Skytebane med 12 baner blir passert under hallen. Det vil bli etablert heis og ny trapp 

som gir tilgang til kjellerareal. 

 

Utomhus og trafikkløsning 

Skolens innspill til skole uteområde 

_ Amfi, event. et annet sitte areal, gjerne med noe under tak. Et alternativ kan være 

andre løsninger for å ta med hele klassen ut og at de kan samles sittende. Ei stor trapp 

med overbygg var også foreslått, slik at det kan brukes til et amfi uten at det tar for stor 

plass; 

_ Et område som innbyr til aktivitet, med leker som passer for de yngste elevene, gjerne 

inndelt i ulike lekestasjoner; 
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_ Sjakkbrett stort format; 

_ Påmalt paradis, tallinje mm; 

_ Ball fritt område; 

_ Et gummidekke og område (som ligner festplassen i Namsos); 

_ Lav, nedgravd trampoline, liggenett/hengekøyer (ala Nesheim skole); 

_ Gjerne noe med vann som renner; 

_ Området må stenges helt for trafikk, gjerne med beplantning/plante kasser og 

skjerming.  

Trafikkløsning 

Parkering til ansatte og idrettshall som ev. brukes på kveldstid og helg blir plassert mot 

vest, her ligger også inngang for personale og besøkende. Arealet skal innholde 

parkeringsplass, HC-parkeringsplass og sykkelparkering. I dette arealet skal det også 

settes av plass til en vaktmestergarasje som brukes til oppbevaring av div utstyr, tilhenger, 

snøfreser osv.  

Henting/levering og bussparkering er tenkt tilknyttet Melaveien som ligger Øst for 

skoleområde. Som vist i utomhusplan foreslår vi enveiskjørt løsning som vil gi en trafikksikker 

og effektiv håndtering av trafikken.  

Skole uteområde 

Uteområdet blir liggende mot sør, med gode solforhold og godt skjermet fra trafikk. 

Mesteparten av det sørliggende arealet skal bevares og forbedres/videreutvikles: 

ballbinge, fotballbane (som skal forbedres, heves pga. drennering/vannoppsamling). 

Lekehuset og gapahuken bevares og får nødvendig vedlikehold, trafo og silo for pellets 

blir uberørt. Det blir et nytt uteareal der som deler av 1983-bygget ligger i dag, Her skal 

«torget» ligge nærmest fellesinnganger og garderober. Det blir tilrettelagt for rolig 

opphold mens det i uteanlegget ellers er lagt vekt på å skape gode møteplasser med 

amfi og benker. Deler av areal (foran SFO) skal innby til aktiviteter som passer de yngste 

elevene i ulike lekestasjoner. 
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Bygningsutforming 

1997-bygget blir i hovedsak uendret i sin utforming. Det tenkes at denne bygningen blir 

det dominerende volumet mot sør som setter sitt preg på område med røde yttervegger. 

Alle de andre nye bygningene skal ha flatt tak og en mer diskret utforming. Tre/grå toner 

fasader, stor åpning og noen elementer med farge skal skape en harmonisk helhet med 

det eksiterende bygget.  

  

Innholdsløsning   

Bygningenes hovedstruktur knyttes til 4 hoveddeler: læringsareal, personalareal, hall og 

skytebane. 

Den første hoveddelen, læringsareal skal innhold de funksjoner tilknyttet til elever: 

småtrinn, SFO, mellomtrinn og spesialrom. Disse funksjonene ligger for det meste i første 

etasje med god tilgang til skolegård. Trinnene legges strategisk der elevene oppholder 

seg mest og har sin primære tilhørighet. Avdelingene består av generelle rom av ulike 

størrelser og for ulike situasjoner: baserom, grupperom, vrimleareal, toalett og 

garderober. Småtrinns nye fløy skal også huse rom for SFO. 

Personalarealet er delt i to: administrasjon som blir plassert i 1. etasje nærme innganger; 

og lærernes arbeidsplass og personalareal i 2.etasje. Fra 2.etasje er det god utsikt til hele 

skolegården. 

Flerbrukshallen skal dele inngang og andre felles fasilitet med skolen. Det blir plassert ved 

1997-bygget mot vest og vil være tilknyttet med nytt musikkrom. Tanken er at hall kan 

brukes som sitteplass til store arrangement med scene som ligger i musikkrom eller at det 

kan sittes i tribune når skal se presentasjoner i hall eller på skjem/lerret/vegg.  

Skytebanen blir den fjerde del av bygning. Den skal plasseres i kjeller, under hall med 

tilgang fra felles trapp og heis. 
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Universell utforming   

Skolen skal gjennom universell utforming tilrettelegges for at elever med særskilte behov 

skal ha en reell mulighet for inkludering. Siden skolen går over to plan det er planlagt 

trapp og heis for å komme fra etasje til etasje. Skolen er planlagt og tilrettelagt ut ifra 

kravene om universell utforming. Aktuelle prosjekteringsverktøy ble lagt til grunn, bl.a. 

kommunens egen veileder som er noe strengere en TEK 17. 

 

Energi og miljø  

Energirammen og kravet til skolebygning er på maks. 110 kWh/m². 

Innvendig er unngåelse av miljøbelastende materialer viktig. Avgassinger fra 

malerarbeider, gulvbelegg, unngåelse av støvoppsamling/-allergi, akustikkproblematikk 

og nøye detaljering og oppfølging i den videre planlegging, for å unngå 

fuktskader/lekkasjer og senere vedlikeholds problematikk, blir derfor viktige faktorer 

sammen med tilpasning til universal utforming i den videre detaljprosjekteringen. Totalt vil 

en bevist planlegging i forhold til miljø og livssykluskostnader for å bedre totaløkonomien 

i prosjektet foreslås, selv om det i utgangspunktet kan koste noe mer i 

investeringskostnader. 

 

Brann 

Beskrivelse av dagens branntekniske løsninger: 

Eksisterende bygningsmasse er delt i tre deler; gymsal, 83-bygget og 97-bygget, og alle 

bygg regnes å ha inntil to etasjer selv om 97-bygget har delvis kjeller og det er nivåforskjell 

mellom byggene. Skole defineres i risikoklasse 3 og vil med to etasjer plasseres i 

brannklasse 1.  

Dagens branntekniske utforming er forskjellig mellom byggetrinnene; i 83-bygget er 

bibliotek skilt ut som egen branncelle, mens undervisningsrom, vaktmesterkontor og 

lærerarbeidsplasser er i samme branncelle som korridor og foaje. Det er ikke registrert 

brannmotstand på dører i dette området. Rømning kan skje via vindu. 
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I 97-bygget er korridorer utført som rømningsvei og tilliggende undervisningsrom som 

egne brannceller (med dører B30). Atrium i 97-bygget er å betrakte som rømningsareal, 

siden dette utgjør en av rømningsveiene fra 97-bygget i begge plan (skilt med F30-dører) 

og brannport A60, samt fra dagens musikkrom og skolekjøkken. Rømning kan skje via 

vindu hvor det er < 2,0 m ned til terreng.  

Gymsal er skilt ut som egen branncelle, med utgang kun til vindfang.  

Bærekonstruksjoner er av betong, stål og tre.  

Bygningsmassen har delvis brannalarmanlegg og utgangsmarkeringer, og brannslanger 

som slokkemiddel.   

