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1 Innledning

1.1 Tidsramme og prioritering
Rapporten er et strategidokument som skal danne
grunnlag for avgjørelser knyttet til:

a) vedlikehold av bygningsmassen

b) ombygging/tilpassing til dagens publikumsforvent -
ninger

c) utbygging i samsvar med framtidenes visjon for Hå
gamle prestegard & Obrestad fyr

Planen blir rullert årlig i samband med økonomiplanen,
med hovedrevisjon etter behov, ca hvert 3-5 år.
Rapporten er et ledd i langsiktig planlegging og
nansiering av større drifts- og investeringsbehov, og

danner grunnlag for prioriteringer i økonomiplanen.
Resultat av tilstandsanalysen og rapporter fra ulike tilsyn
har gitt en oversikt over nødvendige tiltak for anleggene.
Tiltakene er videre prioritert i A-, B- og C-tiltak med et
forslag til kronologisk vedlikeholdsplan (se # 4.1 – 4.4).

Hå gamle prestegard (HGP) er et viktig signalbygg for
kultur i Hå kommune, anlegget skal derfor oppfylle mange
formål. Vedlikehold av et vernet bygg, standarden og
det totale inntrykket anlegget gir, forteller at kommunen
viser vilje til å satse på kvalitet og historie. Obrestad fyr-
anlegget skal legge til rette for gode opplevelser for både
publikum, overnattingsgjester og turgåere. Anlegget må
ha de konkrete forutsetninger som kreves for å beholde
og utvikle dagens aktivitetsnivå.

1.2 Dagens drift og vedlikeholdsnivå
HGP har kontinuerlig opprettholdt best mulig standard
for vedlikehold av bygninger og har hele tiden prøvd å
forbedre anleggets tilgjengelighet for publikum innenfor
gjeldende driftsrammer. Et jevnt tilsyn og vedlikehold
er den beste formen for vern og i lengden også den
billigste. Men en ser at dagens nansieringsnivå fører
til et akselererende vedlikeholdsbehov for bygningene.
Kjøp av Obrestad fyr fra staten i 2002 har vist hvordan
det barske klimaet fører til dramatiske endringer i
disse bygningene dersom vedlikeholdsnivået ikke er
tilstrekkelig.
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1.3 Tilstandsrapport - Norsk Standard 
europeiske kriterier

Hå gamle prestegard og Obrestad fyr har begge offentlig 
vernestatus som kulturhistoriske anlegg. Det stilles 
spesielle krav til denne type bygg. Tilstandsrapporten 
er basert på Norsk Standard NS-EN 16096:2012, 
“Bevaring av kulturminner - Tilstandsanalyse av fredede 
og verneverdige byggverk” (se # 6.1 - 6.4) Dette er en 
felles europeisk standard Norge har forpliktet seg til.

Rapporten må sees på som første ledd i en forsvarlig 
forvaltning av denne type bygg i forhold til langsiktig 
bevaring for kommende generasjoner. Den viser 
forbedringsmuligheter blant annet i forhold til 
strømforbruk, planlegging av vedlikehold og fornuftig 
prioritering av drifts- og investeringsmidler.

1.4 Visjon for HGP og Obrestad fyr
«Spesielle steder der ute og inne, landskap og 
kulturvirksomhet svarer til hverandre på Hå, som 
legemet og sjel til mennesket. Jeg vet ikke andre 
steder i Norge hvor dette er tilfelle. Det finnes spesielle 
merker på kartet, tidløse steder vi trenger for å holde 
på vår identitet. Hå er et slikt sted.»  
Professor Gunnar Danbolt, 1993.

Obrestad fyr og Hå gamle prestegard er plassert i 
et åpent kulturlandskap, som i seg selv har nasjonal 
verdi. Visjonen er å utvikle det som to levende, 
velholdte, historiske og moderne kunst- og kyst-
kulturarenaer. 

Rapporten er første skritt mot dette målet. 
Bygningsmassen er stor, sammensatt og har mange 
ulike utfordringer. Rapporten skal ta hensyn til det 
tekniske, det arkitektoniske, landskapet og vernestatus 
for byggene, og sikre en prioritering av tiltak som gjør 
det mulig å nå dette målet. 
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2 Idégrunnlag

2.1 Anleggenes historie

Hå gamle prestegard

Opprettet:
1630. Nåværende bygninger fra ca.1787-1927

Status: 
Åpnet som kommunalt kultursenter i 1983

Bygninger: 
Hovedhus, jærhus med kjeller, gamle løa (resepsjon, 
butikk, utstillingssal og verksted), nye løa (utstillingssal 
og administrasjon/bibliotek).

Eier:
Hå Kommune

Vernestatus:
Fredet i 1920 (opphevet). HGP er listet i 1989 “Fylkesplan 
for kulturminner” som nummer E3002 og deretter i 
kulturminneplanen for Hå fra 1996 (revidert 2005) som 
anlegg i offentlig, kommunalt vern.

Ute i havkanten ligger anlegget Hå gamle prestegard 
som Jærens mest markerte galleri og kultursenter. 
Området er spekket med forminner, nyere kulturminner 
og et kulturlandskap en kan vandre i langs sjøkanten. 
Nærheten til havet og til elvemunningen ved Hå-elva 
har gjort sitt til at bosetning og dokumenterte spor etter 
mennesker går 8.200 år tilbake i tid. Dette er et unikt 
sted regionalt og nasjonalt.

Prestegarden i nesten tre hundre år
Den første prestegarden på Hå var trolig bygd omkring 
1630. To branner har herjet, i 1725 og 1787. De 
nåværende bygningene er fra tiden etter siste brannen. 
Som tidligere prestegard i bygda hadde anlegget en 
sentral rolle i kommunens historie. Prestene her hadde 
en sosial og politisk rolle i tillegg til prestegjerningen. I 
dag er tunet sammensatt av bygninger og løer fra siste 
del av prestegårdstiden mellom ca. 1637 og 1927, og 
tilbygg fra 1993.
Hå gamle prestegard åpnet som kommunalt kultursenter 
den 8. mars 1983 etter rehabilitering av hovedhuset ved 
arkitekt Per Line. Der forpakterbosted tidligere stod, 
ble et klassisk jærhus fra 1860-talet flyttet fra Håland i 
Varhaug og plassert på grunnen i 1985. Siden den gang 
har det vært et yrende liv i tunet med utstillinger som 
henter tema fra kunst, kultur, litteratur og lokalhistorie. 

1 - Hovedhus
2 - Resepsjon - nybygg
3 - Gamle løa
4 - Verkstad
5 - Jærhus
6 - Nye løa
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Det blir holdt konserter, litteratur- og temakvelder. Hå 
gamle prestegard har kommisjonssalg av kunst, utleie 
av lokaler og matservering fra kafé/restaurant.

Obrestad fyr

Opprettet:
1873

Status:
Automatisert og avfolket i 1991.

Type:
Granittfyr

Bygninger:
Fyr med uthus, fyrmesterbolig & hybel, fyrbetjentbolig 
(Rundehuset), familiebolig (1902-huset)

Eier:
Hå Kommune (overtatt fra Kystverket i 2002)

Vernestatus:
Fredet etter lov om kulturminner 1992

Den farlige Jærkysten har en lang historie innen 
skipsfarten som en utsatt slette med harde værforhold og 
flere hundre forlis de siste 200 årene. Redningsarbeidet 
var vanskelig og farlig, og langs kysten i Hå ble det 
i 1872 endelig reist et fyr på Obrestad som ledd i 
et storstilt nasjonalt løft for å bedre sikkerheten for 
skipstrafikk langs norskekysten. Fyret ligger på en 
odde. Fyret på Obrestad framstår i stor grad som da 
det ble automatisert og fraflyttet i 1991. Granittfyr 
var og er et sjeldent fenomen i Norge. For å få ned 
utgiftene til vedlikehold av alle de små trefyrene begynte 
Fyrvesenet å eksperimentere med andre materialer 
på 1870-tallet. Men granittbygningene viste seg å bli 
svært fuktige og uegnet som bolig. På Obrestad ble det 
bygd ny fyrvokterbolig av tre i 1902. Fyrbetjentbolig ble 
bygd i 1948 og ny fyrmesterbolig i 1969. Under andre 
verdenskrig tok tyskerne fyret i bruk som et av sine 
forsvarsanlegg. Bygningen fikk nytt utkikkstårn, og tyske 
mannskaper var innlosjert i fyret. Rundt fyret ligger en 
rekke krigsminner. Krigshistorien langs Jærkysten er et 
spesialtema som formidles ved Obrestad fyr.

Overnattings- og arrangement- fyret
Tre bolighus, et uthus og fyrbygningen utgjør 
anlegg i dag, samt tre bunkerser fra 2. verdenskrig, 
måleinstrument fra Meteorologisk institutt og turområde. 
Som overnattingssted er Obrestad fyr unikt. Her kan 

1
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du parkere bilen ved døra, og samtidig bo helt ytterst i 
havkanten. Sammenlignet med andre fyr er fyrboligen 
moderne innredet, samtidig er det nøkterne fyrinteriøret 
ivaretatt.  Fyrbygningen er åpen for publikum. Første 
etasje inneholder verksted og maskinrom. På loftet ligger 
den store trykktanken til tåkeluren. Siden Hå kommune 
overtok anlegget har Obrestad fyr blitt en arena for 
musikk og litteratur og for aktiv formidling av norsk kyst 
og fyrhistorie. 1902-huset er brukt som konsert/møte/ 
kafé lokale og utleies som selskapslokale. 

2.2 Stedsidentitet, landskap og signal-
byggformål

Betydningen av dette landskapet og bygningene er 
unikt og med fri tilgang for publikum. Denne delen av 
Kongevegen er nasjonalt kjent som en frilufts-magnet 
med fredet fyr, havn og strandsone. Folk på Jæren er 
kjent for sin hardtarbeidende natur, og i Hå kommune er 
det nå flere eksempel på at gamle bygninger som forteller 
lokalhistorie blir omgjort til kulturelle aktivitetshus. HGP 
skapte en oppskrift på suksess for 30 år siden.

2.3 Publikums forventning - aktivi-
tetsnivå og besøkstall

“Kulturvern gjennom bruk”
Publikum har en stadig økende grad av forventning om 
kvalitet på fasilitetene og underholdning som tilbys i det 
offentlige rom. Dette gjelder spesielt når man betaler en 
inngangsbillett til et museum (HGP), eller leier et rom 
(Obrestad fyr).

