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Sammendrag:

I kommunestyrets budsjettvedtak for 2012 heter det bL.a.:

dnnen 1. mars 2012 skal rådmanen, viss behov også med ekstern hjelp, avklare om
sentralskolen er egnet økonomisk: og byggeteknisk som alternativ til ny 1-10 s1(ole på
Vestinyra.))

Rådmanen har valgt å benytte seg av ekstern konsulent - Norconsult AS - for å tilrettelegge
grulaget for en tìbakemelding til kommunestyret i forhold til foranevnte oppdrag.

Koinunestyret har para.1elt med deIle utredningen også bedt om en gjennomgang av
skolestrukturen i Fauske kommune innen 1 halvår 2012. Dette innebærer at det ikke har vært
mulig å definere oppdraget vedr. sentralskolen presist in.t størrelse (elevtall og antall klasser).

I rapporten fra Norconsult belyses i hovedsak følgende momenter:

1. Byggetekniske forhold

2. Skolefaglige forhold

I rapporten framommer også beregninger knytet til en ren rehabiltering av eksisterende
bygningsmasse.

Byggetekniske forhold:

Rådmanen viser særlig til pkt. 4 i rapporten hvor byggets tilstad er beskrevet.

Rent byggeteknisk må det som et minimum gjennomføres en total rehabiltering av byggene.
Dette vil innebære en tilbakeføring av byggene slik de framstår og uten noen ombygging. Deler
av bygningsmassen bør uansett vurderes revet (paviljong 4).
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Driftsøkonomisk vudert vil bygningsmassen være lite kostnadseffektiv med store
korridorarealer.

Skolefaglige forhold:

Rådmanen viser særlig til pkt. 3 i rapporten.

Framtidas læringsarealer forutsettes å legge til rette for fleksible undervisningsformer og
tilpasset opplæring. En fremtidsrettet skole må derfor ha en rom struktur som muliggjør alt fra en
til en-undervisning tì å ha hele klassetrinn til såkalt forelesningsundervisning. Det kreves også
mindre grupperom i tilknytning til det ordinære klasserom.

Dette er en gruleggende struktur som sentralskolen ikke har. Den består av mange
klasserom/spesialrom av relativt lik størrelse.

Dersom skolen skal tilpasses dagens/framtidas krav til skolelokaler er det derfor behov for
omfattende ombyggingsarbeider på anlegget.

Kostnader:

Det vises særlig til pkt. 5 i rapporten.

En rehabilitering av eksisterende lokaler er grovt anslått til vel 67 mil. kr. Det er da i liten grad
forutsatt nOen ombyggingsarbeider. Kostnader til tilbakekjøp av eiendommen er ikke medtatt.
OVerslaget knyter seg til eksisterende areal på 3535 m2 (fratruet paviljongen). Evt. areal for
utvidelse er ikke medtatt. Heller ikke kostnader for opparbeidelse av nødvendig infrastruktur i
området.

Konkhisjon:

Rapporten k:onkluderer med at dersom anlegget skal kune heves til dagens standard både

bygningsteknisk og mht. undervisnings arealenes utforming, vil det være behov for omfattende
rehabilterings- og ombyggingsarbeider.

Ut fra de beregninger som framommer i rapporten vil skoleanlegget slik det nå framstår kune
ha en kapasitet på ca. 300 elever.

Tilgjengelig tomteareal vil totalt sett kune gi muligheter for et skoleanegg for totalt ca. 540
elever. Dette forutsetter da utbygging slik at bruttoarealet for skoleanlegget utgjør ca. 7000 m2.
Dette avviker ikke vesentlig fra Vestmyra-alternativet.

Kostnader for så omfattende rehabiltering/ombygging som det her er tale om vuderes
kostnadsmessig å ligge på saie nivå som nybygg. Totale kostnader for et skolebygg på
anslagsvis 7000 m2 vil da bli anslagsvis 220 milL. kr. I tilegg må det påregnes kostnader til ny
infrastrtu i området. Det same gjelder gjenkjøp av eiendommen.

