SAKSHAUG SKOLE.
Vurdering av bruk og teknisk tilstand

Generelt
SakshaugGamleSkolehari daglokalerfor denpedagogisk
psykologisketjenesteni InderøyKommune. Denne
funksjonenskalsamlokaliseresmedøvrigekommunale
tjenester,og arbeidsplassen
e blir flyttet til rådhuseti nær
fremtid.
Bygningenblir daståendetom.
Bygningener entrebygningi to etasjermedsaltak.Det er
kjeller underhelebygningen.Denharbådeinnvendigog
utvendigadkomst.Råbyggeter enlaftet tømmerkonstruksjon
kledd medståendetrepanel.Taketer tekt medbølgeeternit.

Bygningener 7,4mbredog 17mlang. Grunnflatearealer 123m2. Beggeetasjer
harnettohøydepåca.255cm.
I nåværendeplanløsninger detfølgendefunksjoner:
Kjeller:
Lagerog boder
1 våtrommedWC
1.etg. 3 kontorer( ca14-16 m2)
Ekspedisjonslokale
ca30 m2
Spiserom
VåtrommedWC
Gang/ Trapperom

2.etg. 3 kontorer( ca14-16 m2)
2 møteromá ca16 m2
VåtrommedWC
Gang/ Trapperom

Det ble målt etasjehøyderpåomkring255cm, hvilket er godemål for enbygningsågammel.
Etasjehøydene
er noelavereannminstekravenetil arbeidsrometterdagensforskrifter, menover
kravenetil enevt. bruk til boligrom.
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Historikk
Bygningenble bygdsomskolebygningalleredei 1841-42, på
FolkvangpåSakshaug
-Vennaca250mfra nåværende
lokalisering.
Denble i 1875flyttet til nåværendeplassering.Dengangvar
det skoleog fjøs i førsteetasje og leilighet for førstelærer
medfamilie i 2. etg. Bygningentjentesomskolebygning
frem til 1821,dadenble avløstav dennyebarneskolensom
ble bygdvedsidenav.
Etterdetble den utleid til boligformål,og fra 1977holdt den
kontorlokalerfor denpedagogiskpsykologisketjenesteni
InderøyKommune.

Teknisk tilstand
Innvendig fremstårbygningensombravedlikeholdt,medheleog godeoverflater.
Materialbrukgenerelter somvanlig fra midt på90-talet,medferdigmaltetakplater,malt
panelog vinyl golvbelegg.Alle rommenefremstårsomskadefrieog kantasi bruk i ny
funksjonutennødvendigereparasjonereller utskiftninger. Evt. arbeidersombørgjøreser
å oppgraderebygningenmedventillasjonsanlegg,og evt. installereenform for
varmepumpe.Bygningener i dag oppvarmetmedelektriskevarmeovner,og generell
dårlig isolasjonsverdii konstruksjonenegir høytstrømforbruk.
Kjeller er tørr og medunntakav noesaltutslagpåytterveggenefremstårdensomav god
standard.Pgabruk av bla toalett, er kjellerenoppvarmetmedelektriskepanelovner.
Trekonstruksjoneri etasjeskillermot kjeller harflere gangerværtbehandletmot
stokkmaur,sisti i 2007,menetterdeter detikke tegntil flere maurangrep.

Utvendigbærerbygningenpregav manglendevedlikehold. Bordkledning,syllstokkerog
delvisogsåvinduskarmerharråteangrepog børskiftes. Vindskier,takrennermednedløp
og taktekkingbørogsåskiftes. Taktekkingenmedplaterav bølgeeternitinneholderasbest
og børsaneresav dengrunn.
En evt. utvendigrehabiliteringbøri tillegg til ovenstående
omfattetilleggsisolering,
vindtetting og utskifting av dørerog vinduer. Vindueneharikke originalt utseendeog
børtilbakeførestil opprinneligeslagvinduermed8-delingav glasseti hverkarm.
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Fremtidi g bruk og lokalisering
Når nåværendefunksjonerflytter til rådhuset,blir bygningenståendetom og ubrukt.
Dettemedførerofte at bygningenforfaller raskereennom dener i bruk. Bygningen med
sin historie enbygningshistoriskverdi og sin tekniskestandarder for godtil at denuten
videreskalrives. Det kanværeat deplanersom er underutvikling påskoleområdet,
tilsier at enharmerbruk for tomtearealetfremfor bygningen,mendakanflytting vurderes
fremfor riving.