Anleggene er økonomisk avhengig av billettsalg og høye 
besøkstall. ”Kulturvern gjennom bruk” er en mye brukt 
retningslinje og motto i Norge. Men kombinasjonen av 
høye besøkstall med høye publikumsforventninger fører 
til åpenbare utfordringer for gamle bygninger.

Publikum kan gi tilbakemelding om:
· Forslitte flater (ute og inne)
· Dårlig oppvarming (pga trekk og manglende 

isolering)
· Dårlig datatilkobling (kasse og trådløs)
· Utdatert belysning
· Gammeldagse og ineffektive kjøkken/kafé fasiliteter
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Statistikk - positiv utvikling frem til dagens 
dato
Aktivitetsnivået på HGP er høyt, ca. 20 utstillinger hvert 
år er supplert med mange arrangementer for et bredt 
og mangfoldig publikum. Statistikker er basert på alt fra 
familie-arrangement, kafébesøk, foredrag, åpninger, 
skoler og enkelt besøkende i åpningstiden.

42000

43000

44000

45000

46000

47000

48000

2010 2011 2012

Besøkstall

Besøkstallene viser en positiv utvikling basert på 
telleapparat i resepsjonen;
47.000 besøkende i 2012. (45.400 i 2011 og 44.200 i 
2010)

Skolebesøk holder seg stabilt med 68 skoleklasser/
barnehager i 2012. (66 i 2011 og 65 i 2010)
Utleie: HGP hadde 30 betalende grupper, 28 private 
arrangement, 65 møter og seminar i 2012. I 2013 har 
det vært en solid økning på grunn av utvidet kafé-tilbud 
og flere arrangement.

Utleie: Obrestad fyr har stabilisert seg med 680 døgn i 
2012. (2011 i 680, 2010 i 685) Her er en på maksimal 
utleie av det tilbudet en har. Disse inntektene er 
hovedinntekt for vedlikehold og lønn på Obrestad Fyr.

Ytterligere kapasitet kan hentes på:
· En økning i internasjonal cruisetrafikk fra Stavanger 

og Risavika
· En økning i det tilgjengelige antall leiligheter / 

senger på Obrestad fyr i sommermånedene (eks. 
loft i 1902 huset)

· En økning i konferanse- og møteromskapasitet ved 
isolering av hovedhuset (kafé/restaurant), og ved 
isolering av løebygningene.
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2.4 Kulturvern status (fredet eller vernet)

Obrestad fyr (fredet)
Anlegget er statlig fredet etter lov om kulturminner 1992.
Fredningen omfatter både eksteriøret og interiøret.

Fredning er det sterkeste juridiske virkemiddelet
innen forvaltningen av kulturminner og brukes for å
sikre at kulturminner av nasjonal verdi blir tatt vare
på i et langsiktig perspektiv. Vedtak om fredning
skjer i henhold til kulturminneloven og innebærer
at det er forbudt å gjennomføre tiltak ut over vanlig
vedlikehold uten tillatelse fra kulturminnemyndigheten.
Kulturminnemyndigheten kan i særlige tilfeller gi
dispensasjon fra fredningsbestemmelsene for tiltak som
ikke medfører vesentlige inngrep (jf. kulturminneloven
paragrafene 15a og 19 tredje ledd).

Hå gamle prestegard (vernet)
Anlegget er i kommunalt, musealt vern i kulturminneplan.

Vedlikehold for fredet og vernet bygninger
Hovedprinsippet for å vedlikeholde fredete og
bevaringsverdige bygninger, er å bevare de opprinnelige
eller gamle bygningsdelene, som kledning, vinduer,
dører, listverk og over atebehandling, så langt det er
mulig. Vedlikeholdet skal, om mulig, skje på samme
måte som da huset ble bygget, med opprinnelig teknikk,
utførelse og materialbruk. Et jevnt tilsyn og vedlikehold
er den beste formen for vern og i lengden også den
billigste.

2.5 Dagens vedlikeholdssituasjon
Det meste av vedlikeholdsoppgavene blir utført av
vaktmester ved anleggene etter årlig plan og fra
budsjettrammer. Firma er inne for å gjøre mindre og
avgrenset vedlikeholdsarbeid.

Over tid har det vist seg at planlegging fra år til år ikke
er tilstrekkelig. Langsiktig vedlikehold er mer lønnsomt
enn kostbare krisetiltak. Det må tenkes i lengre
tidsperspektiv for å unngå at vedlikeholdet får en for
kortsiktig karakter. Dessverre lar ikke de nødvendige
større vedlikeholdsgrepene seg løse innen dagens
budsjettrammer.
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Vedlikehold av takstein 
Anleggene ligger værutsatt og det er et stort problem 
at takstein/panner fyker av. Å legge på plass/skifte 
takpanner er vanskelig og risikabelt, arbeidet må utføres 
med lift for HMS-sikring. Anlegget mangler dette og 
hyppig innleie av utstyr er dyrt og tidskrevende og over tid 
har dette resulterende vanngjennomtrengingen bidratt 
til økt fuktbelastning på undertak og takkonstruksjon. 

To langtidsløsninger er mulig:
Feste av panner (f.eks. fastspikring av enkeltpanner) 
På grunn av svært store takflater på tre av byggene 
er dette en kostbar løsning. Etter erfaring fra andre 
museale bygg medfører denne løsningen større arbeid 
ved hver reparasjon og anbefales ikke.

Innkjøp av en lift til anleggene. Ved anskaffelser 
av egen lift vil dagens løsning med løse panner være 
overkommelig å vedlikeholde.

For hensiktsmessig drift og generelt vedlikehold av 
anleggene er det behov for en lift. (se # 4.1)

2.6 Universell utforming
Norge har lovgivning som krever tilgjengelighet for alle 
til nybygg, men utfordringene ligger i å foreta tiltak på 
eksisterende, historisk viktige bygninger og kulturminner 
på en slik måte at man bevarer bygningenes karakter 
og materialer, og ikke ødelegger eller tildekker viktige 
deler av dem. En tilpassingsløsning er det beste for 
anleggene her.

http://www.riksantikvaren.no/Norsk/Tema/Universell_
utforming/Kulturminner_og_universell_utforming/

I forarbeidene til loven, Ot.prp.44 (2007-2008) heter 
det at ”hensynet til fordelene ved tilrettelegging må 
også i noen sammenhenger antas å måtte veies mot 
vernehensyn, jf. for eksempel kulturminneloven”. 
Imidlertid kan det ikke aksepteres at en offentlig 
virksomhet ikke skal være tilgjengelig for allmennheten 
selv om den er lokalisert i en verneverdig bygning.
 

HGP status i dag
Det er alltid å foretrekke at hovedinngangen blir tilpasset 
universell utforming. 

•	 Hovedinngang til resepsjon er tilpasset og her 
er et handikap-toalett.

•	 Hovedhus (Kafe) har en tilpasset men midlerti-
dig rullestolsrampe.
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•	 Det er mulig å bevege seg inn i utstillingssaler, 
og det er tilgjengelige rømningsveier ved brann.

•	 God skilting skal være tydelig og lett forståelig; 
HGP har forbedringspotensielle.

•	 HGP lydsystemer med høyttaler er brukt så 
mye som mulig under arrangementer. Men det 
mangler høyttaleranlegg i den nye løa.
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2.7 Klima og energi
Energiøkonomisering og vern av kulturminneverdier i 
bygninger, er hver for seg viktige miljøpolitiske mål. Av 
og til kan det synes som om disse ideelle miljømålene 
står i motsetning til hverandre. Men med god planlegging 
som tar det gamle huset på alvor, kan også gamle, 
verneverdige hus gjøres både tettere og varmere uten 
å forringe sin karakter. Hver bygning må behandles 
individuelt; man må være klar over at det ikke fins noen 
fasit på den beste løsningen siden hver bygning har sin 
egenart både teknisk, arkitektonisk og bruksmessig.

Tiltakene er delt i to:
Bygningsmessige tiltak - fysiske tiltak på selve 
bygningskroppen for å redusere varmetap

Installasjonsmessige tiltak - oppgradering av 
varmeanlegg til mer fornybare energikilder

Hvert tiltak drøftes i forhold til energisparepotensiale, 
kostnader og konsekvenser for bygningens verneverdi. 
Rekkefølgen for gjennomføring av tiltak bestemmes 
hovedsakelig av tre forhold:

•	 Hva som er enklest å gjennomføre (teknisk)

•	 Hva som er mest skånsomt (for bygningen)

•	 Hva som er billigst (mest energisparing for pen-
gene)

Ofte henger disse tre forholdene sammen. I henhold til 
disse kriteriene får man følgende generelle rekkefølge 
for ENØK-tiltak i verneverdige hus:

•	 Tetting; Isolering av tak og gulv; Utbedring av vindu

•	 Styring av temperatur; Mer effektivt utstyr; Skifte til 
mer miljøvennlige energikilder

De første tiltakene er rettet mot utbedring av selve 
bygningen, mens de siste er rettet mot tekniske 
installasjoner. I rapporten drøftes det både 
bygningsmessige energisparetiltak, og tekniske tiltak, 
som begge må være ledd i utforming av en ENØK-plan 
for anleggene (se # 4.1).
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3 Beskrivelse og tiltak ved de 
ulike bygg

3.1 Generelt om bygningsmassen - 
HGP

Prioriterte felles tiltak

A tiltak:
Brannvarslingsanlegg og betjeningspanel
Rehabilitering av murfasader
Innkjøp av lift til vedlikehold
El. tilsyn og installering av strømmålere
Oppgradere dataforbindelse

B tiltak:
Oppgradering av elektrisk anlegg

C tiltak: 
Kommer tilbake i egen sak ved senere tidspunkt. Blir 
prioritert i denne omgang. 

Om HGP
Anlegget HGP består av 4 bygninger og 8 mål uteanlegg. 
Hele anlegg er daglig i bruk for ansatte og publikum. 
Anlegget ble innkjøpt av Hå kommune i 1977, første hus 
åpnet i 1983 etter restaurering. De øvrige bygningene 
er med enkle og små midler reparert og tatt i bruk. Et 
nytt tilbygg til gamle løa ble ferdig i 2001 med kostnad 
på ca.1.8 mill. Vedlikeholdsbudsjettet er ikke stort nok 
til å ta større vedlikehold. Investeringsbudsjettet til 
HGP er årlig på 150.000 og kulturvern 100.000. En kan 
gjennomføre noen tiltak hvert år i prioritert rekkefølge 
innen rammene både på HGP og for kulturvernanleggene 
Obrestad fyr og andre mindre bygninger i kommunen 
(eks. husmannsplass).

