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NAAF samarbeider med eksterne forskningsmiljøer 

NAAF samarbeider med SINTEF 
Energiforsking AS, 

NTNU og Norsk institutt for luftforskning.

I samarbeid med ressurspersoner fra ulike forskningsmiljøer er 
NAAF med på å omsette forskningsresultater til praktisk 

handling og synlige resultater. 

http://www.sintef.no/


Lover, forskrifter og 
veiledere til nytte for 

barn, elever, ansatte og 
brukere.

Lover, forskrifter og veiledere til bruk i skolen



Bygningens livsløp

Forfall av en bygning pågår kontinuerlig og starter med en 
gang den tas i bruk. Dersom bygningen ikke vedlikeholdes og 
slitte/ødelagte deler skiftes ut, vil den degraderes og kvalitet 
og funksjon forringes. 
Figuren nedenfor forsøker å illustrere dette forløpet.

Samhandling innen FDVU 
– gir nye muligheter 



Bakgrunn for prosjektet

Drift og vedlikehold i skoleanlegg som venter på en avklaring 

• Når en ny skole tas i bruk, vil denne straks innlemmes i 
kommunens overordnede vedlikeholdsplan og det utarbeides 
egen drifts- og vedlikeholdsplan for det enkelte skoleanlegg. 

• Når det gjelder skoler som skal rives, rehabiliteres eller der 
framtiden er uavklart, er det bare høyst nødvendig vedlikehold 
som blir utført, og dette er først og fremst avbøtende tiltak 
samt organisatoriske grep. Planlagt vedlikehold tones ned, slik 
at det kun gjennomføres akutte vedlikeholdstiltak når det er 
nødvendig. 

• Når vedlikehold reduseres medfører det et etterslep som betyr 
store kostnader når akutt-tiltak må iverksettes.



Deltakerne i prosjektet

Navn Stilling Rolle/ansvar

SINTEF Byggforsk Solvår Wågø Forsker Prosjektleder 
Medarbeider AP 1, 2 , 3

Lars Gullbrekken Forsker AP leder AP 2

Øystein Rønneseth Sivilingeniør Medarbeider AP 2, 3

NTNU Guangyu Cao Professor AP leder AP 1

Hans Martin 
Mathisen

Professor AP leder AP 3

NAAF Kai Gustavsen Fagsjef AP leder AP 4

Trondheim 
kommune, 
Trondheim 
Eiendom

Seemi Lintorp Fagansvarlig 
VVS

Kontaktledd mot skolene

Stefan Reppe Rådgiver Kontaktledd mot skolene



Overordnet mål

• Å finne enkle og effektive tiltak for bedring av inneklimaet i 
skoler som er satt på vent. 

• fordi bygningen skal rehabiliteres eller rives og erstattes med 
nybygg eller det er usikkerhet om virksomheten skal 
videreføres eller nedlegges.

• når inneklimaet ikke er helt optimalt til tross for at det er et 
nyere bygg der det ikke er planer om riving.



Sunnland skole

• Oppført i 1977
• Ungdomsskole
• 320 elever, 35 ansatte
• Utfordringer med ventilasjon, temperatur, akustikk, 

CO2, tørr luft
• Har stått på liste for rehabilitering eller nybygg i 

mange år
• Samlokaliseres med Nidarvoll skole høsten 2023



Stabbursmoen skole

• Oppført 1979
• 1-10 skole
• 430 elever, ca. 50 ansatte
• Utfordringer med ventilasjon, kaldras...
• Grensen på maks elevtall er overskredet
• Uavklart skolestruktur, rehabilitering eller tilbygg



Sørborgen skole

• Oppført 1967
• Barneskole (1.-7. klasse)
• 422 elever, ca 70 ansatte
• Blitt utbygd i flere omganger; 1996 (bibliotek, Fløy D (SFO), 

E og deler av F, ombygd i 2018, Fløy G ("nyskolen") 2018)



Befaringer og forankring

• Få kunnskap om skolen og skolens utfordringer 

• Informere om prosjektet "Skoler på vent"

• Forankre prosjektet, målsettingene og 
prosessen i skolens ledelse

• Skape eierforhold, legge grunnlag for 
medvirkning

Foto SINTEF Byggforsk



Elevundersøkelsen Mitt inneklima

Mitt Inneklima er et web-basert 
verktøy for å kartlegge hvordan 
elevene opplever inneklima ved en 
skole. Målgruppen er elever i fra 4. til 
10. klasse. 
Metoden som brukes er 
internasjonalt anerkjent. Resultatene 
blir vurdert av fagpersoner og 
oppsummeres i en rapport som 
skolen får tilsendt per e-post.

Bestilles ny undersøkelse her.

https://naaf.no/fokusomrader/inneklima/inneklima-i-skoler/mittinneklima/bestill-ny-undersokelse/


Forskningsspørsmål

• Hva er status på inneklima i de skolene vi skal studere?

