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Fasadene bærer preg av 

mangelfull vedlikehold. 

 

Flere av skolens vinduer er 

knuste eller punkterte. 

 

Ventiler i ringmur er åpne 

og det er mulig for 

skadedyr å komme seg 

inn. 

 

Mangelfull tetting av 

ytterdør. 

 

Nedløpsrør mangler og 

vann skader fasade. 
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Innvendige vegger har 

flere skader, og bærer 

preg av til dels mangelfullt 

vedlikehold. 

 

Manglende tetting av 

gjennomføring i vegg. 

 

Manglende tetting av 

gjennomføring i vegg. 
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Flere av sikringene er 

tapet opp.  

 

Flere himlingsplater 

mangler. 

 

Manglende tetting av 

gjennomføring i vegg. 

 

Det er skader på flere av 

kontaktene på skolen. 
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Vannlekkasje i taket har 

skadet flere 

himlingsplater. 

 

Brytere er skadet. 

 

Bærende trekonstruksjon 

gjør ombygging lite 

fleksibel. 

 

Manglende tetting av 

gjennomføring i vegg. 
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Kabel er kappet av og ikke 

sikret.  

 

Det er skader på flere av 

kontaktene på skolen. 

 

Himling mangler, 

lysarmatur ikke 

tilstrekkelig festet. 

 

Brytere er skadet. 
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Lysarmatur mangler 

komponenter. 

 

Overflate trapp med 

rekkverk, slit og bærer 

preg av lite vedlikehold. 

 

Sprekker i bærende 

betongdekke. 

 

Sikringsskap/ 

fordelingsskap består av 

store deler med 

skrusikring. Kan ikke 

gjennbrukes. 
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Kabler kappet av og ikke 

sikret. Skulle vært fjernet i 

sin helhet. 

 

Kabelkanaler er åpne og 

gjør det enkelt for elver og 

andre til å skade seg. 

 

Utvendig kabel sikret med 

Wago. 

 

Lekkasje i overlys har ført 

til mindre fuktskader 

innvendig. 



 

 

 

Rambøll Norge AS 

NO 915 251 293 MVA 

9/9 

 

Soilavlufting er ikke ført 

over tak. 

 

Slitte overflater inne i 

gymsal. 

 

Flere steder er nedløp for 

kort. Takrenner er også 

mangelfull. 

 

Solavskjerming skadet. 

 

Mangelfull markisolasjon. 
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