Det må understrekes at dette er svært grove anslag.
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Et anet alternativ kan være å rive hele eksisterende skolebygg. Kostnader til riving/sanering

alene er normalt beregnet til ca. 4 % av nybyggkostnader.

Rådmanen fraråder å gå videre med alternativet sentralskolen som ny L -10 skole i Fauske
sentru ut fra følgende hovedmomenter:

1. Vestmyra er allerede etablert som skoleområde med etablert infrastrur.

2. Nærhet til eksisterende kroppsøvingsanegg
3. Ingen åpenbar økonomisk gevinst å benyte alternativet sentralskolen

(investeringsmessig)
4. Eksisterende bygg sentralskolen vil gi et lite kostnadseffektivt bygg driftsmessig
5. Ny 1-10 skole må planlegges/realiseres ut fra moderne, fremtidsrettede prinsipper som

også ivaretar en effektiv drift

FORSLAG TIL VEDTAK:

Rapport vedr. vudering av muligheten for gjenbruk av Fauske sentralskole tas til
orientering.

Sentralsk:olen som fremtidig alternativ for skolestrukur i Fauske legges bort.

Even Ediassen
rådman
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l Innledning

Norconsult as har av Fauske kommune blitt bedt om å vurdere muligheten til å ta i bruk den gamle
Fauske sentralskole til normal skoledrift.

Vi har ikke mottatt opplysninger elevtall, klassetrinn, eller andre rammer og programforutsetninger
som grunnlag for vurderingen.

Vi har derfor tatt utgangspunkt i bygningene slik som de er, og gjort anslag på hvilken utnyttelse en
kan få på bygningene.

Når det gjelder bygningenes tekniske tilstand, er det ikke gjort noen tilstandsrapport. I denne
sammenheng er det vurdert bygningsmassens generelle tilstand, behov for rehabilitering og
oppgradering ut fra en ren visuell besiktigelse gjort 13. februar 2012.

For å kunne anskueliggjøre kostnadsnivået på en slik reetablering av skole i bygningene, har vi
gjort en forenklet kalkyle basert på en kostnadsmodell for skolebygg. Deretter er det gjort et
overslag over kostnader som utgår. De kostnader som utgår i denne sammenheng representerer
restverdien av bygningene.

Dette dokument er utarbeidet av sivilingeniør Tor Berg, seksjonsleder Baard Hamran, og de
skolefaglige vurderinger er gjort av senior rådgiver Olav ytre-Arne ved skoleseksjonen i Bergen.

n:\512\08\5120846\5 arbeidsdokumenter\rapport fauske sentralskole.docx 2012-02-28 I Side 4 av 28



Norconsult .:.
Fauske Sentralskole I Vurdering av muligheten ti gjenbruk av
Fauske Sentralskole

Oppdragsnr.: 5120846
Dokument nr.: 1

Revisjon: O

2 Grunnlagsdokumenter

Som grunnlag for vurderingen har Norconsult mottatt salgsoppgave fra Meglerhuset.

Salgsoppgaven inneholder generelle opplysninger om bygningene, nedfotograferte tegninger, samt
verditakst datert 27.10.2011.
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3 Skolefaglig vurdering

Formålet med dette punkt er å gi en vurdering av hvilket potensiale tidligere Fauske Sentralskole
har, med hensyn til om det her kan etableres en ny skole som oppfyller dagens krav.

Notatet tar ikke stiling til skolestruktur i Fauske kommune, men vurderer anleggets egnethet isolert
sett.

Vurdering er basert på salgsprospekt.

I Beliggenhet

Tomten er sentralt plassert, nær Fauske sentrum. Det er kort vei til sentrale boligområder. Det er
også friområder i umiddelbar nærhet, i sør ved Fauskevika, og i vest ved Klungsetleira.