• Hvordan påvirker inneklima elevenes helse og øker forekomsten 
av astma eller allergi? 

• Hvordan påvirkes det psykososiale miljøet? 

• Hvordan opplever elevene sine omgivelser og hvilke verdier 
knytter de til dem?

• Hvilke enkle tiltak kan vi anbefale for å forbedre inneklima?

• Hvilke andre anbefalinger til praktisk bygningsdrift og 
vedlikehold kan vi komme fram til?

• Hvordan oppleves inneklimaet etter gjennomføring av tiltakene?

• Hvilke gjennomførbare rutiner kan vi anbefale for 
undervisningsbygg på vent?



Vi vil -

1. Utrede og kartlegge helserelaterte problemer i et antall skoler 
som er satt på vent.

2. Sammen med byggeier (Trondheim kommune) utvikle 
metoder og rutiner for å fange opp avvik som ikke blir 
oppdaget og lukket gjennom det ordinære vedlikeholdet.

3. Gjennom dette høste læring og erfaringer som grunnlag for å 
utvikle en verktøykasse for praktisk anvendelse i denne 
sårbare mellomfasen for skoler i en avklaringsfase.

4. Denne kunnskapen kan også være overførbar til neste 
generasjon læringsbygg i det at elever, lærere, vaktmester og 
annet driftspersonell (renholdere og vedlikeholdsansvarlige), 
opparbeides kunnskap om hvordan de tekniske systemene 
fungerer. Dermed kan det også utvikles bevissthet rundt 
handlinger knyttet til oppvarming og ventilasjon f.eks. 



I praksis betyr dette at vi skal 

• Undersøke status på inneklima og tekniske installasjoner i de 
ulike skolene vi skal studere, gjennom inneklimamålinger, 
spørreundersøkelse og oppfølgingsintervjuer med lærere, 
ansatte, driftspersonell og ledere.

• Undersøke hvordan inneklima påvirker barns helse, også 
gjennom spørreundersøkelsen og oppfølgingsintervjuer med 
elever, foreldre og helsesøstre.

• Iverksette enkle tiltak for å forbedre inneklima.



I praksis betyr dette at vi skal, forts.

• Utvikle en "verktøykasse" med anbefalinger til byggeier og 
skoleledere slik at de kan iverksette tiltak for å bedre 
inneklima å redusere problemomfanget i skoler som står 
foran sanering eller større rehabilitering.

• Utvikle praktiske prosedyrer og sjekklister i samarbeid med 
NAAF som kan innarbeides i skolens internkontrollsystem. 

• Etterprøve tiltakene ved å måle effekten på inneklima. Gjenta 
spørreundersøkelse og oppfølgingsintervjuer.

• Vurdere overføring av kunnskap om rutiner og systemer til 
bruk i nye skoler.



WP1: Forhold mellom inneklima, helse og læring

• Dette prosjektet som skal bidra til å utvikle en 
verktøykasse med tiltak som tenkes koblet mot et større 
forskningsprosjekt om hvordan inneklima påvirker 
folkehelse. 

• Disse to prosjektene; ett forskningsprosjekt og et 
tiltaksprosjekt, vil gå parallelt og gjensidig støtte og utfylle 
hverandre; Verktøykassen med tiltak som vil bli testet ut i 
konkrete case i Trondheim kommune og 
forskningsprosjektet med master- og PhD studenter på 
NTNU. 

• I et forskningsprosjekt vil det være naturlig å opprette en 
kunnskapsstatus på det aktuelle området. I tillegg vil 
forskningsprosjektet gi verktøykassa nyttige faglige 
ressurser å høste av. 



AP 4 Analysere og formidle resultater

• Samle data på effekt av tiltak på barns helse i 
skoler på vent.

• Erfaringer fra prosjektet vil bidra til at NAAF kan 
tilby kommuner som har skoler på vent en 
"verktøykasse" med nye gjennomførbare 
inneklimatiltak i skoler ut fra tekniske og 
økonomiske rammer.

• Vurdere overføringsverdi av kunnskap og rutiner 
til bruk i nye skoler.



Implementering

• Eierforhold, medvirkning, forankring og av prosessen
• Rektor tar i bruk innholdet i «verktøykassa» 

som en del av skolens internkontroll
• Ansatte, elever og støtteapparat inviteres til 

å delta
• Foresatte, råd og utvalg orienteres og får et 

eierforhold til tiltakene.



Skolens samhandlingskart

Kilde: Temaheftet Renhold og innemiljø:
HMS-rådgiver/yrkeshygieniker Kai Gustavsen, 

NAAF

Synliggjøring av skolens tilgjengelige ressurser



Mer informasjon på www.naaf.no

Kai Gustavsen, fagsjef, inneklima, 
HMS og miljørettet helsevern  

E-post: kai.gustavsen@naaf.no

: 23 35 35 35 

: 900 78 555

Kontaktinformasjon:

http://www.naaf.no/
mailto:kai.gustavsen@naaf.no