Tekniske installasjoner
Hå gamle prestegard (og Obrestad fyr) mangler et 
sentralt styringssystem for tekniske driftsinstallasjoner. 
Overvåkning av energiforbruk og drift av elektriske 
anlegg må gjøres manuelt. Ved oppgraderinger må 
det tas stilling til om et slikt SD anlegg bør installeres. 
Første trinn er å sette inn strømmålere i hvert enkelt 
bygg, slik at en kan få oversikt over energibruken til de 
ulike enhetene og ikke som i dag, hvor en får samlet 
forbruk for hele anlegget.

1 - Hovedhus
2 - Resepsjon - nybygg
3 - Gamle løa
4 - Verkstad
5 - Jærhus
6 - Nye løa
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Det er ikke oppdaget noe som er direkte farlig med det
elektriske anlegget, men el-tavlene tilfredsstiller ikke
dagens forskrifter og krav. Hovedinntaket (fra 1999) er
plassert i hovedhuset og fordeles herfra videre til de
ulike byggene. Tavlene i nybygg, gamle løe, jærhus og
hovedhus er sikret med røykdetektorer. Det er ingen
røykdetektor i nye løa.

Det må utføres rehabilitering av ledningsnettet og
el-installasjonen snarest mulig. Flere av sikringene
er fra 80-tallet og har ikke vært lov å montere de
siste 10-15 årene. Denne type eldre anlegg krever
godt internkontrollsystem og el-tilsyn bør i hvert fall
gjennomføres hvert 3. år.

Universell utforming
Begge anlegg har utfordringer i forhold til å tilfredsstille
kravene til universell utforming. Behovet for
tilpassing er størst ved Hå gamle prestegard. Her er
publikumsaktiviteten stor både til utstillinger, konferanser,
foredrag og servering. For å sikre god tilgjengelighet for
alle brukergrupper må universell utforming tas med i
vedlikeholdsplaner. (Planfrie adkomster, ledlinjer, fast
belegning, visuell orientering fra p-plass og mellom de
ulike husene samt bedre adkomst til alle etasjer).

Brann
Bygningene ved Hå gamle prestegard består av gamle
lett antennelige trebygninger med kulturhistorisk verdi.
En brann i disse bygningene vil gi en rask overtenning.
Nye løa ikke har brannvarslingsanlegg, og ingen av
bygningene har automatisk s lu kkeanlegg.
Et tilfredsstillende brannvarslings- og sprinkleranlegg
må etableres for å sikre bygningene, innbo og brukerne
bedre. Brannvarslingsanlegg bør installeres i alle bygg i
begge anlegg jfr. Forskrift om brannforebyggende tiltak
og tilsyn § 4-2. Det er kostbart å installere automatisk
slukkeanlegg, og de mest uerstattelige byggene må
prioriteres i første omgang (eks. hovedhus).
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Klima og energiforbruk
Bygningsmassen på Hå gamle prestegard er generelt 
dårlig isolert og flere av utstillingslokalene har kun 
vinduer med enkle glass. Det værharde og forblåste 
klimaet på Hå, gjør sitt til at strømforbruket blir veldig 
høyt. Byggene varmes opp elektrisk, enten med ovner 
eller varmekabler og mye av belysningen som brukes er 
også gamle og dermed veldig energikrevende. 

Årsforbruket til HGP er ca. 415 000 kWh og det 
oppvarmede arealet er ca. 1200 m2, dette gir et forbruk 
på omlag 340 kWh/m2/år. I kommunens klima- og 
miljøplan fra 2010 opererer en med et oppvarmet areal 
for HGP på 2500 m2 (total arealet). Dette gir et forbruk 
på 160 kWt/m2/år. ENØKs normtall for denne type bygg 
er oppgitt til 152 kWt/m2/år. Med tanke på den gamle 
og dels komplekse boligmassen med byggtekniske 
begrensninger er ENØK-tallet et veldig ambisiøst mål å 
nå. Et mer reelt tall ligger mellom 180-200 kWh/m2/år, 
det vil da gi en reduksjon i strømforbruket på ca. 45 %.  

Eksempler på nødvendige ENØK-tiltak:
Belysning
Til belysning av utstillingene i gamle løa, i nybygget og 
i hovedhuset er det blant annet brukt halogenlamper 
på 300 W som ble installert ved åpningen av anlegget 
i 1983. Ved å velge RGB-led vil en kunne redusere 
forbruket til 30-40 W pr. lampe, uten at dette vil gå på 
bekostning av lyskvaliteten. Med rundt 100 armatur av 
denne typen vil bare en utskifting av disse være en stor 
reduksjon av strømforbruk. 

Isolering 
Det er ingen isolasjon mellom første etasje og 
loft i hovedhuset, flere steder kan en se gjennom 
gulvbordene på loftet. Den ene seksjonen av loftet har 
blitt brukt som barneverksted og arrangementsområde. 
Resten brukes til lagring av elektrisk utstyr og kafé / 
rengjøringsprodukter. Her mangler det isolasjon og 
strømforbruket er unødvendig høyt. Lydforstyrrelser fra 
loftet er også et problem for kafeen. Med et isolert gulv, 
kan en del av loftet brukes til konferanserom. Isolering vil 
føre til mindre temperaturforskjell mellom 1. og 2. etasje 
og en total besparing av energiforbruket i hovedhuset.

Oppvarming - Varmepumpe
For å redusere forbruket må en gå systematisk fram, 
og det krever både passive tiltak i forhold til det 
byggetekniske og aktive tiltak i forhold til valg av tekniske 
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installasjoner. I flere av bygningene er det mulig å 
montere varmepumper, men skal dette gi god gevinst, 
må en også gjennomføre andre passive og aktive tiltak.

HMS - Vedlikehold av takstein 
Anleggene ligger værutsatt og det er et stort problem 
at takstein/panner fyker av. Å legge på plass/skifte 
takpanner er vanskelig og risikabelt, arbeidet bør utføres 
med lift for HMS sikring. 

HPG har gjennom årene samlet takstein som lagres 
på Jærmuseet som kan brukes av museet og av 
kulturvernet i kommunen. En faste avtale bør skrives 
med Jærmuseet om anskaffelse av takstein. 

For hensiktsmessig drift og generelt vedlikehold av 
anleggene er det behov for en lift. (se #2.5)

Kjøkken 
Kjøkkenet i hovedhuset trenger større oppgraderinger 
for å tilfredsstille dagens krav. Det har skjedd en stor 
økning av antall besøkende som kommer for å spise. 
Det anbefales at det utarbeides en plan for oppgradering 
av kjøkkenet så snart som mulig. Forbedringer bør 
prosjekteres og påbegynnes i 2014.
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3.2 Hovedhuset
Byggeår 1789, påbygget i 1849/50:

Bruk
Kafé med servering, arrangementer, foredrag og møter.

3.2.1 Prioriterte tiltak

A-tiltak
Forsterke grunnmur 
Skifte ødelagte taksperr
Behandle morrangrep
Installere automatisk slukkeanlegg
Skifte og utbedre inngangspartiet; rømning, råteskade, 
uu
Utarbeide en plan og oppgradere kjøkkenet 

B-tiltak
Isolere mellom hovedetasje og loft
Tilrettelegging for universell utforming
Luft til luft varmpumpe
Forbedring av sanitære forhold
Vedlikehold av El-tavle og sette inn overspenningsvern

C-tiltak
Isolering og vindtetting av yttervegger
Ny ventilasjonsanlegg
Skifte resten av innegulv fra 70-tallet

Tak og fundament
Konstruksjonen er liggende trekledning over laftet 
tømmerkjerne. Taktekking med enkle tegltakpanner 
og fire teglsteinspiper, disse må impregneres jevnlig. 
Taket er trolig isolert, det er luftet men har nok ikke to 
trinns taktekking. Yttervegg er merkbart utett når vinden 
står på og den må vindtettes når kledning skiftes. 
Takkonstruksjonen er bygget som et sperretak, enkelte 
av taksperrene har brudd og brister, dette må utbedres 
raskt.

Hovedhuset har grunnmur av kilt stein. Steiner faller ut 
av grunnmuren, skadeomfanget er størst på østsiden 
av bygget. Grunnmuren må rehabiliteres og må fuges 
på nytt. 

Det er ikke mulig å inspisere hvordan det ser ut under 
huset for å kontrollere bærekonstruksjonen og tilstanden 
til denne. Sannsynligvis er det brukt stein til fundament 
under de innvendige lafteveggene og resten av 
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grunnmuren steinsatt. I så fall kan det oppstå liknende 
problem som i krypkjellere.

Kjelleren ligger under kjøkkenet og er eneste delen av 
hovedhuset som er utgravd, denne har jordgulv som er 
singlet opp. Skal rommet brukes daglig som det gjør i 
dag bør det støpes dekke og det må settes i sluk. 

Hovedetasje
Ytterdøren er i dårlig stand, trekker vann og har flere 
råteskader. Ved slagregn driver det vann inn i bislaget. 
Dørterskelen har egen drenert renne for å ta unna 
slagregn som kommer inn, men dette fungerer ikke 
tilfredsstillende. Innad-slående dør er ikke en god 
teknisk løsning i dette inngangspartiet.

Alle gulv ble skiftet på slutten av 70-tallet. Det ble bygd 
opp med tilfarere over eksisterende gulv med tilfarere, 
isolasjon, dampsperre og nye gulvbord. Det ble brukt 
ubehandla furubord og disse har tørket mye siden det 
ble lagt ned. Sprekkene er så store at dampsperren er 
synlig noen steder. Ved rengjøring er det et problem 
at vann renner ned i sprekkene og blir liggende oppå 
dampsperre. På midten av 90-tallet ble det lagt nytt gulv 
på ca. halvparten av første etasje. Samme oppbygning 
ble brukt, men det ble valgt justerte, forhåndstørka 
gulvbord av bedre kvalitet. Denne overflaten er i dag 
lakket og enkel å holde ren.

Annen etasje
Det er ingen isolasjon mellom første etasje og loft, Se 
# 3.1 Eksempler på nødvendige ENØK-tiltak.