 

Beskrivelse av brannteknisk tilstand: 

Siden tilstand kun er kartlagt gjennom visuell besiktigelse, hefter det usikkerheter rundt 

faktisk oppbygning av enkelte konstruksjoner. Tilsvarende gjelder tilstand i skjulte hulrom.  

Rømningssikkerhet (utganger, rømningsveier, aktive brannverntiltak): 

Gymsal: kun ènsidig rømning i gymsal, foruten vinduer (dog ikke tillatt fra forsamlingsareal 

RKL 5). Garderober i kjeller har utgang til korridor med trapp opp mot gymsal. Sekundær 

rømningsretning er inn mot kjeller under 97-bygget og videre under 83-bygget. Rømning 

går via lagerrom med låsesystem som ikke er tilrettelagt. Dette er ikke preakseptert 

løsning. 

Skytebane i kjeller har egen utgang uavhengig av skoledel. Sekundær rømning fra 

skytebane skjer via teknisk areal til korridor utenfor garderober til gymsal. Dette er ikke 

preakseptert løsning. 

83-bygget: Undervisningsrom har utgang til korridor/foaje som ikke er utført som 

rømningsvei/egen branncelle. Dette er ikke preakseptert.. Sekundær rømning via vindu. 

Tilsvarende løsning for administrasjon. Bibliotek har egen utgang til det fri. 

Kjeller i 84-bygget er primært underordnede rom med sporadisk personopphold.  

97-bygget: Undervisningsrom har utgang til korridor med videre rømning via utvendig 

trapp eller via trapp i atrium. Egen utgang fra SFO. Musikkrom og skolekjøkken har utgang 

til atrium og vindusrømning.  Bruk av atrium som rømningsvei begrenser annen 

bruk/møblering av atrium. Dette er ikke en preakseptert løsning uten særskilt 

dokumentasjon. Utvendig trapp er ikke skjermet med branncellebegrensende 
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konstruksjoner i 1. etasje. Ukjent hvordan brannport A60 aktiveres. Dersom denne løser ut 

uavhengig av deteksjonsområde, er det en risiko for at rømning via atrium er blokkert. 

Det ble foretatt stikkprøvekontroll av enkelte vinduer i arealer med behov for 

vindusrømning. Disse har tilstrekkelig åpningsgrad. Avstander til terreng er i orden. 

Brannalarmanlegg dekker hovedsakelig kun 97-bygget. I øvrige arealer ble det ikke 

registrert deteksjon. Manuelle meldere og klokker ble registrert også i andre deler. 97-

bygget og grensesnittet mot øvrige deler har elektriske utgangsmarkeringer inkl. skilting 

av retningsendringer. Øvrig merking er etterlysende skilter. Det mangler 

utgangsmarkeringer enkelte steder.  

Verdisikkerhet (konstruksjoner, branncelleinndeling, tekn. installasjoner, slokkemidler): 

Gymsal inkl. kjeller: Bærekonstruksjon av mur og tre. Brannteknisk vurdert til å kunne 

opprettholde bæring i nødvendig tid til rømning. Tilhørende lagerrom inngår i samme 

branncelle som gymsal. Skytebane med tilhørende rom er utført som egen branncelle. 

Trapp til kjeller (garderober) er skilt fra vindfang med murte konstruksjoner og dør A60. 

84-bygget inkl. kjeller: Bærekonstruksjon av mur/betong i kjeller og limtrebjelker lagt opp 

på stålsøyler som bæring over 1. etasje. Det ble ikke registrert brannbeskyttelse av søyler. 

Bæring i innkledde konstruksjoner ble ikke forsøkt påvist utover visuell betraktning. Siden 

utgang er direkte på terreng, vurderes bæresystemet å kunne motstå brann i den tiden 

som er påkrevet for rømning (< 10 min.). Det er ikke branncelleinndeling mellom 

undervisningsrom, vaktmesterkontor, lærerarbeidsplass og korridor/foaje. Utformingen gir 

fluktvei gjennom andre rom, med til dels lagring av brennbart materiale, kjøleskap etc. 

Dette er ikke tilfredsstillende.  Vindusrømning er mulig mht åpningsgrad på vinduer. 

97-bygget: Bærekonstruksjoner av stål og delvis tre, generelt beskyttet med 

gipsplatekledning. Betongkonstruksjon i kjeller. Etasjeskillere av hulldekkeelementer. Trolig 

innkledning av stålfagverk i tak over atrium. Det ble registrert manglende 

brannbeskyttelse av bærebjelker over himling. Stålsøyler på loft var ikke brannbeskyttet. 

Branncelleinndeling hvor tilliggende rom mot korridor er skilt ut som egne brannceller. 

Branncelleinndeling er i orden, forutsatt at atrium til enhver tid oppfyller krav som gjelder 

for rømningsvei mht tilgjengelighet og møblering/bruk. 

Det er registrert manglende branntetting rundt tekniske installasjoner (kanaler, rør, el). 

Dette reduserer branncellebegrensende funksjon og vil gi redusert tilgjengelig 
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rømningstid som følge av raskere røykspredning ut til rømningsveier. Dette gjelder spesielt 

over himling.  

Det er ikke kjent hvilken funksjon ventilasjonsanleggene har ved brann. Det ble ikke 

registrert brannspjeld eller brannisolasjon.  

Slokkemidler består av brannslanger og enkelte håndslokkeapparater. Dekningsgrad 

virker å være tilstrekkelig. 

Beskrivelse av nye branntekniske løsninger: 

97-bygget bevares, men gis en ny planløsning og dels ny bruk. Brannteknisk vil fortsatt 

risikoklasse 3 (skole) og risikoklasse 2 (kontor) være gjeldende, slik at brannklasse 1 fortsatt 

er gjeldende. Ny flerbrukshall og nytt undervisningsbygg planlegges oppført i èn etasje, 

slik at risikoklasse og brannklasse er tilsvarende. 

Hovedelementer i nytt brannkonsept vil være: 

-   Bæresystem R 30  [B 30] 

-   Branncellebegrensende konstruksjon EI 30 [B 30]. Rom med ulik bruk/brannenergi skilles 

ut som egne brannceller, herunder rømningsveier, undervisningsrom, administrasjon, 

tekniske rom etc. Branncellebegrensning må ivaretas horisontalt og vertikalt, dvs i 

innvendige hjørner og mellom ulike plan, i bygget og via fasader. 

-   Brannseksjoneringsvegg REI 90-M A2-s1,d0 [A 90] (alternativt sprinkling), for å begrense 

arealstørrelser. Tillatt areal i hver brannseksjon med heldekkende brannalarmanlegg er 

inntil 1800 m². 

-  Materialer og produkter skal ha egenskaper som ikke gir uakseptable bidrag til 

brannutviklingen. For byggverk i risikoklasse 1-5 og brannklasse 1, tillates likevel dels 

brennbare overflater og kledninger, foruten i skjulte hulrom og sjakter, og i definerte 

rømningsveier. Isolasjonsmaterialer må generelt være ubrennbare (klasse A2-s1,d0).  

-   Tekniske installasjoner skal ikke øke faren for at brann oppstår eller at brann og røyk 

sprer seg. Det stilles krav om branntetting av alle tekniske gjennomføringer i 

branncellebegrensende skillekonstruksjoner. Øvrige tiltak ifm gjennomføringer avhenger 

av dimensjoner og mengder. 