Tomt

Tomteareal er oppgitt å være ca 21 DAA. Den har moderat fall mot sør (ca 6 % i snitt). Gode
solforhold.

Det er opparbeidet parkeringsareal, 2 balløkker og skoleplass. i tillegg har tomten trebevokst
grøntareal.

Grunnforhold er ikke vurdert her.

Bygninger

Den bygningsmassen som er gjenstand for vurdering, består av 2 fløybygg sammenknyttet av et
vestibyleareal, og en frittiggende paviljong. Bygningsmassen henger fysisk sammen med et
svømmehallbygg på nabotomt. Tomtegrense går i skile mellom bygningene.

øst-vestfløy, kalt spesialfløy, er på 3 etasjer, og inneholder 3 klasserom, 7 spesialrom,
administrasjon og birom. Dette bygningsavsnittet har ensidig korridor, og har som følge av dette
høy brutto/nettofaktor, dvs har urasjonelI arealbruk, lange interne ganglinjer, og mye korridorareal
pr nettoareal.
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Nord-sørfløy, kalt klasseromsbygg, er på 3 etasjer, og inneholder 14 klasserom, aula, og
musikkrom og mediarom. Denne fløyen har midtkorridor.

Paviljongen inneholder 4 klasseom pluss birom og lager, i 1 etg pluss underetasje. Bygningen er
sakset høydemessig midt på. Dette bygget er i dårlig forfatning, og opptar en forholdsmessig stor
del av tomten. Det vil trolig være regningssvarende totalt sett å rive dette bygget, pga lav
utnyttingsgrad, dårlig bygningsteknisk tilstand og krav knyttet til universell utforming (heis). Dette
bygget er derfor ikke vurdert videre i dette notatet.

Ombyggingsbehov

Gitt at skoleanlegget skal heves til dagens standard, ikke bare bygningsteknisk, men også når det
gjelder undervisningsarealenes utforming, er det behov for omfattende ombygging av
skoleanlegget.

De skolebygg som bygges i dag har ofte varierte læringsarealer for å kunne legge til rette for nye
undervisningsformer og tilpasset opplæring. Det betyr at de har rom som er tilrettelagt for fra 1: 1
undervisning til undervisning av hele trinn samtidig (forelesninger), i tilegg til arealer der elevene
har sine arbeidsplasser. Vider er ofte arealene sonedelt etter trinn/klasse, alt etter hvordan skolen
ønsker å drive sin pedagogikk.

Det som kjennetegner Fauske sentralskole, er at skolen har mange klasse- og spesialrom med lik
størrelse, og mangler i stor grad både større samlingsrom, og mindre grupperom. Dersom anlegget
skal bringes opp på nivå med nye skoleanlegg kreves det således en omfattende ombygging.

Spesialromsfløyen er en langsmal bygningskropp, der korridor er plassert mot nord. Tomtegrensen
ligger bare ca 6 m fra fasade mot nord. Dette betyr at mulighetene for å bedre arealutnyttelse i
denne fløyen ved evt å bygge til på den (dedige)) korridorsiden, ikke er til stede. Det bør foretas en
ombygging av hele fløyen, for å få inn flere grupperom, og evt også større sammenhengende
elevarbeidsarealer og samlingsrom. Men bygningen vil fortsatt ha en relativt urasjonelI utnytting
som følge av dens ytre form.

Det bør derfor vurderes å rive hele eller deler av denne bygningskroppen, for å erstatte den med
mer tilrettelagt nybygd areaL.

Klasseromsfløyen har bedre form, og er mer rasjonell i utgangspunktet. Den vil derfor lettere kunne
bygges om til mer tjenlige lokaler. Dette kan gjøres ved f. eks å gjøre om den ene siden av
korridoren til elevarbeidsplasser, mens den andre siden har formidlingsrom, klasserom og
grupperom. Ideelt sett burde da også korridorvegg fjernes, men dette kan trolig by på
bygningstekniske utfordringer, ettersom det kan tenkes at begge korridorvegger er bærende.