Klima og energi
Hovedhuset har i dag ingen ventilasjon utover 
avtrekksvifte på kjøkkenet. Utetthetene i huset sørger 
for tilstrekkelig luftutskifting slik at inneluften oppleves 
god. Utetthetene mellom loftet, hovedetasje og i huset 
forøvrig, gir samlet et stort varmetap, gulvet bør isoleres 
og vegger på sikt vindtettes. Det anbefales installasjon 
av luft til luft-varmepumpe.

Universell utforming
Inngangspartiet består av en steintrapp, en smal 
innadslående ytterdør og et opptrinn fra bislaget og inn 
i gangen. I bislaget ligger det en rampe som kan brukes 
for å få rullestoler inn hoveddøra. Det er terskler i de 
fleste døråpninger, bygget har ikke HC toalett og ellers 
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er det ingen universell tilrettelegging.

Brann
Den frie åpningen i ytterdør er på 54 cm og 103 cm når 
begge dørene er oppe. Ytterdør oppfyller dermed ikke 
kravene i forhold til rømningskrav.

HMS
Trapp ned til krypekjeller er smal og veldig bratt, trappen 
brukes daglig i forbindelse med kjøkkendrift og må 
sikres på en bedre måte for å hindre fallulykker.

El-tilsyn
Merking av tavle K5 - merke den rette komponenten og 
merke kursfortegnelsen med spenningssystem. Sette 
på avdekking der det mangler eller er ødelagt. Sette inn 
overspenningsvern. 

Kafé/kjøkken
Kjøkkenet på Hå gamle prestegard har utviklet seg mye 
og det har blitt ansatt egen kokk. Kjøkkenet fremstår 
som et normalt kjøkken, og dagens utforming legger 
begrensninger på driften. Gulvet har klinkerfliser og 
med dagens kjøkkendrift er det vanskelig å sørge for 
optimalt renhold. Den økte bruken og produksjonen 
stiller høyere krav til kjøkkenet. Mange løsninger er 
tungvinte og til hinder for en effektiv drift. En steamer 
bør installeres slik at oppvask går raskere og blir mer 
hygienisk. Komfyr og «grue» bør byttes ut med noe mer 
hensiktsmessig. Tørrlager, fryser og kjølerom/skap bør 
være lettere tilgjengelig. Det anbefales at det utarbeides 
en plan for oppgradering av kjøkken og kjeller.

Sanitærforhold 
Sanitærforhold er ikke tilfredsstillende i forhold til renhold 
og bruk. Hovedhuset har to toalett som er plassert i 
nordenden av bygget. De har verken til-luft eller avtrekk, 
men det ene toalettet har en ventil. De er ikke tilrettelagt 
for universell utforming og har heller ikke stellebord.
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3.3 Resepsjon - Nybygg
Bygget er fra 1993/4 og 2001.
Dette er den nyeste delen av anlegget og tegnet av 
arkitekt Per Line. Bygget fremstår generelt i god stand, 
men flere ting bør oppgraderes.

Bruk 
Hovedinngang med resepsjon, butikk, toalett med 
stellerom, kontorplass.

3.3.1 Prioriterte tiltak

A-tiltak
Resepsjon - ny hoved-inngangsdører 
Utbedring av ventilasjonsanlegget

B-tiltak
Forbedring av sanitære forhold
Vedlikehold av El-tavle

C-tiltak
Skifte til mer energibesparende lysarmaturer
Beise innvendige vegger
Utbedring i forhold til UU

Tak og fundament
Inngangsdørene er preget av stor fuktbelastning og ser 
slitte ut. De har sprukket opp og trekker mye vann. Enkelte 
glass er punktert, flere lister smuldrer opp, hengsler og 
skruer er veldig preget av klimabelastningen. Dørene 
har vært reparert flere ganger, de er tunge og siger. 
Inngangen på sørsiden, nærmest parkeringsplassen er 
delvis beskyttet av et overbygg, og denne døra ikke er 
så medtatt som inngangsdøra mot øst.

Skyvedør i glass innenfor bislag og nye ytterdører er 
den beste løsningen. Nye ytterdører bør være like 
dagens. Ved å få automatiske glassdører i bislagene inn 
mot resepsjonen ville en fått et mye bedre vindfang som 
hindrer varmetap. Med kontinuerlig vind i området ville 
dette også beskyttet ansatte og besøkende inne.

Blybeslaget i overgangen mellom takstein og vindu blir 
blåst opp av vinden ved bestemte vindretninger/styrker. 
Beslaget har blitt bøyd ned igjen mange ganger og 
begynner å sprekke opp enkelte steder. På tegningene 
ser det ikke ut til at takkonstruksjonen er luftet og 



Hå gamle prestegard og Obrestad fyr 2014 - 2020

25

det er heller ingen detalj over hvordan overgangen 
mellom takkonstruksjonen og takvinduene skal løses. 
Konsekvensen av dette trenger ikke å være stor, 
men ved utskifting av blybeslaget må det kontrolleres 
hvordan denne overgangen er løst.

Hovedetasje og hems
Treverket som er brukt innvendig var opprinnelig 
ubehandlede materialer. Disse har gjennom årene gulnet 
veldig og gjort lokalene mørke. For å gjøre rommene 
lysere og samtidig beholde kontakten med treverket, 
ble det behandlet med en hvit transparent beis. I dag 
er fargen på overflaten ujevn og trenger et nytt lag beis 
for å få en jevn overflatefarge. Rekkverket på hemsen 
er byttet ut til laminert glass og har gjort lokalet lysere. 
Gulvet gikk tidligere ut til det opprinnelige rekkverket 
og når dette ble fjernet har det blitt en uheldig avstand 
mellom gulvplankene og glasset. Dette bør fylles i.

Klima og energi
Det elektriske anlegget trenger noe modernisering 
og oppgradering. Spesielt gjelder det belysningen i 
utstillingslokalene fra 1984 som trenges full utskiftning. 
Armaturen som brukes i dag er veldig energikrevende 
og er i ferd med å gå ut av produksjon. Det er gulvvarme 
i hele den nye delen.

Universell utforming
Hoveddøren har ikke automatisk døråpner og er, i 
forholdt til dagens krav, ikke lagt godt nok til rette for 
universell utforming. For rullestolbrukere er det mulig 
å komme opp til hems gjennom heisen i den gamle 
løa, men dette tilfredsstiller ikke kravene til universell 
utforming. Trappen har håndrekke på begge sider, men 
ikke i to høyder som er anbefalt. Trappetrinnene bør 
også markeres med en kontrastfarge i fremkant slik at 
svaksynte lett kan orientere seg i trappa.

Brann
Ytterdørene oppfyller ikke kravene i forhold til 
rømningskrav siden de åpnes innover.

HMS
Ventilasjonen er ikke tilfredsstillende. 
Ventilasjonsanlegget er ikke i drift og det er ingen 
tilluft i lokalet, dette gir en dårlig inneklimakvalitet. På 
hemsen er det et mekanisk avtrekk i gavlveggen mot 
den gamle løa, men dette har ingen sammenheng med 
ventilasjonsanlegget. Avtrekket startes opp når det er 
veldig varmt, for å suge ut varmen som er der. Dette 
fungerer ikke tilfredsstillende i dag. 
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Toalettene har hverken avtrekk eller tilluft. Fliser på 
gulvet har brede fuger og veggene er laget av uhøvla 
panel. Denne har blitt behandlet, noe som gjør renhold 
enklere, men ikke optimalt. Overgangen mellom vegg, 
gulvlist og gulv er heller ikke tett. Søl vil bli liggende 
mellom veggpanel og den brede gulvlista, noe som kan 
gi grobunn for bakterier og lukt.

El-tilsyn
Tavler i resepsjon - bytte ødelagt bryter. Sette opp 
avskjerming så det ikke er fare for strømstøt. Merke 
bryter og oppdatere kursfortegnelse. Montere 
overspenningsvern i tavlene.
Utgang v/brannsentral - Bytte ødelagt boks. Dør til 
tavle må holdes låst.
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3.4 Gamle løa
Byggeår: 1890

Bruk 
Utstillingsarealer (1 etasje og mellomlåve), lager (loft/
låve)

3.4.1 Prioriterte tiltak

A-tiltak
Behandle morrangrep
Tetting av hull under stall
Utbedre overganger mellom murvegg og trevegg i gavl 
mot vest
Reparasjon av isskader på grunnmur og fasaden
Nytt belysningssystem i utstillingssaler

B-tiltak
Beskytte og rehabilitere vindu i stall og fjøs
Skifte innvendige dører
Skifte ytterdør ved heis
Mer effektiv energioppvarming, eks. luft til luft-
varmepumpe
Isolering av låven (ny romplan)

C-tiltak
Nye gulv i gammelt fjøs

Tak og fundament
Taket er bygd opp av takstein av tegl, enkle panner 
med papp og sutakbord, og har ikke to trinns tekking. 
Rommet har ikke oppvarming og har bare noen små 
vindu mot nord. Det er ingen ventilasjon i løa utover 
ved raft. Sutaket består av over og underliggere og 
ytterveggen går opp til underligger, luftspaltene her og 
utettheter i ytterveggene sørger for lufting, det er ikke 
ventiler i gavlmønene for å sørge for god luftutskifting. 
Avslutningsdetaljer av taket, som takutstikk, gesims, 
renner og nedløp er utført på veldig ulik måte (takrenner, 
åpne sutaksord, kledde sutakbord).

Døra i gavlveggen ved låvebrua er markert som 
rømningsvei, men mangler panikkbeslag, og er tung å 
åpne. Låvebrua er ikke sikret med rekkverk og det kan 
være fare for fallulykker.
Lagerrom og datasentral i løa er delvis isolert og det er 
begrenset lufting av vegg og tak, her er det mindre spor 
etter fukt.

Grunnmur fundamentert på kilt stein. Grunnmur til den 
gamle møkkakjelleren er av kilt stein. Grunnmur til fjøs 
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og stall er trolig av pusset teglstein (og det sies at den fra 
gammelt av er støpt med saltvann og sand). Utvendig er 
det behov for puss av mur både mot nord og sør, mot 
nord er det spor etter flere åpninger som er tettet igjen, 
trolig gamle døråpninger. 

Stallens gulv mot grunn har store hulrom mot terreng.  
Ingen synlige sprekker, setninger eller lekkasjer, hullet 
strakk seg over en meter inn under grunnmur/gulv. 
Dette hullet bør tettes med sprøytebetong.