Ventilasjonsanlegg må besørges med sikker ventilering enten etter et «trekk ut»-prinsipp 

(bypass og brannisolerte kanaler) eller et «steng inne»-prinsipp (bruk av brannspjeld hvor 

kanaler krysser branncellebegrensende konstruksjoner). Dersom arealgrenser ivaretas 
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med oppdeling i ulike brannseksjoner, må disse gjennomføringene sikres med 

brannspjeld med samme brannmotstand som seksjoneringskonstruksjonen. 

-   Krav til tilstrekkelig antall rømningsveier og utganger. Maksimal lengde på fluktvei (i 

branncellen) er 30 m i RKL 3 og 50 m i RKL 2. Minimumskrav til fri bredde på dør til 

rømningsvei i RKL 2 og 3 er 0,86 m. Fri bredde på dør i rømningsvei må være 1,16 m i RKL 

3. Vindu kan benyttes som utgang, og for arealer i RKL 2 kan høyde fra underkant vindu 

til terreng være inntil 5,0 meter uten at det tilrettelegges nærmere. I arealer for RKL 3 er 

maks høyde 2,0 meter. 

-   Krav til heldekkende brannalarmanlegg og ledesystem 

-   Krav til brannslanger 

(se vedlagte brannskisser _vedlegg 3) 

Lyd og akustikk  

Lyd og akustikkstrategi  blir basert på krav gitt i TEK17. 

Som grunnlag til utredning av lydforhold i bygninger gjelder: Norsk standard – NS 

8175:2012 Lydforhold i bygninger / Lydklasser for ulike bygningstyper. Generelt for valg av 

lydklasse, velges klasse B som den aktuelle lydklassen ved dette prosjektet. 

 

Lydforhold i bygninger 

Standarden gjelder klassifisering av byggverk i fire lydklasser. Klasse A har grenseverdiene 

som gir de beste lydforholdene og klasse D de dårligste. Standarden fastsetter 

grenseverdier for lydklasser i form av: 

_    luftlydisolasjon;  

_   trinnlydisolasjon;  

_  romakustiske størrelser (etterklangstid, etterklangstid relatert til romhøyde, midlere 

lydabsorpsjonsfaktor, taleoverføringsindeks, mv);  

_   lydnivå (støynivå). 

Grenseverdiene i denne standarden er gitt for boliger, byggverk for publikum og 

arbeidsbygninger, og omhandler spesielt skoler og andre bygninger til undervisning, 

barnehager og skolefritidsordning (AKS/SFO), sykehus og pleieinstitusjoner, 

overnattingssteder, kontorer. For hver bygningstype eller hvert brukerområde er 
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grenseverdiene inndelt i fire lydklasser etter forventet bruk av og krav til bygningen for 

normalt møblerte rom. Alle de ulike kriteriene for lydforhold som er angitt for en klasse, 

skal være oppfylt for at en bygning eller deler av en bygning kan klassifiseres i en 

lydklasse. 

LYDKLASSER: 

Klasse A - Tilsvarer lydmessige spesielt gode forhold hvor berørte personer kun unntaksvis 

blir forstyret av lyd og støy. 

Klasse B - Tilsvarer tydelig bedre lydforhold enn minste krav som er gitt i klasse C, og 

betraktes som god lydstandard. Berørte personer kan bli forstyrret av lyd og støy til en viss 

grad. 

Klasse C - Angir de grenseveredier for nybygde hus som tilsvarer intensjoner for minstekrav 

i byggeforskrift. 

Klasse D - Angir grenseverdi for eldre bygninger som ofte oppnås i praksis ved 

rehabilitering. Tilfredsstiller ikke byggeforskriftenes krav til byggemeldingspliktige arbeider. 

 

Lydklasse for skole og andre bygg til undervisning 

 

Luftlydisolasjon Klasse B (dB) 

Mellom undervisningsrom 
Mellom undervisningsrom og personalrom/ fellesareal/ felles oppholdsrom, samt mellom 
personalrom og kommunikasjonsvei, som fellesgang/korridor uten dørforbindelse 

52 

Mellom undervisningsrom og kommunikasjonsvei, som fellesgang/korridor med 
dørforbindelse (det bør brukes dør med, henholdsvis Rw≥38 dB) 

40 

Mellom spesialrom som musikkrom, formingsrom, rom for kroppsøving, enkel lydstudio 
eller et annet spesialrom med støyende aktiviteter, og et annet 
undervisningsrom/personalrom/fellesareal 

65 

Mellom spesialrom som nevnt ovenfor, og kommunikasjonsvei, som fellesgang/ korridor 
med dørforbindelse (det bør brukes dempet sluseforbindelse med to dører med Rw≥33 
dB for begge dørene) 

55 

Mellom musikkrom for elektrisk forsterket musikk, slagverksrom osv. og et annet 
undervisningsrom 

75 

Mellom større undervisningsrom og et annet undervisnings- og personalrom 60 

Mellom større undervisningsrom som foran, og kommunikasjonsvei, som 
fellesgang/korridor med dørforbindelse (det bør brukes dempet sluseforbindelse med to 
dører med Rw≥33 dB for begge dørene) 

60 

Mellom større undervisningsrom som foran, og kommunikasjonsvei, som 
fellesgang/korridor med dørforbindelse (det bør brukes dempet sluseforbindelse med to 
dører med Rw≥33 dB for begge dørene) 

55 
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Trinnlydnivå Klasse B (dB) 

Mellom to undervisningsrom/personalrom 
I undervisningsrom/personalrom fra fellesareal/felles oppholdsrom 

58 

undervisningsrom/personalrom fra kommunikasjonsvei, som 
fellesgang/korridor/trapperom 

53 

Mellom spesialrom som musikkrom, formingsrom, rom for kroppsøving, enkel lydstudio 
eller et annet spesialrom med støyende aktiviteter  
I undervisningsrom/personalrom/fellesareal fra spesialrom (som over) 

48 

I spesialrom som foran fra kommunikasjonsvei, som fellesgang/korridor med 
dørforbindelse 

53 

Mellom større undervisningsrom/auditorium og et annet undervisnings- og personalrom 43 

I spesialrom som foran fra kommunikasjonsvei, som fellesgang/korridor med 
dørforbindelse 

48 

 
 

Romakustikk og lydabsorberende materialer skal avklares i nesten fase med rådgivende 

konsulent akustikk (RIA). 

 

Nøkkeltall 

 

ELEVER antall  

SMÅTRINN (1.-4. TRINN) 136 2 baser med 32 elever + 2 baser med 36 elever 

MELLOMTRINN (5.-7. TRINN) 100 2 baser med 32 elever + 1 baser med 36 elever 

total 236 7 baser 
 

ANSATTE antall  

LÆRERER 25 2 arbeidsarealer + 2 teamrom+2 læremidler 

ADMINISTRASJON, RÅDGIVER, TEKNISK 7 8 kontorer 

ANDRE 7  

total 39  
 

EIENDOM areal  

5047-13/23 4 771,1 m2  

5047-13/36 4 005,7 m2  

5047-13/67 16 567,0 m2  

total 25 343,8 m2  
 

 



 
HUNN SKOLE 

SKISSEPROSJEKT 
 

 

JONARK               
 16  

 

 

OPPARBEIDET AREAL 22 500,0 m2 

  
 

 