Det kan og tenkes at fordeling av allment undervisningsareal og spesialromsareal bør endres, men
dette må vurderes nærmere.

Skolen må også få tilfredsstillende areal tillærerarbeidsplasser, og personalfasiliteter som str i
forhold til det antall lærere en utvidet skole vil ha.
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Potensiell elevkapasitet i anlegget

Det finnes ikke vedtatte normer for størrelse på skolenes uteareal i forhold til antall elever. I
vurdering av tomtebehov støtter en seg gjerne på rapport fra Sosial og helsedirektoratet fra
november 2003 kalt ((Skolens utearealer. Om behovet for normer og virkemidleD), der det gis
retningslinjer for uteareal. Etter disse retningslinjene har tomtearealet kapasitet til en skole med ca
540 elever (300 elever x 50 m2+ 240 elever x 25 m2). Det er og slik at nærhet til gode og
funksjonelle friområder kan redusere arealbehovet.

Fratrukket paviljongen har de to fløyene et bruttoareal på ca 3.535 m2 BTA iht prospekt. Normtall
for bruttoareal pr elev for nye skoler er i skolebruksplan for Bergen satt til ca 10m2 BTA (Gjelder
ungdomsskole med 540 elever). Dersom man legger denne normen til grunn, vil arealet i
utgangspunktet grovt vurdert ha kapasitet til ca 350 elever. Men fordi deler av skolens areal har en
urasjonelI form, tror vi at reell kapasitet er lavere, vurdert til ca 300 elever.

Tomten har potensiale for ytterligere utbygging. Dersom skolebygningene også skal ha kapasitet til
540 elever, må det bygges i underkant av 2.400 m2 BTA nytt skoleareal, gitt at nåværende
skolebygg minus paviljong beholdes. I tillegg må det bygges kroppsøvingsareal, for dette elevtallet
er det behov for 2 bruksenheter, bruttoareal på oppunder 1000 m2. Det understrekes at dette er
grove anslag.

Et slikt bygg på 2-3 etasjer ville evt kunne plasseres der hvor paviljongen er i dag.
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4 Inntrykk fra befaring

Det ble utført en visuell besiktigelse innvendig og utvendig av hovedbygget. Frittliggende paviljong
ble ikke befart, da de utleverte nøkler ikke passet.
Takkonstruksjonen er ikke befart.

Generelt bærer bygget preg av at det har stått tomt uten vedlikehold i flere år.

På utvendig fasade er det avskallnger av betong som tyder på armeringskorrosjon. Enkelte
vinduer er knust og det er montert finerplater. Alle vinduer må skiftes. Utvendige persienner er
generelt i dårlig stand. Utvendig fasade må betongskader rehabiliteres og ny puss.

Alle overflater gulv, vegger og tak er nedslitte og må rehabiliteres. Det er kalkutfellnger på vegger i
kjeller som tyder på fukt.

Vannlekkasjer i foaje, inngangsparti.

Himling rives og reetableres.

Betongvegger innvendig må rehabiliteres. Innvendige lettvegger må rives og bygges opp på nytt.

Gulvbelegg i kjeller løsner pga. fukt. Gulvbelegg i korridorer er generelt slitt.

Det tekniske anlegget:

Det elektriske anlegget må oppgraderes til gjeldende lover og forskrifter. Nytt ventilasjonsanlegg
må etableres.

Røropplegget er fra opprinnelig byggeår må oppgraderes til dagens standard.

I det etterfølgende er det tatt inn en del bilder for å formidle tilstanden på arealene.
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Sørfløy, fasade mot vest: Vinduer kledd med finer. Murpuss på betong flakker av. Avskallnger pga
armeringskorrosjon rundt vinduer må rehabiliteres.

Avskalling rundt vindu pga armeringskorrosjon som må rehabiliteres.
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Nordfløy, fasade mot sør.

r- ----

Nordfløy, fasade mot nord. Noen vinduer kledd igjen, andre murt igjen med leca. Puss flakker av.
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Sørfløy, fasade mot øst.