På gavlveggen mot vest er det store åpninger i overgang 
mellom trevegg og murvegg. Disse åpningene må 
tettes for å hindre vanninntrenging og fuktvandring i 
murveggen. Ytterkledning mot nord har luftet liggende 
kledning.

Hovedetasje
Innvendig mur i fjøs er etterisolert, muligens med leca/
lettklinker og kalket. Noen steder er det spor etter 
vanninntrenging og det er noen setningssprekker, disse 
er trolig i materialoverganger. Yttervegg må behandles 
for å sikre fuktvandring i murveggen.
Flere dører har veldig dårlig kvalitet/tilstand, spesielt 
utgang ved heis. Disse bør skiftes.
Ni vinduer i utstillingssal må demonteres, sandblåses og 
behandles. Når disse settes inn igjen må det samtidig 
settes på utvendig klimabeskyttelse.

Loft
Sutaksbord er åpne i gesims/takutstikk og har tydelige 
spor etter kapillærsuging fra slagregn og nedbør/vann 
som kommer gjennom tekking og ned på undertak. 
Målt fukt i sutaksbord inne i løe er fra 20 til 40 og over 
50 % (tak i kommisjonslager og løe mot nord). Det er 
spor etter renner og saltutslag i trevirket. Fukt er også 
målt i innvendig treverk på rekkverk midt inne i løa, der 
ble det registrert mellom 12 og 16 % fukt. Standard 
sorpsjonskurve for tre indikerer da en luftfuktighet i 
inneluft på ca. 80 % RF. Høy luftfuktighet kommer trolig 
av at løa er uisolert og kald og er ikke uvanlig for denne 
type bygg.

Noe av fukten i lufta kan skyldes at den oppvarmede 
lufta fra resepsjonen blåses inn i løa. Avtrekket fra 
mønet i hems i nybygget blåses direkte ut i den gamle 
løa. Denne lufta er vesentlig varmere og inneholder 
mer vanndamp enn lufta på løa og vil bidra til å øke 
vanndampinnholdet og luftfuktigheten.

Den fuktige oppvarmede innelufta bør føres til friluft. 
For å utnytte varmen i avtrekkslufta bør det brukes en 
varmegjenvinner. Behandlet tilluft har vesentlig lavere 
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innhold av vanndamp og vil ha en mer positiv virkning 
på inneklima og luftfuktigheten.

Det er spor etter morrangrep flere steder i 
takkonstruksjonen. Den er ikke kraftig angrepet, men 
dette må behandles så snart som mulig.

Klima og energi
Mye av det innvendige ledningsnettet er nytt. Stall og fjøs 
blir oppvarmet av varmekabler, disse er støypt ned i et 
eget dekke. Gulvet er trolig bygd opp med varmekabler i 
10 cm støyp uten isolasjon eller reflekterende varmefolie 
og en 5 cm tykk tegl flis med innvendige luftspalter, 
som delvis isolerer.  Avstanden mellom varmekablene 
og gulvoverflaten, kombinert med flisenes isolerende 
egenskap gir en dårlig varmeeffekt og et stort 
strømforbruk. Vinduene i stallen og fjøset er av enkelt 
glass og innetemperaturen blir derfor veldig påvirket av 
det skiftende været. Tregheten i varmeanlegget gjør det 
vanskelig å holde en tilfredsstillende innetemperatur.

Universell utforming
Utstillingslokalene i stallen og fjøset, ligger på samme 
plan som resepsjonen i nybygg og heis sørger for at 
utstillinger i løa også er tilgjengelige. 

Brann og HMS
Brannvarsling, men ikke brannslukkingsanlegg, 
anbefales.

El tilsyn
Gjennomgang av lysanlegg slik at det holder 
forskriftsmessig standard. 
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3.5 Verksted

Bruk
Verksted & lager

3.5.1 Prioriterte tiltak

A-tiltak
Ventilasjon, avtrekk og sponavsug.
Varslingsmuligheter ved ulykke
Brannsikring av malingslager

B-tiltak
Skifte vindu i grunnmur.
Montering av øyedusj, ny vask og sluk på/ved  
malingsrom
Vedlikehold av el-tavle etter el-tilsyn.

C-tiltak

Tak og fundament
I kryploft over garasje er ikke all isolasjon på plass og 
det er her spor etter omfattende morrangrep. Loftet er 
utstyrt med røykdetektor. Isolasjon bør legges på plass 
etter morrbehandling.

Hovedetasje
Verkstedet fremstår i god stand, den består av et lagerrom 
et mindre og et større arbeidsrom. Lagerrommet har 
leddport og sørger for god tilkomst ved levering av varer 
og utstyr. Både lagerrommet og arbeidsrommet innenfor 
har isolerte vegger og tak. De to arbeidsrommene er 
bundet sammen med en skrå gang og en trapp. Gangen 
er forholdsvis smal, trappen er usikret og mangler 
håndrekker på begge sider. Trappen går på tvers av 
gangen og en håndrekke vil gjøre det vanskeligere å 
frakte ting mellom arbeidsrommene og ut i den gamle 
løa.

Annen etasje
I nedre verksteds lokale er det et provisorisk vindu i 
pleksiglass, som må skiftes. 

Brann og HMS
Ingen av rommene har ventilasjon, mekanisk avtrekk 
eller sponavsug, heller ikke lagerrommet for maling 
er ventilert. Dette rommet burde i tillegg hatt en 
mer hensiktsmessig vask og bedre brannsikring. I 
forbindelse med arbeid med ulike kjemikalier bør det 
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være tilgjengelig øyedusj i nærheten av malingsrommet. 
Det bør også gjøres en vurdering på varslingsmuligheter 
ved ulykke.

El tilsyn
Tavler i verksted - Bytte ødelagt bryter. Sette opp 
avskjerming så det ikke er fare for strømstøt. Merke 
bryter og oppdatere kursfortegnelse. Montere 
overspenningsvern i tavlene.

3.6 Nye løa
Byggeår: 1927

Bruk
Administrasjon, bibliotek, arkiv, utstillingsarealer

3.6.1 Prioriterte tiltak

A-tiltak
Installere brannvarslingsanlegg
Trekonstruksjon må behandles for morr
Reparasjon av isskader på grunnmur
Sikre to rømningsveier
Kartlegge vannskade i vegg på kontor (nordvegg)

B-tiltak
Isolering av loftet
Klimabeskytte vinduer
Ny utstillingsbelysning
Nytt bislag i utstillingssal

C-tiltak
Ferdigstille kjelleretasje
Installere brannslukkingsanlegg 

Tak og fundament
Takkonstruksjonen består av enkle takpanner, muligens 
papp og sutaksbord. Takutstikket er noe lenger på den 
nye løa, det har takrenner og det er kantbord i enden 
av sutaket. I nedre del av sutaksbord er det målt fra 20 
til 50 % fuktighet, i reisverk og treverk ellers er det målt 
mellom 12 og 15 % fukt. Større områder med sutaksbord 
er byttet de nederste meterne.

Trebjelkene og tak-konstruksjonen er angrepet av morr 
og må behandles.

De to gamle blå dørene inn til fjøset er uisolerte og 
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har råteskader i karm og terskel. De er for smale, slår 
innover og er dermed ikke godkjente som rømningsvei. 
Rømning fra utstillingsrom i Nye løa bør bedres. Det bør 
bygge bislag ved opprinnelige dørene på innsiden.

Store deler av kjelleren er utgravd, det er støpt nytt 
dekke til 1. etasje og det er etablert bæresøyler for det 
nye dekket og støttemur i ene delen av kjelleren. En del 
arbeid gjenstår for å få kunne bruke disse rommene. 
Da det nye dekket ble støpt brukte en det gamle gulvet 
i fjøset som forskaling, dette må rives ned. Grunnmuren 
må forlenges ned til underkant av ny såle og drenering 
på etableres før ny såle kan støypes. Mye nedbør 
gir økt fare for utgraving av masse under grunnmur. 
Grunnmur og kjeller må overvåkes for å oppdage nye 
setningsskader tidlig, og arbeidet med å ferdigstille 
kjelleren bør prioriteres.

Hovedetasje
I utstillingslokalet er det problemer med fukt i gulvet i 
hjørnet mot sørvest. Ved slagregn på vestvegg trekker 
vann inn i murveggen, trolig ved vindu, og kortslutter 
kontakt ved gulvet. I administrasjonsavdelingen er det 
spor etter vanngjennomtrening i veggen mot nord. 
Størsteparten av denne veggen ligger under terreng. 
Veggen mot vest er isolert og kledd med gipsplater. I 
det innerste kontoret lekker det inn vann, som trekker 
inn i vinduskarm og vegg mot vest og nord. Utvendig 
har murveggen en del sprekker i pussen og mot 
parkeringsplassen er det flere frostskader, som har gjort 
stor skade på murveggen. Lekkasjer i murveggen må 
kartlegges og tettes.

Vinduene i nye fjøset ble i 2009/2010 tatt ut, sandblåst 
og grunnet før de ble malt og satt inn igjen, men på 
grunn av det harde klimaet har de allerede begynt å 
ruste. Disse kan beskyttes mot klima ved for eksempel 
en glassplate utvendig.

Ventilasjon i administrasjonsdel fungerer godt. Skal 
fjøset få nye tette dører og løa isoleres må det sørges 
for tilfredsstillende ventilasjon her også. Et slikt anlegg 
er det plass til i kjelleren.

Løa
Isolering av løa er et relativt enkel jobb; det vil gi en økt 
brukskapasitet (inntjening) og en betydelig reduksjon i 
strømforbruket og dermed en stor årlig besparelse.

Klima og energi
Elektrisk oppvarming og enkel vindu både i 
utstillingslokalet og i administrasjonsdelen.
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Brann & HMS
Brannvarslingsanlegg må installeres så snart som 
mulig. Bygningen er brukt daglig som arbeidsplass og 
har stort publikumsbesøk i utstillingssaler.

El tilsyn
Ordne opp i provisoriske koplinger slik at anlegget 
holder forskriftsmessig standard. Det trengs en 
opprydding i kablene. Merking av tavle - merke den rette 
komponenten og oppdaterer kursfortegnelsen. Sette på 
avdekking der det mangler eller er ødelagt.  Sette inn 
overspenningsvern. 