UTOMHUS AREAL areal  

KJØRING/PARKERING/SYKKELPARKERING (vestsiden) 1 450,0 m2  

KJØRING/PARKERING (østsiden) 1 300,0 m2  

SYKKELPARKERING (østsiden) 180,0 m2  

GANGVEI (østsiden/skolegår) 2 800,0 m2  

GANGVEI (vestsiden) 600,0 m2  

PLEN (skolegår+vestsiden) 800,0 m2  

PLEN (nordsiden, mot Overhallsvegen) 1 584,0 m2  

PLEN (østsiden, mot Melavegen) 650,0 m2  

SKOG (skolegår) 600,0 m2  

FOTBALLBANE (BANE: 55X35m) 2 000,0 m2  

LEKERSTATION 725,0 m2  

   

 

 

BYGNINGS BRUTTOAREAL BTA  

plan kjeller   
BEVARES 103 m2 teknisk 

BEVARES 309 m2 skole/skytebane 

BYGGES 585 m2 skytebane 

plan 01   
BEVARES 1005 m2 skole 

BYGGES 479 m2 hall 

BYGGES 488 m2 hall/skole 

BYGGES 864 m2 skole 

plan 02   
BEVARES 764 m2 skole 

plan loft   
BEVARES 251 m2 skole 

skole uteområde   
BYGGES 50 m2 garasje 

BEVARES 34 m2 utebod 
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Kostnadskalkyle 

(se vedlagte kostnadoverslag _vedlegg 4) 

 

 

Tippemiddel/nærmiljøsøknad 

 

Prosjektet Hunn Skole- og flerbrukshall er prosjektert iht. regjeringens veileder for 

flerbrukshaller. Ved å oppfylle krav og anbefalinger i denne veilederen skal 

skisseprosjektet være ett godt underlag som kan legges til grunn i en søknad om 

spillemidler. Prosjektet inneholder også et utvendig nærmiljøanlegg. Hvis man går ut i fra 

kulturdepartementets skriv, Bestemmelse om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet 

– 2018 for tildelinger i 2019 har prosjektet et følgende potensiale for tilskudd: 

 

  

HALL, GARDEROBER og SKYTTERBANE  
garderober ett sett dame og herre min. areal 70m2 takhøyde 2.5m 

lager tilknyttet til hall min.50m2 

skytebane 12 baner a`15meter 

volleyballanlegg 16x24 takhøyde min. 7m 

UTOMHUS  
nærmiljøanlegg  

utv. lysanlegg  
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Vedlegg 

 

Vedlegg 1: Tilstandsrapport 

Vedlegg 2: ARK tegninger 

10-001 - SITUASJONSPLAN-EKSISTERENDE 

10-002 – UTOMHUSPLAN 

10-003 - UTOMHUSPLAN-SKOLEGÅRD 

20-002 - BEVARES-RIVES-BYGGES 

20-003 - PLAN 1_FUNKJSONS 

20-004 - PLAN 2_FUNKJSONS 

26-001 - BTA (bruttoareal) _BEVARES-BYGGES 

60-001 - FUNKJSONS-OG AREALSKJEMA 

90-001 - 3D _PLAN 

Vedlegg 3: RIBr skisser 

PLAN 1 

PLAN 2 

Vedlegg 4: Kostnadskalkyle 
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Rolle: Uavhengig takstmann

Norsk takst er markedsnavnet til Norges Takseringsforbund

36502e

Vedlegg 1
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Takstmannens rolle

Denne rapporten er utarbeidet av en uavhengig takstmann uten bindinger til andre aktører i eiendomsbransjen. Takstmannen har verken
et ansettelsesforhold til eller økonomisk interesse i sin oppdragsgivers virksomhet. For nærmere beskrivelse av kravene til takstmannens
integritet, se takseringsbransjens etiske retningslinjer på www.norsktakst.no.

Forutsetninger
Denne rapporten er ikke ment for bruk ved omsetning av bolig, og gir ikke fullgodt informasjonsgrunnlag for hverken kjøpere eller
selgere.  Norsk takst anbefaler at det ved omsetning av boliger benyttes Boligsalgsrapport med verditakst, da denne rapporten er
bygget på en standard (NS 3600) ment for boligomsetning.

Tilstandsrapporten er en teknisk rapport for vedlikeholdsplanlegging av byggverk. Hensikten med tilstandsanalysene er å tidlig fange opp
skader og vedlikeholdsbehov som et ledd i forvaltning, drift og vedlikehold av eiendommer (FDV). Denne typen vedlikeholdsplanlegging
bidrar til å opprettholde bygningens tekniske standard og å redusere vedlikeholdskostnadene sett over bygningens brukstid.

Det legges spesielt vekt på å fremstille de byggetekniske forhold som etter takstmannens skjønn er særlig relevante ved forvaltning og
driftsplanlegging for vedlikehold av bygninger. Tilstandsrapporten skal være et grunnlag for planlegging på kort og lang sikt og et grunnlag
for beregning av de økonomiske konsekvensene av bygningens tilstand.

Rapportens struktur

Rapportens struktur, metodikk og terminologi er, så langt det er naturlig, utført i henhold til (Norsk Standard) NS 3424 (Tilstandsanalyse av
byggverk), NS 3940 (arealmåling) og NS 3451 (bygningsdeler). Med mindre annet fremgår, er rapporten basert på undersøkelsesnivå 1.
Det gjennomføres derfor kun visuelle observasjoner uten inngrep i byggverket, eventuelt supplert med enkle målinger.

Byggtekniske tilstandssvekkelser angis etter denne standarden på følgende måte:
    ·   Tilstandsgrad 0: Ingen symptomer
    ·   Tilstandsgrad 1: Svake symptomer
    ·   Tilstandsgrad 2: Middels kraftige symptomer
    ·   Tilstandsgrad 3: Kraftige symptomer (også sammenbrudd og total funksjonssvikt)

Kunden/rekvirenten skal lese gjennom dokumentet før bruk og gi tilbakemelding til takstmannen hvis det finnes feil eller mangler som bør
rettes opp. Hvis dokumentet er eldre enn 6 måneder bør takstmannen kontaktes for oppdatering.

Arealberegning for boenheter:

Arealmålingene i denne rapporten har NS 3940:2012 som utgangspunkt. Presiseringer for enkelte arealbegreper og definisjoner i
forbindelse med arealmåling ved omsetning og/eller verdisetting av boenheter er beskrevet i 'Takseringsbransjens retningslinjer for
arealmåling – 2014'. Areal oppgis i hele kvadratmeter i rapporten, og gjelder for det tidspunkt oppmålingen fant sted. Ved markedsføring
av boliger skal det benyttes egne arealbetegnelser: P-ROM og S-ROM. Primærrom- og sekundærrom (P-ROM og S-ROM). Fordeling
mellom disse er basert på retningslinjene og takstmannens eget skjønn. En bruksendring av et rom kan ha betydning for hvilken kategori
rommet tilhører.
Måleverdige arealer: Større åpninger enn nødvendige åpninger i etasjeskiller for trapp, heiser, sjakter og lignende, regnes ikke med i
etasjens areal. Hvis trapp inngår i åpningen, regnes trappens horisontalprojeksjon med i etasjens areal. Rom skal ha atkomst og gangbart
gulv. Rommenes bruk kan være i strid med byggeforskriftene selv om de er måleverdige.
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Egne forutsetninger

Tilstandsrapport gjennomført for en avklaring om dimensjonering av bæresystem og eventuelle skade og tilstand på selve
bygningskonstruksjonen ved 1983-bygget. Med prøveåpning av vegg og takkonstruksjonen. Og en enklere visuell besiktige
av 1997-bygget. Ingen vurdering av tekniske fag, som el.anlegg, ventilasjon, vann- og avløpsanlegg er med i
tilstandsrapporten.
Arealer er ikke oppmålt og medtatt i tilstandsrapporten.

