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Ventilasjonsanlegg låve Kroer skole 
 
Saksbehandler: Marianne Hoff Saksnr.: 14/01967-3 

Behandlingsrekkefølge Møtedato 
 

Hovedutvalg for teknikk og miljø 05.06.2014 

 
 
Rådmannens innstilling: 
1. Prosjekt 0700, standardheving/rehabilitering kommunale bygg, reduseres med 

kr. 2 500 000 fra kr. 4 000 000 til kr. 1 500 000 
2. Nytt prosjekt 0774, ventilasjon Kroer skole, økes med kr 2 500 000.  
 
 
Ås, 23.05.2014 
 
 
Arnt Øybekk Roy Sypriansen 
Teknisk sjef Eiendomssjef 
 
 

_____ 
 

 
Plankomitéens behandling 15.05.2014: 
Dette ble omgjort til en orienteringssak og ikke en beslutningssak.  
 
Det ble gitt en kort orientering om de betydelige vedlikeholds- 
utfordringene som gjelder Kroer skole.  
 
Plankomiteen påpeker at det er viktig at det bevilges nok ressurser slik at 
bygningsmassen til enhver tid blir i driftsforsvarlig stand.  
 
Saken legges frem for HTM.   

 
 

____ 
 
 
 
Avgjørelsesmyndighet: 
Hovedutvalg for teknikk og miljø 
 
Behandlingsrekkefølge: 
Plankomiteen 
Hovedutvalg for teknikk og miljø 
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Vedlegg: 
Teknisk rapport Kroer skole.pdf, Prisoverslag ventilasjonsanlegg Kroer.pdf:  
 
Vedtak i saken sendes til: 
Oppvekst og kultursjef 
 
 
 
 
SAKSUTREDNING: 
 
Fakta i saken: 
 
Eiendomsavdelingen er i løpet av året blitt oppmerksom på problemer med 
ventilasjon av Låven på Kroer skole.  
 
KBS AS (vår nye entreprenør på ventilasjon) foretok rundt juletider en periodisk 
servicekontroll av anlegget og fant at to ventilasjonsanlegg er i dårlig forfatning. Vi ba 
derfor KBS foretar en nærmere undersøkelse av anleggene, utarbeide en rapport 
samt utarbeide et kostnadsoverslag for å utbedre forholdene etter dages krav. KBS 
AS kommer til følgende konklusjon:  
 
Anleggene er i veldig dårlig stand, både når det gjelder luftmengder, 
varmegjenvinning (effektivitet) og luftkvalitet (f. eks. blåses isolerings partikler fra 
ventilasjonskanalene ut i lokalene, fordi isoleringen er i oppløsning). KBS er 
overbeviste om at arbeidstilsynet vil stenge Låven hvis de blir kjent med forholdene.  
 
Begge ventilasjonsanlegg er installert i 1985 og med andre ord snart 30 år gamle. 
Forventet levealder for denne type anlegg er overskredet med inntil 10 år. I denne 
sammenheng er det viktig å bemerke at kravet til luftmengder i 1985 var langt lavere 
enn hva kravet er i dag.  
  
Forholdene tatt i betraktning vurderer rådmannen at det er akutt behov for tiltak og 
anbefaler at prosjekt prioriteres umiddelbart. Det er ikke øremerket midler til dette 
prosjekt, men det finnes eksisterer investeringsmidler (anleggsprosjekter) som ikke 
er øremerket. Rådmannen foreslår at det overføres 2,5 mill. av disse midlene til nytt 
prosjekt for ventilasjonsanlegg ved Kroer skole.  
 
 
Økonomiske konsekvenser: 
Ventilasjonseffektiviteten i lokalene som systemet betjener, er svært dårlige og 
medfører dårlig innemiljø og dårlig driftsøkonomi.  
 
To nye aggregater og tilhørende kanaler med montering er kostnadsberegnet til 1,3 
mill. kroner (eks. mva.). I tillegg kommer elektriker- og snekkerarbeid og bygging av 
nytt ventilasjonsrom eller uteaggregat (eksisterende er for smått). Dette er 
kostnadsberegnet til ca. kr 1 mill. (eks. mva.). 
 
De nødvendige arbeidene vil i alt koste omkring 2,5 mill. kroner (eks. mva.). 
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I budsjettet for 2014 er det vedtatt å bruke 4 mill. kroner til standardheving og 
rehabilitering av kommunale bygg. Det er ikke brukt noe av disse midlene så langt. 
Det er heller ikke prioritert å gjennomføre spesielle tiltak finansiert av disse midlene. 
Bruk av disse midlene vil derfor ikke ha konsekvenser for andre prioriterte tiltak. 
 
Konklusjon med begrunnelse: 
KBS er overbeviste om at Arbeidstilsynet vil stenge Låven hvis de blir kjent med 
forholdene. Om ventilasjonsanlegget kjører, forårsaker det helsemessige tilstander 
og tilfredsstiller ikke kravet til ventilasjon. Hvis ventilasjonsanlegget stenges, 
medfører det for dårlig inneklima. Det må derfor uansett må gjøres tiltak.   
 
Rådmannen ser alvorlig på de påviste manglene ved innemiljøet og vil prioritere at 
det straks brukes 2,5 mill. kroner av rehabiliteringsmidlene til å bygge nytt 
ventilasjonsanlegg ved Kroer skole og foreslår at 2,5 mill. kroner overføres fra 
vedlikehold investeringsbudsjett (prosjekt nr. 0700) til nytt prosjekt 0774 ventilasjon 
Kroer skole. 
 
 
Ikrafttredelse av vedtaket: 
Umiddelbart. 
 
 
 
 