3.7 Jærhus
Byggeår: 1800-tallet
Huset er flyttet fra Håland i Varhaug og plassert på 
grunnen i 1995.

Bruk
Kontorplass, møterom og lager. Kjeller er et permanent 
utstillingsrom.

3.7.1 Prioriterte tiltak

A-tiltak
Skifte trappetrinn til loft

B-tiltak
Impregnere pipe
Installere luft til luft-varmepumpe

C-tiltak

Tak og fundament og fasade
Taket er tekket med teglsteinspanner og har en 
teglsteinspipe, denne må impregneres jevnlig. Taket ser 
ut til å være luftet på samme måte som hovedhuset, 
men til taket er det brukt takåser i stedet for sperr. 
Kjernen i jærhuset er laftet og laftetømmeret er åpent 
og ubehandlet på innvendige vegger. Det er ikke målt 
nevneverdig fukt i sutak og takåser (0-6% ). Det ser ut til 
å være en viss fuktvandring i pipa.

Hovedetasje og loft
Huset virker å være i god stand utvendig og innvendig. 
På arbeidsrommet ble det nylig installert nytt elektrisk 
anlegg. Kontorplass med skrivepulter har lite lys. 
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Toalett mangler ventil og avtrekk. Panelet er ubehandlet 
og det er en del merker etter vannsprut rundt vask. 
Trapp til loftet har enkelte trinn med eldre morrangrep 
og svikter mye. Disse trinnene bør skiftes.

Kjeller
Kjelleren til jærhuset er av støpt betong og har støpt 
dekke. I hver skut er det en trapp ned til kjelleren, 
inngang til skuten er på baksiden av jærhuset. Kjeller 
har ventiler, men som i resten av huset er det ikke 
noen ventilasjonsanlegg. Toalett var planlagt i kjelleren, 
men ble aldri satt inn. Der er ingen problemer med fukt 
i kjelleren. Kjelleren er oppvarmet av varmekabler og 
holder en stabil god temperatur hele året.

Klima og energi
Bygget har elektrisk oppvarming og det er åpent mellom 
første og andre etasje.

Utover tømmerveggene er det ingen isolasjon eller 
vindtetting i ytterveggene.

Det anbefales å installere mer energieffektive 
oppvarmingskilder. Huset brukes som kontor og 
er arbeidsplass for tre personer. Huset er kaldt og 
om vinteren er det vanskelig å holde en akseptabel 
innetemperatur. Oppvarming skjer med frittstående 
radiatorovner. En luft til luft-varmepumpe bør plasseres 
på innvendig mur vegg, og utedel kan kamufleres på 
baksiden i et lite hus mot steingarden for å ikke gripe inn 
i fasaden på bygget.

El tilsyn
Merking av tavle i kjeller - merke den rette komponenten 
og oppdatere kursfortegnelsen. Sette på avdekking 
der det mangler eller er ødelagt. Det skal sjekkes at 
jordfeilbryter fungerer. Sette inn overspenningsvern.
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3.8 Generelt om bygningsmassen - 
Obrestad fyr

3.8.1 Prioriterte fellestiltak

A tiltak
Brannvarslingsanlegg alle bygg
Rømningsplan & nød-belysning
El.tilsyn
Behandle morrangrep
Taktekking og utvendig vedlikehold

B tiltak
Utskifting av resterende gamle vindu i utleielokalene
Oppgradering av elektrisk anlegg

C tiltak
Utvidelse av overnattingskapasitet
Skifte av eternittkledning

Om Obrestad fyr
Anlegget er i sin helhet fredet. Obrestad fyr er et 
steinbygd fyr fra 1872. Etter hvert kom flere boliger og 
uthus, og anlegget består i dag av 5 bygninger med 
eternittkledning. 
Obrestad fyr ligger ytterst mot vest på en naturlig morene 
fra istiden. 

Hovedutfordringer:
Det harde klimaet på Obrestad gjør at 
vedlikeholdsbehovet akselereres ved manglende 
oppfølging og værforholdene gjør at det kreves jevnlig 
større vedlikehold og et kontinuerlig ettersyn med mindre 
utskiftninger og reparasjoner. Større oppgraderinger er 
ikke gjort siden kommunen overtok bygningene i 2002. 

I dag er fyrbygningen den største og viktigste 
utfordringen. Her er større fuktproblem som må løsner 
fra både kjeller, vegger (fuging/drenering), vindu og 
lytteplattform.

Alle bygninger på Obrestad fyr har fått regelmessige, 
men altfor enkle reparasjoner. I 15 år har 
vedlikeholdsbudsjettet vært ca 30.000 kr årlig. I tillegg 
brukes leieinntektene til faste utgifter som strøm, 
forsikring, tilsyn og enkelt vedlikehold og tilsyn. Anlegget 
ble i 2012 tilkoblet offentlig vann og kloakk.

HÅ KOMMUNE

Målestokk 
1:1000 

Det tas forbehold om at det 
kan forekomme feil på 
kartet, bla. gjelder dette 
eiendomsgrenser, 
ledninger/kabler, kummer 
m.m. som i forbindelse med 
prosjektering/anleggsarbeid 
må undersøkes nærmere. 
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Publikum/overnatting
Tilbakemelding fra publikum har begynt å avspeile det 
manglende vedlikeholdet. Uten vedlikehold i 2014 vil 
forfallet akselerere sterkt. Utleie av boligene på Obrestad 
fyr er populært og gir en stabil inntjening. Forventningen 
til publikum øker stadig og skal Obrestad fyr fortsatt 
være et populært overnattingssted er det viktig å møte 
publikums krav, uten at det går på bekostning av stedets 
særegenhet. Oppgradering av 1902-huset og uthuset vil 
gi anlegget mulighet til å utvide med en enhet. 3 boliger 
bør opprustes og uthus ombygges til ny aktivitet og bruk. 

I dag fremstår Rundehuset i best stand, her er det gjort 
vesentlige oppgraderinger i alle tre etasjer.

Tekniske installasjoner

Elektrisk anlegg:
Strømforsyning inn til Obrestad fyr er underdimensjonert 
i forhold til dagens bruk og behov. På alle bolighusene 
er inntaksledningene dårlig festet og ligger ubeskyttet 
utenpå kledning. Det er trolig ikke trefaset strøm inn i 
byggene og ved å legg inn det, vil kapasiteten øke noe. 

Hovedsikring i husene er på 35 A og det meste av 
ledningsnett i byggene er 1,5 m². Det er registrert 
varmgang i ledninger og oppgradering av sikringskurset 
og ledningsnett er nødvendig. Alle utleieenheter bør ha 
full utskiftning av sikringsskap. 

Universell utforming
Bygningene er fredet og tilpassingsmuligheter er derfor 
begrenset.

Ingen av byggene er tilrettelagt i forhold til universell 
utforming.

Brann
Seriekoblede røykvarslere bør monteres i husene som 
brukes til utleie med egnet varslingsanlegg tilpasset 
bygningsmassen og bruken. Det bør også settes opp 
rømningsplan, ledlys og nødlys.

Klima og energiforbruk
Varmepumper (luft til luft) er installert i to bygninger. Ved 
skifting av eternitt-kledning må samtlige bygg vindtettes. 
Skifting av disse er i dag en spesialoperasjon og kan 
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ikke utføres av ansatte. Ny kledning i eternitt må skiftes 
med giftfrie plater.

Miljøgifter og avfallshåndtering
Kledning og taktekking på boligene er i hovedsak av 
eternitt. 

I forbindelse med alt utleie har kildesortering har 
vist seg å fungere dårlig, og en har valgt å bare ha 
restavfallsdunker på anlegget.

3.9 Fyrbygning
Byggeår: 1872 (fyrtårn flyttet 1949)

Bruk
Fyrmuseum med permanent utstilling og omvisninger

3.9.1 Prioriterte tiltak

A-tiltak
Fuging og drenering av granittvegg
Rehabilitering av fyrlykt og utsiktsplatting
Behandle morrangrep
Installere avfukter

B-tiltak
Reparasjon av skifertak 
Re-kalking av granittvegger
Rehabilitere vinduer i kjeller.
Skifte vinduer i 1. etg

C-tiltak
Installere automatisk slukkeanlegg
Istandsetting av tåkelur «Stuten på Obrest»

Tak, fundament, fasade
Utskifting og reparasjon av skifertaket er en kontinuerlig 
vedlikeholdsoppgave hvor en trenger stilas eller lift.

Fyrbygningen trenger omfuging av granittvegger som 
tiltak mot vanninntrenging både fra vegger og grunn. 
Lufting av granittvegger med dreneringshull må utføres 
etter rådgiving fra kystverket og riksantikvar. Kalking på 
nytt i samråd med riksantikvat.

Veggene i fyret er bygd opp som doble vegger, med 
fyllmasse i mellom. Konstruksjonen kan derfor holde 
på mye fuktighet. Inneklimaet i fyret har alltid vært 
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fuktig og etter kort tid ble det bygd en egen bolig som 
fyrmester kunne bo i. Opprinnelig var fyret kalket 
utvendig, dette var med på å begrense vanninntrenging. 
En tidligere fyrmester sandblåste veggene for å få fram 
granittsteinen (1969/70). Konsekvensen ble at vann 
trenger lettere inn gjennom fugene i steinveggen og blir 
værende konstruksjonens fyllmasse. Vinterstid fører 
dette til frostskader, som blant annet gjør seg synlige 
ved at den utvendige delen av fugene detter ut.

“Tørr på føttene, hodet, kroppen”
Det anbefales å føre fyret tilbake til sitt oprinnelige 
kalkede utseende. Dette er en relativt billig årlig 
vedlikeholdsoppgave og vil gi bygningen et mer 
beskyttende klimaskall.

Flere av tiltakene må gjøres i en bestemt rekkefølge. 
Fyrtårn, fyrlykt og granittveggene på fyret må tettes 
før en kan begynne på det innvendige vedlikeholdet, 
siden alle overflater må tørkes ut. Ny vinduer skal også 
erstatte nåværende løsning.

Hovedetasje - Maskinrom
Nye vinduer. Vegger vaskes og males etter refuging, 
kalking og uttørking av yttervegg.

Fyrtårn 
Tilstanden til fyrtårnet er i dag generelt god. I forbindelse 
med kunstinstallasjonen Nuart ble overflaten til tårnet 
reparert i 2011, men ikke impregnert. Fyret er nymalt 
høsten 2013.