Konklusjon tilstand

1983- bygget har en bærekonstruksjon i normalt god stand, men er ikke dimensjonert etter dagens krav til snø- og vindlast,
generelle energikrav mot grunn, yttervegger og tak. Bygningen har ingen sikring mot Radon. Utvendig bærer bygget preg av
en del slitasje og elde med råte i utvendig kledninger i vegg og takutstuikk. fukt og råteskader i en del vinduer og ytterdører.
Lav romhøyde i midtfelt/hall på 2,22 m under limtrebjelker, gir store begrensninger ved ombygging og videre bruk som
skolebygning, og for tekniske fremføringer som må skje via kjeller.
1997-bygget er i generelt god stand, men en del utfordringer med varmegjennomgang i takkonstruksjoner.
1972-bygg med gymsal har en del innvendig slitasje. Dekke bør vurderes utbedret p.g.a. slitasje og sikkerhet fra skytebane i
kjeller. Vinduer må påregenes skiftet p.g.a. elde og utidsmessighet.

NAMSOS, 19.03.2019

Takstmann Stein Pedersen
Takstmann/Bygn.Ing./Byggmester

Telefon: 901 84 078
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Befarings- og eiendomsopplysninger

Rapportdata

Kunde: JonArk AS

Takstmann: Stein Pedersen

Befaring/tilstede: Befaringsdato: 12.03.2019.
 - Jon Olsen.  Rekvirent (Delvis tilstede).  Tlf. 97173213
 - Torgeir Aune.  Vaktmester.  Tlf. 47665887
 - Stein Pedersen.  Takstmann/Bygn.Ing./Byggmester.  Tlf. 90184078

Eiendomsopplysninger

Bebyggelsen: Hunn Skole ligger sentralt på Hunn (Skage) i Overhalla kommune.
Bebyggelsen består av 1983-bygget oppført i 1 etasje og kjeller under deler av bygg. 1 etasje
bestående av en fløy med bibliotek og møterom, en fløy med håndarbeidsrom, arbeidsrom lærere
og vaktmester, og en midtre del med inngangsparti/hall, administrasjon og gang til 1997-bygget.
Kjeller under midtre del med i hovedsak flere lagerrom og teknisk rom med ventilasjon.
1997-bygget oppført i 2 etasje og kjeller under deler av bygg. Deler av kjeller er fra tidligere bygg
oppført på 1950-tallet.
Gymnastikksal i 1 etasje med skytterbane i kjeller, oppført ca. 1972.

Matrikkeldata

Matrikkel: Kommune: 5047 OVERHALLA Gnr: 13 Bnr: 67

Eiet/festet: Eiet

Areal: 16 567 m²

Hjemmelshaver: Overhalla kommune

Adresse: Mælavegen 5, 7860 Skage i Namdalen

Matrikkel: Kommune: 5047 OVERHALLA Gnr: 13 Bnr: 23

Eiet/festet: Eiet

Areal: 4 771,1 m²

Hjemmelshaver: Overhalla kommune

Adresse: Hunnavegen 19, 7860 Skage i Namdalen

Kilder/vedlegg

Dokument/kilde Dato Kommentar Status Sider Vedlagt

Tegninger 08.03.2019 Enkle planskisser av kjeller, 1 og 2 etasje. Fremvist

Vaktmester 12.03.2019 Muntlige opplysninger ved befaring

Rekvirent 08.03.2019 Muntlige opplysninger ved møte
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Bygninger på eiendommen

1983-bygget

Bygningsdata

Byggeår: 1983  Kilde: I følge rekvirent

Anvendelse: Skole 1-7 trinn

Arealer
Bruttoareal Bruksareal BRA m²

Etasje BTA m² Totalt Primær P-ROM Sekundær S-ROM Kommentar

Kjeller

1. etasje

Sum bygning: 0 0 0 0

Se eget avsnitt i rapportens forutsetninger vedr. arealberegning og måleverdige arealer.

1997-bygget

Bygningsdata

Byggeår: 1997  Kilde: I følge rekvirent

Anvendelse: Skole 1-7 trinn

Arealer
Bruttoareal Bruksareal BRA m²

Etasje BTA m² Totalt Primær P-ROM Sekundær S-ROM Kommentar

Kjeller

1. etasje

2. etasje

Loft

Sum bygning: 0 0 0 0

Se eget avsnitt i rapportens forutsetninger vedr. arealberegning og måleverdige arealer.
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Gymastikksal

Bygningsdata

Byggeår: 1972  Kilde: Ca. byggeår ut fra fastvinduer

Anvendelse: Skole 1-7 trinn

Arealer
Bruttoareal Bruksareal BRA m²

Etasje BTA m² Totalt Primær P-ROM Sekundær S-ROM Kommentar

Kjeller

1. etasje

Sum bygning: 0 0 0 0

Se eget avsnitt i rapportens forutsetninger vedr. arealberegning og måleverdige arealer.
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Tilstandsvurdering

Tilstandsvurdering for 1983-bygget

Grunn og fundamenter, generelt - 1983-bygget

Beskrivelse: Dimensjoner av betongfundamenter og/eller søylefundamenter er ikke kjent, da de er under bakken
og under gulv i kjeller. Likeledes er ikke drenering ikke vurdert. Grunnforhold er oppgitt til å bestå av
sand/grus og kan ha vært vurdert som selvdrenerende ved byggingen i 1983.
Takvann/nedløp er ført ned innvendig og tilknyttet bygningens avløpsrør.

Setningsprekk i grunnmur/yttervegg mot grunn i gangvei kjeller, mot 1997-bygget.

Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

Det er registrert setninger i grunnmur og dekke i gangvei mellom bygg 1983 og 1997, se
bilde. Setninger i gulv på tekstilformingsrom og arbeidsrom mot grunnmur kjeller.
Bakenforliggende årsak kan være dårlig komprimering av masser utvendig kjeller.
Avløp fra bygning er ikke separert mellom overvann og spillvann.

Gulv på grunn - 1983-bygget

Beskrivelse: Betonggulv på grunn i kjeller og i 2 fløyer av 1 etasje hver det ikke er kjeller.
Betonggulv på grunn i 1 etasje er 10 cm tykk, med underliggende plastfolie og 50 mm
skumplastisolasjon (Isopor) antatt kvalitet 20 kg/m3, som var mest brukt den gang. Boring i gulv ble
gjort på 2 steder på sløydrom. Isolering under kjellergulv er ikke kjent, med antatt samme som i 1
etasje med 50 mm skumplastisolasjon.
Overflater av gulv med vinylbelegg i 1 etasje og malte betonggulv i kjeller.

Ujevnt gulvoverflate i arbeidsrom Stålsøyle i vegg bibliotek, og fukt i gulv
ved søyle etter tidligere taklekkasje.

Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

Setninger registrert på gulv 1 etasje mot kjeller, i arbeidsrom og tekstilforming.
Betongoverflate under gulvbelegg i 1 etasje er mange steder gått i oppløsning under
gulvbelegg. Det registreres forhøyet fukt i betonggulv flere steder. Skyldes fukt opp fra
grunnen og fra lekkasjer fra tak, registrert ved taknedløp i bibliotek og arbeidsrom.
Gulvoverflater er ujevne og belegg skadet p.g.a. betongoverflate som er gått i oppløsning.