Ny bruk av bygningenderdenstårvil væredenenklesteog minstkostnadskrevende
løsningen.Da kandetiltak nevntovenforgjennomføresog enfår enbygningav engod
standardi mangeår fremover. Avhengigav hvilken typeny funksjon,såvil enfortsattha
tilgjengelighetsproblemer
i forhold til adkomst,toaletter,dørbredderog tersklersommå
løses,og om kanmedføreekstrakostnaderog tilpasninger.

Velgesflytting av bygningen til enny lokalisering,vil sammefunksjonskrav til tilgjengelighetstilles. Fremtidigbruk vil kunnepåvirkebygningens
planløsning,menenkanogsåsefor segat nåværendeplanløsningtasi bruk påny lokalisering.
En flytting vil i tillegg medføre følgendeekstratiltak:
- Selveflytteoperasjonenkanværekrevendemht. tilri gging for løfting, lastingpåtransportvognog selvetransporten.Bygningen er ikke
beregnetfor slike mekaniskepåkjenningerog enkanforventenoeskadersomskyldesvridninger,risting eller tilsvarende.
- Det måpåregnesnyefundamenter.
Trengerikke byggeny kjeller, menkanforenklefundamenteringen.
- To pipermårivesfør flytting
Muring av nyepipereller innvendige reparasjonermåpåregnes.
- Frakoblingav tekniskeanlegg
Det måberegnesnyerør- og elanleggopplagtetternye forskrifter om våtromog installasjoner.
- Transportskader
underflytting
Det måforventesopprettingog reparasjonerettervridningerog ristingerunderflytting.
- Vinduerog dørerbørdemonteresfør flytting
Kostnadsvurderinger
For InderøyMuseums- og Historielagkandetværeaktueltå flytte bygningen til museumsområdet
ved Sakshaug
GamleKirke. Det er ikke hensiktå tilbakeføredensomskolebygning/museumsbygning,
menå ta deni bruk som
kontorog lageri hovedsakmeddenplanløsning somer i dag.Det vil være behovfor å fundamenteredenpå
kjeller, dadennekanlagesog brukessombranntrygtmagasinfor museet.
De størstekostnadeneforbundetmeddettevil væregrave- og fundamenteringsarbeider
inkl. ferdig kjeller. I tillegg
måen, somtidligere beskrevet,påregnekostnaderforbundetmedå settei standtrebyggetetterat deter flyttet.
Flytting, grunnog fundamenterinkl. kjeller. (Estimater utarbeiddeksternt.)
Oppgraderingav selvetrebygningensom beskrevetovenfor,ut fra areal:
Nye elanlegg,inkl. tilførsel.
Nye sanitæranlegg
inkl. tilkobling vann/avløp.
Div kostnaderforbundetmedplanlegging,
Administrasjon, byggeledelse
, gebyrer,forsikringer etc……

kr.
kr.
kr.
kr.

700.000,740.000,160.000,250.000,-

Merverdiavgift
Rammekostnad
utenmarginerog reserver:

kr. 500.000,kr. 2.500.000,-

kr. 150.000,-

Endeligekostnadervil væreavhengigav hvilket ambisjonsnivåsomleggesfor detferdigeresultatet.I ovenstående
er detberegnetoppgraderingav
tekniskstandard,sammeplanløsningog tilbakeføringav fasadertil opprinneliguttrykk medkorrektevinduer. Bygningener oppgradertmed
ENØK tiltak og blitt enmerdriftsvennligbygningmht. bla. oppvarming.
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