Fyrlykt og lyktehus/utsiktsplatting
Fyrlykta - Sprukne glass byttes med nye plexiglassruter
Utvendig gulv og overgang mellom gulv og fyrlykt 
sandblåses. Spesielle tetningstiltak i overgang mellom 
lyktehus og gulv trenges. Maling med vanntettende 
maling, asfalt og tjæreprodukt.

Kjellernedgang/kjelleren
Kjeller og trapp har store fuktskader. I kjellernedgangen 
vokser det mose og sopp på veggen, og trappen har 
tydelige råteskader. Malerier på veggene har fått 
betydelige skader av fuktighet, og situasjonen for disse 
maleriene fra 2. verdenskrig er prekær.I dag er det to 
små avfuktere i kjelleren, men de klarer ikke å tørke ut 
bygget. 

Tåkelur
Gulvet i dette rommet er av betong men er slitt og trenger 
overflatebehandling. Trykktanken er angrepet av rust og 
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tåkelur er ikke i stand. Trebjelker i takkonstruksjonen er 
angrepet av morr. Dette rom kan istandsettes og ville 
forbedre publikums oppleving av fyret.

Klima og energi
Mulighet for mer energivennlig oppvarming.

El tilsyn
Tavle - merke den rette komponenten og oppdatere 
kursfortegnelsen. Sette på avdekking der det 
mangler eller er ødelagt. Sette inn jordfeilbryter og 
overspenningsvern.

3.10 Uthuset
Byggeår: 1900

Bruk
Jærens kystlag disponerer bygningen som verksted 
og møtelokale. De har pusset opp andre etasje til 
samlingslokale. Første etasje blir brukt som verksted for 
lagring og reparasjon av båtmotor og utstyr. 

Etter Jærens kystlag har bygget et nytt kystsenter på 
Obrestad havn, er planen å utbedre
huset til utleie for publikum og sette inn publikum-
stoalett for besøkende til fyret.

3.10.1 Prioriterte tiltak

A-tiltak
Ingen

B-tiltak
Reparasjon av takrenne.

C-tiltak
Bygge om huset til utleie og installere publikumstoalett. 
Behandles som et eget prosjekt i perioden 2017-2020.
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3.11 1902-huset
Byggeår: 1902

Bruk
Utleie, møtelokale og arrangement lokale med enkelt 
kafe

3.11.1 Prioriterte tiltak

A-tiltak
Brannvarsling og rømningsplan
Behandle morrangrep
Installering av avfukter i kjeller

B-tiltak
Demontering av radar og tetting av lekkasje i tak
Oppussing av 3.etasje og kjeller for utleie
Skifte resterende vindu (4 stk.)

C-tiltak
Vindtette og skifte eternitt
Installere automatisk slukkeanlegg
Flytte varmtvannsbereder til kjeller

Tak, fundament, fasade
Kledningen består av eternittplater og taktekkingen er 
av skifer. Rundt radaren er det registrert en lekkasje, 
denne kan tettes når radaren fjernes. Pipe er ikke i bruk 
og maling har flasset av, den må pusses og males/
impregneres for å hindre transport av fukt. Det er enkelte 
sprekker i veggplatene og platene må males.

Takkonstruksjonen er kledd innvendig med panel, 
det gjør det vanskelig å si om den er isolert, har 
totrinnstekking og tilstrekkelig lufting av undertaket.

I kott bak knevegger er det morr-angrep i takbjelker og 
panel, dette må behandles

Hovedetasje
Første etasje er oppusset med nytt bad og kjøkken. 
Ny varmtvannsbereder er installert på kjøkkenet, 
men kjøkkenet mangler sluk. Dette bør utbedres så 
konsekvensene av en eventuell lekkasje fra berederen 
begrenses. Trappen til andre etasje er smal og bratt og 
det bør sørges for en alternativ rømningsvei.
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Det er montert luft til luft-varmepumpe i stue i første 
etasje, denne står for primæroppvarmingen. Et resultat 
av monteringen er at inneluften har blitt tørrere, dette er 
positivt for huset, men har resultert i en del sprekker i 
innvendige overflater på grunn av uttørking av materialer. 
Veggpapp og takpapp i stuene, gangen og på loftet ser 
mindre fint ut til utleie. Dette må utbedres, helst pappes 
på nytt.

Huset har ikke noen form for ventilasjonsanlegg, det er 
liten sirkulasjon av inneluften og luftkvaliteten oppleves 
som dårlig.

Annen etasje og kjeller
Vindu i utbygget i andre etasje slår innover og det er 
problemer med at vann trenger inn på grunn av nedbør 
og slagregn. Disse bør byttes ut til utadslående vindu 
som holder bedre tett på en så utsatt plass. 

Loftetasje er i dag ikke i bruk. På loftet er det et 
soverom, et stort rom, et bøttekott og et utkikksrom. Det 
er ikke noe toalett i denne etasjen. Utsiktsvinduene har 
et panorama av kystlinja, men hele etasjen trenger en 
oppussing før bruk. 

Kjeller er uinnredet og enkelte rom brukes som lager. 
Den er veldig fuktig og det er svertesopp flere steder. I 
første omgang bør en prøve å løse fuktproblemene med 
en avfukter. Det er lagt opp nytt rørsystem til kjøkken og 
bad. Nytt avløp er koblet på ny drenering.

Brann
Rømningsplan mangler.

Seriekoblede brannvarslere bør installeres.

El tilsyn
Merking av tavle - merke den rette komponenten og 
oppdatere kursfortegnelsen. Sette på avdekking der det 
mangler eller er ødelagt. Sette inn overspenningsvern.
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3.12 Rundehuset
Byggeår: 1948

Bruk
Utleie

3.12.1 Prioriterte tiltak

A-tiltak
Skifte ytterdør
Behandle morrangrep
Impregnering av pipe

B-tiltak
Skifte 6 vindu
Yttervegg - vask og maling
Oppgradering av ledningsnett og tavle
Pappkledning på innvegg pappes på nytt
Gjøre ferdig oppussing av kjeller

C-tiltak
Vindtette og skifte eternittkledning og taktekking. Dette 
krever spesialsikring og gjelder alle tre boligene ved 
fyret
Tette grunnmur på utsiden
Installere automatisk slukkeanlegg

Tak og fundament
Spor etter mindre lekkasjer/fukt i panelet på undersiden 
av taket på loftet. Fukt er ikke målt, men det er 
synlige fuktrenner i flere panelskjøter. Trolig er taket 
isolert, men det er usikkert om det er to-trinns tekking 
med luftespalte og dobbelt undertak. Det er relativt 
omfattende morrangrep på bjelker, i søyler og åser på 
loftet. Dette må behandles.

Pipe ser ut til å trekke en del fukt. Beslag i overgangen 
mellom pipe og taktekking må kontrolleres og pipe må 
pusses og males/impregneres.

Flere vindu er skiftet, men det er fremdeles igjen en del 
vindu med PCB og det er flere gamle dører. Ytterdør er 
sprukket opp, trekker vann og bør skiftes. Ytterveggene 
trenger vask og maling. Enkelte eternittplater har brudd 
og skader, disse kan skiftes med tilsvarende nye i giftfritt 
materiale. 
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Hovedetasje
Rundehuset har to luft til luft-varmepumper, en i kjeller 
og en i stue. I tillegg står det en avfukter i kjelleren. Dette 
har bidratt til tørrere inneluft og er positivt for bygget. På 
grunn av den reduserte luftfuktigheten har det også her 
kommet noen sprekker og revner i innvendige overflater. 
Den største finnes i himlingspappen i stua rett ut fra 
kjøkkenet. Gang er utbedret i 2012. 

Annen etasje
På soverommet i kjelleren kommer det inn en del fukt 
ved vinduet, her er det viktig å få tettet veggen på 
utsiden for å redusere fuktbelastningen på grunnmuren 
og fuktvandringen inn i bygget.

Bad i kjeller er flislagt og har mekanisk avtrekk. Det 
gjenstår å renovere en del av kjelleren.

El tilsyn
Det er ikke montert overspenningsvern i tavlen
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3.13 Fyrmesterbolig og hybel
Byggeår: 1968/69

Bruk
Utleie (2 enheter)

3.13.1 Prioriterte tiltak

A-tiltak
Montere eget sikringsskap i hybel
Flytte hovedinntak fra gavl på loft til sikringsskap 
Reparasjon av undertak mot sør

B-tiltak
Skifte vindu (9 stk.)
Oppussing og avtrekk på kjøkken - hybel
Opp-pussing av bad - hybel
Opprydding av isolasjon på loft

C-tiltak
Brannsikring mellom enheter
Installere automatisk slukkeanlegg

Tak og fundament
Taktekking og kledning består av eternittpanner og 
eternittplater. Pipe er sprukket opp og må pusses og 
males/impregneres. Noe av panelet under takutstikk 
mot sør er blåst vekk og må erstattes.

Hovedetasje
Vegg mellom leiligheter bør brannsikres og det bør 
installeres seriekoblede røykvarslere mellom hybelen 
og fyrmesterboligen. Ideelt sett burde det være en 
brannvegg mellom boenhetene som gikk helt opp til 
yttertaket. I Fyrmesterbolig må to soveromsvinduer 
skiftes.
I hybel på yttervegg mot øst, ser det ut som veggen har 
forskjøvet seg noe i forhold til taklist, denne sprekken 
må en følge med på å prøve og få kartlagt grunnen. 
Sprekk fra hjørnet av panoramavindu og opp til 
taket ved kjøkkenende av stue, kan tyde på at det er 
vindusfeltet som har gitt etter. Trolig vil dette bli utbedret 
når vindusfelt skiftes.

Ved kjøkkenbenken er det et mekanisk avtrekk i veggen 
mot øst, dette er langt fra komfyren og det meste av 
stekosen vil gå rett ut i rommet. Det er kun ventiler og 
naturlig ventilasjon i hybelen, men bad og kjøkken har 
mekanisk avtrekk. Anbefales å installere vifte på badet. 
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Annen etasje
Bygget har w-takstoler og elementvegger og bæring er 
trolig lagt til ytterveggene. Loftet er bygget som et kaldloft 
og luftes ved spalter i raft og ventiler i gavlveggene. 
Enkelte steder er isolasjon trukket helt ut til raft og her 
har det samlet seg noe fukt, som er synlig på sutaket. 
Rørgjennomføringer er tettet med isolasjon og både 
ventilasjon og sutak bærer preg av fukt, enten fra 
kondens eller vann på undertak. Ventil i gavlvegg 
er tettet igjen med isolasjon, denne bør fjernes for å 
sikre god lufting. Hvis der er et problem med trekk fra 
loftsluke, kan en tette det med nye eller bedre pakninger 
eventuelt bytte til en loftsluke som kan låses. 

