Vikebygda Skule – overordnet vurdering av bygg og tomt i forhold til helse og
miljø i skolen.

Xpro AS har gjort en overordnet vurdering av bygningsmasse og tomteforhold på Vikebygda
skule i forhold til regelverk om miljørettet helsevern og arbeidsmiljø. Formålet med
vurderingen er å få et overblikk over hvilken ressursbruk man kan se for seg å måtte legge
ned for å sikre videre drift ved skolen. Dette er også en foranledning til mer konkrete
analyser.
Vikebygda skule ligger 1 km fra Bratteberg skule og ca 3 km fra Øyra Skule, som alle driver
skole på barneskolenivå i Volda. Skolen består av to separate bygg. Et som var bygd i 1986,
noe oppgradert i senere tid (Vikebygda skule bygg B) og et med vesentlig eldre opprinnelse
(Vikebygda Skule bygg A), også det oppgradert.
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Vikebygda Skule bygg A består av 3 etasjer, kjeller, hovedplan og loft. Kjeller har et BRA på
260m2 og inneholder garderober, toalett, lager, vaktmesterrom og et klasserom/ gymsal.
Hovedplanet består av 2 klasserom med hvert sitt tilhørende grupperom, wc, kopirom og
rektors kontor, og har BRA 267m2. På loftet ligger personalrom og 2 arbeidsrom med flere
kontorplasser. Loftet et målbart BRA på ca. 90m2. Huset har ikke heis. Huset er i liten grad
tilpasset universell utforming, og har ikke egen HCWC. Det er nivåforskjell uten rampe/ heis
mellom klasserom/ gymsal og resten av kjeller. De fleste overflater (tak, vegger/ gulv) er
klare for rehabilitering pga. av alder eller bruksslitasje. Garderobe og toalettfasiliteter
trenger oppgradering. For lærerarbeidsplasser på loft bør det gjøres en nærmere vurdering
av areal- og dagslysbehov.

Vikebygda Skule bygg B består av 2 etasjer, kjeller og 1. etasje. I kjelleren ligger sløyd/
bomberom, lager, wc, hcwc, lager, SFO og klasserom/ spesialrom. BRA på kjeller er 313m2.
1. etasje har et BRA på 254m2, og består av garderobe/ fellesareal, 2 wc, lager, 2 klasserom
med felles grupperom. Bygget har ikke heis, men har større forutsetning for tilpasning til
universell utforming enn bygg A. Tilstanden er noe bedre på B enn A, men også her er der en
del som bør rehabiliteres pga. alder eller bruksslitasje.
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Vikebygda Skule ligger i en skrå tomt, med mange skåninger, kanter og nivåforskjeller.
Tilkomsten er via en noe smal stikkvei som leder inn til en parkeringsplass som ligger på en
høyde ovenfor skolen. Uteområde er i dag i liten grad tilpasset universell utforming. Der er
ikke heller ikke etablert ramper/ terskeleliminator ved alle innganger.
I forhold til forskrift om Miljørettet Helsevern i barnehager og skoler og Arbeidsmiljøloven
anbefales det at man gjør grundigere undersøkelser for å avdekke mer konkrete avvik i
forhold til forskriftene, samt lage en tiltaksplan for hvordan man retter opp i dette, eventuelt
avdekke forhold som ikke lar seg rette opp med dagens bygningsmasse eller tilkomst til
tomten. Ut i fra et førsteinntrykk så vil de største utfordringene ligge i bygg A, samt
nivåforskjellene på tomten.
Ut i fra et overordnet blikk på dagens tilstand vil en svært grov kalkyle på nødvendige tiltak
være.:
Felleskostnader:
Rehabilitering:
Følgekostnader (Kostnader som kommer som følge av annen ombygging):
Heis/ løfteanordning:
Utomhus:
Generelle kostnader (prosjektering, administrasjon, anskaffelser, etc.):
Usikkerhet, reserver og marginer (svært grov kalkyle med høy usikkerhet):
SUM EKS. MVA.:
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300.000,2.000.000,500.000,750.000,1.500.000,600.000,1.700.000,7.350.000,-
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