~'
Hovedinngang mellom sør og nordfløy. Lekkasje fra tak.
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Foaje i hovedinngang. Vannlekkasje fra tak med isdannelse på gulv pga frost.

Sønløy klasserom 2. etg mot øst.
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Sørfløy klasserom 2. etg mot vest.

Sørfløy 2. etg korridor.
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Sørfløy, vaskeservanter i korridor 1.etg.

Sørfløy, revet toalett.
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Sørfløy, innkassing revet for ventilasjonskanal i korridor 2. etg.

Sørfløy, kalkutfelling vegg i kjeller.
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Kalkutfellng vegg korridor kjeller.

Nordfløy, vannlekkasje klasserom 2. etg.
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Gulvbelegg løsnet i kjeller pga fukt.

Nordfløy, klasserom 2. etg.
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Nordfløy, skolekjøkken.

Nordfløy, skolekjøkken.
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Nordfløy, himling i korridor 2. etg.

Nordfløy, avflakking maling pga fuktgjennomgang i tak.
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Typisk røropplegg.
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Nordfløy, korridor 2.etg.
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5 Kostnader

Som beskrevet innledningsvis har vi laget en kostnadsberegning basert på et modellprosjekt for
skolebygg på tilsvarende størrelse. Dette tallmaterialet er videre bearbeidet på et overordnet nivå
for å fremskaffe en mulig størrelsesorden på en rehabilitering av byggene med begrenset grad av
ombygging. Det vil si at vi har trukket ut kostnadselementer vi mener ivaretas av bygget slik det er i
dag. Dette gir ikke noen presis tallverdi, men det gir en størrelsesorden på kostnadene med et slikt
rehabi i iteri ngsprosjekt.

Det presiseres at de tall som fremlegges her er kun indikative, og må IKKE benyttes som
grunnlag for eventuelle budsjettmessige beslutninger.

# Konto - Kalkyle

1 Êj.Félleskostnader

2 (!Bygning

'3 1(: VVS;',;~i. ..'f ~.
4 Elkraft

!I

Pris

5460539
1'1236987

773~296't' i,e .'.
,4483398

~ iiL.¡¡',,,":¡ ~t
1f~2~ii!~~98

11

l'J
~

Kostnader med tilbakekjøp av eiendommen er ikke medtatt.

Overslaget er knyttet til eksisterende areal 3535 m2. Evt. areal for utvidelse er ikke medtatt.
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6 Konklusjon

Den overordnede økonomi i å ta i bruk en eksisterende bygning slik som dette, ligger i å kunne ta
bygningen i bruk på bygningens premisser. I dette tilfellet vil det være påkrevet med en full
rehabilitering av bygningsmassen. A tenke seg noe i retning aven oppussing vil være meningsløst.
Selv på kort sikt vil det være bortkastede penger.

Våre vurderinger så langt, og det tilgjengelige materiale gir ikke grunnlag for et entydig svar på om
det (dønnen) seg å ta utgangspunkt i disse bygninger for på etablere en ny skole.

Mye av svaret her vil være avhengig av graden av ombygging som må gjøres i tillegg til
rehabiliteringen. Herunder tiltak for universell utforming.

Brannteknisk vil en kunne seksjonere bygningene slik at en kan unngå sprinkling. Seksjonering mot
svømmehall ser noe mangelfull ut og vil nok trenge tiltak.

Tomtemessig er eiendommen godt egnet for en skole med opp til 500 - 540 elever.

Paviljong og spesialromsfløy (evt deler av) bør vurderes revet for å kunne bygge et mer kompakt
og arealeffektivt skoleanlegg, som gir lavere driftsutgifter.

Inkludert kroppsøvingsanlegg vil en skole med elevtall på 540 elever få et bruttoareal på oppunder
ca 7.000 m2 BTA.