Vegger mot grunn - 1983-bygget

Beskrivelse: Grunnmurer og kjelleryttervegger av plasstøpt betong.

Saltutslag, avflassende maling og forhøyet fuktverdi i ytre hjørne på lagerrom i kjeller, tidligere
skolefritidsordningen.

Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

Registrert setning med sprekk på begge sider av vegger og i dekke, gangvei kjeller mot 1997-
bygg. Eller registreres kun mindre riss. Noen saltutslag og avflassende maling, blant annet i
ytre hjørne ved gulv i lagerrom (tidl. fritidsordningen), og på vegg mot fløy med arbeidsrom og
sløyd. Tegn på at drenering ikke fungerer 100%, og noe trolig fra tidligere taklekkasjer eller
lekkasje fra avløp.
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Drenering - 1983-bygget

Beskrivelse: Drenering ikke vurdert, da det er under bakken. Grunnforhold er oppgitt til å bestå av sand/grus og
kan ha vært vurdert som selvdrenerende ved byggingen i 1983, og at det derfor ikke er lagt ned
noen drensledning.

Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

Hvis det er lagt ned dreningsrør utvendig fundamenter/banketter er rør fra byggeår og er 36
år. Normal levetid på drenering med utskifting av drensledning og omfylling er på mellom
20-60 år, med en middel på ca. 40 år. D.v.s. at en eventuell drenering er nådd gjennomsnitt
av normal levetid.
Kjeller er generelt tørr, men noen mindre steder hvor det er registrert saltutslag og
avflassende maling, og forhøyet fuktverdier. Normale tegn på at drenering ikke fungerer godt,
og er noe svekket p.g.a. elde.

Yttervegger - 1983-bygget

Beskrivelse: Yttervegger i 1 etasje oppført i bindingsverk 148 mm, isolert med 150 mm steinull. Utvendig papp og
med liggende og stående bordkledning, malt. Bæresøyler i stål 100x100 mm, for limtre i tak, er
innfelt i yttervegg med 50 mm steinull isolasjon på utsiden.
Innvendig er det diffusjonsperre (plastfolie) og 1 lag 13 mm gipsplate med malt overflate. Nedre del
av vegger er i tillegg kledd med trepanel for beskyttelse av gipsplate. Innvendige taknedløp er
innkasset innenfor vegger.

Yttervegg sløyd. Råte i kledning. Yttervegg bibliotek, ved hovedinngang
administrasjon. Råte i kledninger.

Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

Isolasjonsevnen i yttervegger er langt under energikrav til nye yttervegger i dag. Innvendig er
det merker etter fukt/vann flere steder, antatt fra tidligere taklekkasjer, da plassbygd takrenne
i tak, ligger for det meste rett over ytterveggene. Fuktskade i vegg og innkasset taknedløp på
bibliotek. Det ble ikke avdekket noen skade i vegger p.g.a. fukt, bortsett fra på bibliotek.
Utvendig kledning bærer preg av elde med mye værslitasje, oppsprekking og råte i nedre
deler. Spesielt er liggende kledning preget av råteskader, da kledningen er montert rett på
utvendig papp uten utlekting.

Vinduer - 1983-bygget

Beskrivelse: Vinduer i tre med 2-lags isolerglass fra 1983.

Et av vinduene i tresløyd. Fukt- og råteskadet og utett i karm og foring.

Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

Vinduer er i generelt dårlig stand og flere vinduer med fuktskader p.g.a. kondens og fra
taklekkasjer. Pakninger i åpningsvinduer tetter dårlig er lite elastisk p.g.a. elde.
Isoleringsverdien er under dagens energikrav til nye vinduer.

Ytterdører og porter - 1983-bygget

Beskrivelse: Ytterdører i tre med glassfelt, 2-lags isolerglass fra byggeår 1983. Hovedinngang med 2-fløyet dør,
og enkel dør i bibliotek og i hall ved gangvei mot 1997-bygget.

Hovedinngang administrasjon, fra hall.

Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

Pakninger i dører har skader og tetter dårlig. Beslag på 2-fløyet dør er defekt. Generelt er
ytterdører slitt og har betydelig dårligere isolasjonevne enn dagens energikrav for nye
ytterdører.
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Takkonstruksjoner - 1983-bygget

Beskrivelse: Varmtak konstruksjon i tre, oppført i flere takformer, som valmet tak, skråtak og flattak over hall og
gangvei, med oppbygd små fall mot taksluker. Bærende limtrekonstruksjon 110x500 mm, med
takbjelker 48x198 mm felt ned mellom limtrebjelker c/c 600 mm, slik at de flukter i topp. Isolasjon
med 200 mm steinull mellom bjelker, og 1 lag forhudningspapp over isolasjon og alle bjelkene. Over
papp er det oppforet et luftesjikt på 48 mm, takro av plater og tekking med takfolie. Luftespalte i tak
fra takutstikk og opp til luftehatter ved møne.
Innvendig under isolasjon er det diffusjonssperre (plastfolie), elektrikerlekter 23x48 mm og
himlingsplater. Himlingsplater med 13 mm malt gipsplate og akkustikkplater av treullsementpater,
eller i flat hilming i hall med malte treullsementplater.
Takutstikk er oppbygget med motfall, slik ar blir en plassbygd takrenne, som blir liggende over
ytterveggene, med inntekket taksluker og innvendige taknedløp

Tak over gangvei, hall, mot
administrasjon og videre over
bibliotek.

Plassbygd takrenne over yttervegger,
og med oppbygd fall til sluker.

Takutstikk med luftespalter med
netting.

Råteskade i bordkledning på
takutstikk.

Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

I følge vaktmester har det vært taklekkasjer flere steder, og mest under takrenner, ved
taknedløp, og gjennom flattak over hall. Takkonstruksjon ble ved befaring åpnet på 2 steder i
hall og i skrå himling ved yttervegg i sløyd-rom. Det ble ikke registrert noen skader i
takkonstruksjonen og ingen forhøyde fuktverdier ble registrert. Det ble registrert kald trekk i
selve isolasjonsjiktet, som er tegn på at vindtetting med forhudningspapp under luftesjikt i tak,
ikke er tett. Dette reduserer isolasjonsevnen og gjør at vann fra eventuell taklekkasje trenger
ned gjennom tak, og ikke ledes ut i takutstikk og utenfor yttervegg.
Det ble registrert stor slitasje og råteskader på kledning og underkledning av takutstikk.
Skader med hull i netting under takutstikk.

Taktekking og membraner - 1983-bygget

Beskrivelse: Alle tak på 1983-bygget er omtekket med mekanisk festet takfolie. Taksluker med nedløp innvendig.

Deler av tak over 1983-bygget.

Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

P.g.a. snø på takene er taktekking ikke besiktiget og tilstand vurdert. Ingen tegn på
taklekkasjer ble registrert ved befaring.

Frittbærende dekker - 1983-bygget

Beskrivelse: Betongdekke over kjeller som gulv i 1 etasje, hall, administrasjon og gangvei mot 1997-bygg.
Betongdekke understøttet med bærende betongvegger og betongsøyler i kjeller, og betongdragere
som e støpt sammen med dekke. Betongsøyler dimensjon 250x250 mm og drager i bredde 250
mm, som stikker ned 230 mm under dekke.
Betongdekke er på overside pusset og med vinylbelegg.