Før beslutning tas, og endelige konklusjoner trekkes bør det gjennomføres programmering av
arealbehov, samt en en nærmere studie av utbyggings- og ombyggingspotensiale, der dette holdes
opp mot bygningsteknisk restverdi i anlegget. Dersom det fortsatt er aktuelt å rive deler av
anlegget, bør det gjerne også vurderes å rive hele, for virkelig å skape mulighet for å lage en ny
kompakt og rasjonell skolebygning med lave drifts- og energiutgifter.

Vår anbefaling vil være at det etableres en prosjektgruppe som utarbeider et rom- og
funksjonsprogram for skolen. På dette grunnlag utarbeides et skisseprosjekt med løsningsforslag
og kostnadsoverslag for reetablering av skolen.

En slik prosjektgruppe bør foruten bruker- og byggherrerepresentanter, bestå av skolefaglig
rådgiver, arkitekt og tekniske rådgivere.
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SKOLEPLANLEGGING OG
SKOLEUTVIKLING
- Vi PlNlGER FREMTIDENS SKLER

På våneksion moter du (igfalk med bred kompetanse som gir råd og bidrll i utvlklíngu.rbeid
innen ,alt (ra overordnet skoleplan legging, skolestruktur, nybygging og ombying. Vi bistâr også
kommuner, barnehager og skoler L pedagogisk-utviklingsarbeid på alle nivåer fra barnehage Ul
grunmkole og videregående opplæring.

Gjennomtenke skol"planliigglng
p~ seksjon (or Skoli;bnlegging og skole-
utvikling arbeider pedagoger og skoe-
pla nleggere med hoy kompetanse og

lang ertring.V.ir kompetanse ombtter
hele spekteret fr. overordnede behovs-
utredninger til planleggng og ~dgíing
i konkrete skolebyggrosjekter. ogd p~
byggrresiden.

planlegging av ombyggng av ..ksisterende

skoleanlegg. hender tilstdsvurderingef

og aniJyser av k.;iitet og (unksjonalitet.

Vi legger stor vekt pi koblingen mellom
pedagogíkk og arkitektur. og betrakter
planleggingen av et byggeprosjekt som
en naturlig og integrert del av skolens
pedagogiske utviklingsarbeid.Vi biclr.r
ogd med kompetanseutvkling gjennom
kurs og ~eiledning.

PedagogIkk og artelltlr
Mange av våre prosjekter dreier seg om

b~de utfomiing 3V nye skoleanlegg og

Fnimctdens skolQ¡mlegg

Vi utforer oppdrag (or kommuner og

r.r
a ,,,-

i.Î
.i

¡w

fylkeskommuner over hele landet.
Gjennom flere ;Ìr hJr vi vært engasjert
a" Utdannjngsdirektoratet med utvik-
ling og drift av den nasjonale rådgivings-
tjenesten (or skoleanlegg. Engasjementet

omfatter ogs;Ì planl¡,ng og gjennom-
foring av nasjonale skolekonfer.nsef. og

gir oss en unik mulighet ti ~ kontinuerlig

oppatere vår kompetanse i forhd til
moderne og frmtis rettede skolemleg.

Ván tJen~swn

OVERORDNt:T SKOLEPlLEGING
. 8evtIIsprooser
. Strukturuedninger
. Skolebruksplner

SKOLELEGG
. Vurdering ;r ekisterende anleg
. Utomiing og arelbeho
. Pedagogikk og arkitektur

8YGGf'OSEK TER
. Are.l og funksjonsp rognm
. Byggeprogr.m og konkurransegnnlag
. Prsesser og brukermedvirkning

. Prsjektledelse og bygerreover

¡-~

PEDAGOGISK UTVKLINGSARBEID

. Utviklinarbeid i bygeprosjekter

. Kmpetnseutklìngskurs

. Veilednin

KURS

. For ledere og .isatte i skoer og barne-
hager

Les mer om oss på vår h,emmQSldlM

ww.skole.norconsulc.no

Norconsult .:.
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