Bærende søyler og drager under
dekke. Lettvegg satt opp mellom
søyler i kjeller.

Ujevnt og ruglete gulv i hall.
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Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

Ingen tegn på svikt i betongdekke eller understøttelser.
Puss på betongdekke under gulvbelegg er flere steder gått i oppløsning, som fører til at
gulvoverflater er ujevn og ruglete.

Primære bygningsdeler, generelt - 1983-bygget

Beskrivelse: Bærende konstruksjon i overbygning 1 etasje og tak, består av stålsøyler og limtrebjelker i tak.
Stålsøyler innfelt i yttervegg med dimensjon 100x100 mm, med påsveiset brakett i topp for opplegg
av limtrebjelker. Innvendig hall med frittstående stålsøyler 100x100 mm og innvendig i
administrasjon og fløyer er det stålsøyler 150x150 mm. Limtrebjelker 110x500 mm i flatt tak over
hall og i skråtakene. Bærende stålsøyler er grunnet og frittstående søyler er i tillegg malt.

Bærekonstruksjon i bibliotek med stålsøyler og limtre.

Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

Bærende konstruksjoner er i generelt god stand, og ingen tegn på svikt og deformasjoner.
Dimensjonerende snølast på mark for Overhalla kommune er i 2019 - 550 kg/m2, som er mye
høyere enn bygget ble oppført. I 1983 var dimensjonerende snølast enten 250 eller 350 kg/
m2.
Stålsøyler er ikke beskyttet mot, med brannbeskyttende maling eller annet.

Tilstandsvurdering for 1997-bygget

Grunn og fundamenter, generelt - 1997-bygget

Beskrivelse: Ringmurer og grunnmurer i plasstøpt betong, fra tildligere bygg fra ca. 1950 og fra byggeår 1997.

Teknisk rom, kjeller.
Fuktgjennomgang ved hjørne,
gulv/grunnmur.

Leger utenfor teknisk rom, kjeller.
Fuktgjennomgang gulv på grunn.

Sluse ved fyrrom, kjeller. Sprekk
i gulv ved vegg.

Jentegarderobe/dusj, kjeller.
Fuktgjennomgang grunnmur.

Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

Ingen tegn til setninger eller setningsskader, kun en del riss og sprekk i gulv ved vegger og i
grunnmurer, kjeller. I følge vaktmester har det vært mye små maur i område sluse i kjeller.
Trolig opp fra grunnen, via sprekk i gulv. Saltutslag og avflassende maling på flere steder,
blant annet i teknisk rom og jentegarderobe/dusj. Tegn på at drenering ikke lengre fungerer
100%.

Takkonstruksjoner - 1997-bygget

Beskrivelse: Tak med bærestystem i betong og tre. Hovedtak over 2 etasje og loft er oppbygget med stålbjelker I-
bjelke ca. 160x350 mm c/c 3,0 m. understøttet med stålsøyler firkantstål 150x150 mm. Takåser
48x198 mm c/c 600 mm, innfelt i stålbjelker, slik at de flukter i topp. Tak isolert med 200 mm steinull
mellom takåser. Over jernbjelker og takåser ligger 1 lag GU-gipsplate, deretter oppforet 48 mm
luftesjikt og taktro av kryssfiner. Taktekking med pappshingel fra byggeår 1997.
Tak over hall, med selvbærende W-takstoler i tre, som er kledd med gipsplate og malt. Isolert tretak
over sperrer og med glasstak i møne.

Saltak med gavlvalm over 2
etasje.

Glasstak i møne over hall m/scene.
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Bærekonstruksjon med
selvbærende W-takstoler i tre,
under glasstak over hall m/
scene.

Takoppbygging over loft med
ventilasjonsrom.

Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

Ingen tegn på svikt eller skader i takkonstruksjonen. Oppbyggingen av takkonstruksjonen
over loft/2 etasje er sjekket via åpning i skrå himling på ventilasjonsrom på loft. Over topp av
jernbjelker er det ingen isolasjon, kun 1 lag gips, luftesjikt og taktro med papptekking. I følge
vaktmester er det stor varmegennomgang i takkonstruksjon, som fører til at snø tiner og
fryser ved raft. I perioder på vinteren dannes store istapper ved raft og mest i overgang
hovedtak og tak over hall (glasstak), noe som medfører fare for personskader. Det må derfor
gjøres tiltak med avsperringer og fjerning av istapper.

Primære bygningsdeler, generelt - 1997-bygget

Beskrivelse: Bærende konstruksjoner i stål, med stål søyler og dragere. Dimensjoner av bæresystem kontrollert i
yttervegg/tak på klasserom i 2 etasje. Firkant stålsøyler i dimensjon 150x150 mm og jernbjelker H-
bjelke 300x300 mm, for opplegg av tak. Innvendige bæresøyler i firkantstål 150x150 mm.
Frittbærende dekker  i 1 , 2 og loftsetasje med spennbetong hulldekkeelementer, pusuuet på
overside og med nedforede systemhimlinger på underside. Kryperom under deler av 1 etasje, og
mulig deler av gulv, som betonggulv på grunn.

Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

Ingen tegn på setninger eller setningsskader i bærende konstruksjoner eller frittbærende
dekker.

Tilstandsvurdering for Gymastikksal

Vinduer - Gymastikksal

Beskrivelse: Vinduer i tre fra byggeår 1972, ut fra produksjonsdato for vinduer. 2-lags isolerglass i fastkarm
vinduer og åpningsvinduer med koblede glassruter.

Gymsal med åpningsvinduer til venstre og fastvinduer i felt til høyre.

Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

Vinduer av type koblede vinduer er utidsmessige med tanke på bruk og renhold. Koblede og
faste vinduer har dårlig isoleringsevne i forhold til energikrav for nye vinduer i dag.

Frittbærende dekker - Gymastikksal

Beskrivelse: Oppbygging av frittbærende dekke mellom kjeller med skytebane og gymnastikksal i 1 etasje er ikke
kjent, men er i følge vaktmester mest sannsynlig isolert trebjelkelag, med understøttelse av
betongsøyler og dragere i kjeller. Tregulv med belegg i gymsal.

Gymsal i 1 etasje. Skytebane i kjeller under gymsal.

Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

I følge vaktmester er det mye støy i kjeller når det er aktivitet i gymsal. Gulvbelegg i gymsal er
ujevnt og med skader flere steder. Utbedring av dekke bør vurderes men tanke på støy of
sikkerhet fra skytebane, dersom det kun er et trebjelkelag.
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SMÅTRINN
MELLOMTRINN
MUSIKK
KUNST OG HÅNDVERK
BIBLIOTEK
MAT OG HELSE
LÆRERNES ARBEIDSAREAL
ADMINISTRASJON
FELLES
HALL

bibliotek/dramarom
86 m²

HC-wc
5 m²

wc
3 m²

wc
3 m²

baserom
77 m²baserom

93 m²

skogardeorbe
29 m²

skogardeorbe
20 m²

mat og helse
69 m²

grupperom
13 m²

baserom
80 m²

grupperom
13 m²

baserom
80 m²sløydrom

71 m²

baserom
90 m²

baserom
77 m²

SFO
79 m²

skogardeorbe
25 m²

vrimeareal/fingarderobe
141 m²

kontor
8 m²

kontor
8 m²

kontor
10 m²

kontor
10 m²

kontor
11 m²

kontor
11 m²

grupperom
18 m²

grupperom
18 m²

møterom
13 m²

kontor
10 m²

kantine/fellesrom
169 m²

musikkrom
101 m²

garderobe
53 m²

hall
409 m²

tribune
31 m²

garderobe
52 m²

HC-wc
5 m²

wc
2 m²

lager melk/frukt
10 m²

kopirom/lager
10 m²

grupperom
13 m²

baserom
90 m²

grupperom
16 m²

grupperom
14 m²

vrimeareal/fingarderobe
99 m²

bøttekott
4 m²

skogardeorbe
27 m²

wc
2 m²wc

2 m²

kontor
12 m²

wc
3 m²

lager
9 m²

lager
6 m²

øvringsrom
12 m²

HC-wc
4 m²

lager
12 m²

lager
11 m²

maling/lakk
5 m²

maksinrom/verksted
13 m²

materiellrom
50 m²

vaskerom/vaskesentral
12 m²

garderobe
14 m²

wc
2 m²
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FUNKSJONER

KUNST OG HÅNDVERK
NATURFAG
LÆRERNES ARBEIDSAREAL
PERSONAL
FELLES

tekstil/tegnerom
64 m²

lager
8 m²

naturfagrom
66 m²

forberedelsesrom/lager
10 m²

personalrom
49 m²

samtalerom
9 m²

møterom
42 m²

teamrom
9 m²

lærermidler
12 m²

arbeidsrom
65 m²

HC-wc
6 m²

bøttekott
3 m²

wc
2 m²

wc
2 m²

wc
2 m²

teamrom
15 m²

lærermidler
9 m²

wc
3 m²

lager
7 m²

wc
3 m²

arbeidsrom
75 m²
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BTA _BEVARES/BYGGES
NR NAVN AREAL

PLAN KJELLER
0 BTA _BEVARES teknisk 103 m²
1 BTA _BEVARES skole/skytebane 309 m²
2 BTA _BYGGES skytebane 585 m²

997 m²
PLAN 01
3 BTA _BEVARES skole 1005 m²
4 BTA _BYGGES hall 479 m²
5 BTA _BYGGES hall/skole 488 m²
6 BTA _BYGGES skole 864 m²
7 BTA _BYGGES garasje 50 m²
8 BTA _BEVARES utebod 34 m²
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PLAN 02
9 BTA _BEVARES skole 764 m²
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10 BTA _BEVARES skole 251 m²

251 m²
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FUNKSJONS-OG AREALSKJEMA
ROMNAVN ANTALL ROM ETASJE NTA

MAT OG HELSE
lager 1 PLAN 01 11 m²
mat og helse 1 PLAN 01 69 m²
MELLOMTRINN
baserom 3 PLAN 01 247 m²
grupperom 3 PLAN 01 48 m²
HC-wc 1 PLAN 01 5 m²
skogardeorbe 2 PLAN 01 50 m²
vrimeareal/fingarderobe 1 PLAN 01 141 m²
wc 2 PLAN 01 6 m²
MUSIKK
lager 2 PLAN 01 15 m²
musikkrom 1 PLAN 01 101 m²
øvringsrom 1 PLAN 01 12 m²
NATURFAG
forberedelsesrom/lager 1 PLAN 02 10 m²
naturfagrom 1 PLAN 02 66 m²
PERSONAL
lager 1 PLAN 02 7 m²
personalrom 1 PLAN 02 49 m²
wc 2 PLAN 02 6 m²
SMÅTRINN
baserom 4 PLAN 01 341 m²
grupperom 4 PLAN 01 55 m²
HC-wc 1 PLAN 01 4 m²
SFO 1 PLAN 01 79 m²
skogardeorbe 2 PLAN 01 52 m²
vrimeareal/fingarderobe 1 PLAN 01 99 m²
wc 3 PLAN 01 6 m²
TEKNISK
teknisk 2 PLAN KJELLER 79 m²

FUNKSJONS-OG AREALSKJEMA
ROMNAVN ANTALL ROM ETASJE NTA

ADMINISTRASJON
kontor 8 PLAN 01 81 m²
kopirom/lager 1 PLAN 01 10 m²
møterom 1 PLAN 01 13 m²
BIBLIOTEK
bibliotek/dramarom 1 PLAN 01 86 m²
lager 1 PLAN 01 12 m²
FELLES
bøttekott 2 8 m²
garasje 1 PLAN 01 43 m²
HC-wc 2 11 m²
kantine/fellesrom 1 PLAN 01 169 m²
lager 5 144 m²
lager melk/frukt 1 PLAN 01 10 m²
renholdssentral 1 PLAN KJELLER 27 m²
samtalerom 1 PLAN 02 9 m²
wc 5 12 m²
HALL
garderobe 2 PLAN 01 105 m²
hall 1 PLAN 01 409 m²
materiellrom 1 PLAN 01 50 m²
tribune 1 PLAN 01 31 m²
vaskerom/vaskesentral 1 PLAN 01 12 m²
KUNST OG HÅNDVERK
lager 1 PLAN 02 8 m²
maksinrom/verksted 1 PLAN 01 13 m²
maling/lakk 1 PLAN 01 5 m²
sløydrom 1 PLAN 01 71 m²
tekstil/tegnerom 1 PLAN 02 64 m²
LÆRERNES ARBEIDSAREAL
arbeidsrom 2 PLAN 02 140 m²
garderobe 2 PLAN 01 27 m²
lærermidler 2 PLAN 02 21 m²
møterom 1 PLAN 02 42 m²
teamrom 2 PLAN 02 24 m²
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201916 HUNN SKOLE

SKISSEPROSJEKT

Kostnadsoverslag 23.05.19

Lokasjon (se tegn.) Premisser:

1, 3 Eks gymsal og kjeller: Rives.

2, 4 Eks 83 fløy: Rives.

0, 1 Deler av eks kjeller oppusses (enkel)

2 Ny kjeller med skytebane

3, 9 Eks 97-fløy: Tak etterisoleres, innvendig ominnredning, mindre tiltak 

på yttervegger i forb med innganger og maling. Ventilasjon og varme beholdes.

4 og 5 Ny hall med garderober, lager og inngangsparti.

6 Ny skole

7 Ny garasje

8 Utebod beholdes som i dag.

10 Lett renovering av teknisk rom

Annet Innventar og utstyr er ikke medtatt.

Normal standard for skoler i området

Lekeapparater er medtatt med 2,0 mill inkl mva

KOSTNADSAMMENDRAG

Beskrivelse Lokasjon Bygg Sum inkl mva

Riving: 1, 2, 3, 4 Gymsal og 83-bygg 2 234 000           

Renovering 0, 1, 3, 9,10 Eks kjeller, 97-fløya 27 217 000         

Nybygg 2, 4, 5, 6, 7 Hall med kjeller, gardeober, inngang, skole 61 681 000         

Utomhus Plen, fastdekke, fotballbane, lekearealer 10 237 000         

Sum prosjektkostnad (inkl mva) 101 369 000       

Hall, garderober og kjeller/skytterbane 35 000 000         

2 000 000           

Sum 37 000 000         

Namsos 23.05.19

Reidar Klykken

Av dette utgjør (foreløpig grunnlag for tippemiddel/nærmiljøsøknad):

Utomhus
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