Klima og energi
Ledningsnettet er ikke dimensjonert for dagens bruk.

El tilsyn
Hybel og hoveddel har i dag fellessikringsskap. 
Hovedinntaket er plassert på loftet og har gamle 
skrusikringer. Inntak, ledningsnett og kurser er 
underdimensjonert i forhold til dagens bruk. Ved 
strømbrudd i hybel må en inn i fyrmesterboligen for å 
skifte sikringer. Inntaket bør flyttes til sikringsskapet og 
det bør monteres et eget sikringsskap som betjener 
hybelen. Alle enheter bør ha eget sikringsskap. Det er 
ikke jordfeil bryter eller overspenningsvern i tavle.

I kjeller under hybel er det et eget sikringsskap for 
værstasjonen.
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4 Konklusjon - kronologisk vedlikeholdsplan 2014-2020

4.1 Innledning
Planen er en bearbeiding av de ulike nødvendige tiltak for bygningene. Prioriteringen tar følgende 
faktorer i betraktning:
•	 kortsiktig og langsiktig vedlikehold av samtlige bygninger 

•	 tilgjengelige vedlikeholdsressurser 

•	 kontinuerlig publikumstjeneste under forbedring og vedlikeholdsarbeid (open as usual)

•	 Prioritering av tiltak som øker inntjeningsmuligheter (utleie, kafé, konferanserom)

Fireårsplanen konsentrerer seg i første omgang om de mest uerstattelige byggene. Den legger 
også vekt på å ta bygg for bygg, for å ta hensyn til det høye aktivitetsnivået ved anleggene, og 
samtidig gi en synlig og koordinert utvikling av anleggene for ansatte og publikum. En målbar 
og synlig forbedring av enkeltbygninger, sammen med en konkret og målrettet plan, gir bedre 
muligheter for å søke ekstern støtte til framtidige tiltak. 
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4.2 Tiltaksforslag 2014
De to viktigste og mest synlige bygningene ved 
anleggene er hovedhuset ved Hå gamle prestegard og 
fyrbygningen. Ved å prioritere disse blir flere problemer 
adressert samtidig, en stopper akselererende forverring 
av fyrbygningen samtidig som man forbedrer hovedhuset 
i forhold til universell utforming, serveringstilbud, 
konferansefasilitet og energiforbruk.

Det elektriske anlegget og brannalarmanlegget er svært 
viktige områder for HGP og Obrestad fyr, disse må 
forbedres i 2014 med hensyn til pålegg og tilsyn.

HGP
Hovedhus:
Isolering mellom hovedetasje og loft (konferanserom) 
    
Utarbeide en plan og oppgradere kjøkkenet
Forsterke grunnmur

Jærhuset:
Varmepumpe 

Resepsjon (nybygg):
Ny hoved-inngangsdør
Oppgradere nettforbindelse
Starte utskifting av innendørs belysning

Obrestad fyr
Fyrbygning:
Fuging og drenering av granittvegg    
 

Fyrmesterbolig:
Elektrisk sikringsskap og hovedinntak

1902 huset:
Demontering av radar og oppussing av 3.etasje/kjeller 
for utleie

Drift og vedlikehold - felles 
Behandle morrangrep
Brannvarslingsanlegg
Innkjøp av lift til vedlikehold
Oppfølging av eltilsyn – ink. installering av strømmåling 
på hvert bygg
Planlegging av ENØK-tiltak
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4.3 Tiltaksforslag 2015
I dag er foredrag og konserter holdt i hovedhuset, på 
en improvisert måte uten tilfredsstillende lokaler (for 
35-50 sittende) publikum. Isolering av nye løa vil øke 
kapasiteten og mulighetene til å enklere og bedre 
kunne gjennomføre slike arrangement. Sammen 
med en oppgradert  kafe/restaurant i hovedhuset vil 
HGP kunne øke aktiviteten betraktelig. En vil tilby 
næringslivet gode møte og konferansefasiliteter, kunne 
holde flere kurs, foredrag og konserter for publikum. 
Økningen i overnattingskapasitet på fyret vil også 
hjelpe inntjeningsmuligheter. Reparasjon av isskader 
på fasadene til nye og gamle løa, bør tas samtidig for å 
redusere stenging av utstillingslokaler.

HGP
Nye løa:
Isolering, varmepumpe, utstillingsbelysning og modul-
veggsystem 

Nye og gamle løe:
Rehabilitering av murfasader   
   

Obrestad fyr
Fyrbygning:
Rehabilitering av fyrlykt og utsiktsplatting 

Rundehuset, 1902-huset og fyrmesterbolig:
Skifte vinduer

Fyrmesterbolig:
oppussing av hybel

Drift og vedlikehold - felles 
ENØK tiltak    
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4.4 Tiltaksforslag 2016
Det viktigste fokuset for 2016 vil være planlegging og 
finansiering av den ”nye” gamle løa. Bygget har et stort 
utviklingspotensial; idag er planløsningen dårlig og det 
må i første omgang lages et gjennomtenkt romprogram. 
Samspillet mellom utstillinger, butikk, lagring og 
arrangement er problematisk og en framtidsvisjon bør 
utarbeides i samarbeid med en arkitekt. Enøk tiltak 
forbedres med installasjonen av varmepumpetiltak i 
hovedhus og resepsjonsbygg.

HGP 
Gamle løa:
Prosjektering og oppstart av ombygging 

Hovedhus:
Varmepumpetiltak og slukkeanlegg

Resepsjon:
Varmepumpetiltak 

Jærhus:
Slukkeanlegg

Obrestad fyr
Fyrbygning:
Re-kalking av granittvegger

Fyrbygning:
Skifte vindu

Rundehuset:
Kjelleroppussing 
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4.5 Tiltaksforslag 2017-2020
Den viktigste fokus for 2017 vil være gjennomføring av 
opprustning av gamle løa med ny romplan. På Obrestad 
fyr er skiftning og fjerning av gammel eternittkledning 
prioritert i dette tidsrommet.

HGP 
Gamle løa:
Fullføring av ombygging og isolering  

Hovedhus:
isolering og vindtetting av yttervegger 

Nye løa:
Innredning/tilrettelegging av kjelleretasje

Obrestad fyr 
Anlegg:
Skifte eternittkledning 
Tåkelur:
Istandsetting 

Uthus:
Ombygging til utleie og publikumsbruk (etter utflytting 
av Jærens kystlag)
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5 Prioritering av tiltak og prissetting 

5.1 Hå Gamle prestegård
Felles A-tiltak A-tiltak B-tiltak C-tiltak år
Brannvarslingsanlegg nye løe og nye betjeningspanel 130000   14
Rehabilitering av murfasader nye og gamle løe 430000   15
Innkjøp av lift til vedlikehold 180000   14
El.tilsyn og installering av strømmålere 30000   14
Oppgradere dataforbindelse 80000   14
Sum: 850000 0 0  
 
Hovedhuset A-tiltak B-tiltak C-tiltak år
A-tiltak     
Behandle morrangrep 10000  13
Skifte ødelagt taksperr 5000  13
Forsterke grunnmur 50000  14
Installere automatisk slukkeanlegg 217000  16
Skifte og utbedre inngangspartiet; rømning, råteskade, 
uu 50000  14
Utarbeide en plan og oppgradere kjøkkenet 400000  14
B-tiltak     
Isolere mellom hovedetasje og loft  150000  14
Tilrettelegging for UU  50000  14
Luft til luft varmepumpe - 1. etg  170000  16
Utbedring av sanitæreforhold     
Vedlikehold av El-tavle og sette inn overspenningsvern.     
Inspeksjon av fundament og bærende bjelkelag     
C-tiltak     
Skifte innegulv fra 70 tallet.  120000 16
Isolering og vindtetting     
Ventilasjon     
Sum: 732000 370000 120000  
 
Resepsjon - Nybygg A-tiltak B-tiltak C-tiltak år
A-tiltak     
Ny hoved-inngangsdør 80000   14
B-tiltak     
Forbedring av sanitære forhold     
Vedlikehold av El-tavle     
Installere automatisk slukkeanlegg  590000  17
- resepsjon, gammel løe og verkstad   17
Utbedring av ventilasjonsanlegget 20000   16
Luft til luft varmepumpe  140000   
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 - resepsjon og utstillingslokaler (stall og fjøs)     
C-tiltak     
Skifte til mer energibesparende lysarmaturer     
Sum: 100000 730000 0  
 
Gamle løa A-tiltak B-tiltak C-tiltak år
A-tiltak     
Behandle for morr-angrep 30000   13
B-tiltak     
Beskytte og rehabilitere vindu i stall og fjøs    17
Skifte ytterdør ved heis.  30000  14
C-tiltak     
Nye gulv i gammelt fjøs   150000 17
Isolere gammel løe   1520000 17
Sum: 30000 30000 1670000  

Verkstad A-tiltak B-tiltak C-tiltak år
A-tiltak     
Avtrekk og sponavsug. 20000   14
Varslingsmuligheter ved ulykke.     
Brannsikring av malingslager. 30000   15
B-tiltak     
Skifte vindu i grunnmur.  5000  15
Øyedusj, ny vask og sluk i/ved malingsrom  20000  15
Vedlikehold av el-tavle etter el-tilsyn.     
C-tiltak     
Sum: 50000 25000 0  
 
Nye løa A-tiltak B-tiltak C-tiltak år
A-tiltak     
Trekonstruksjon må behandles for morr. 28000   13
Sikre to rømningsveier 20000   14
Kartlegge vannskade i vegg på kontor.    14
B-tiltak     
Luft til luft varmepumpe  160000  15
- administrasjon og utstillingslokale 1. etg.  1380000 15
Isolere løe  100000  15
Ny utstillingsbelysning  80000  15
Klimabeskytte vinduer     
C-tiltak    
Ferdigstille kjelleretasje   1400000 17
Installere automatisk slukkeanlegg   275000 17
Sum: 48000 1720000 1675000  
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Jærhus A-tiltak B-tiltak C-tiltak år
A-tiltak     
Skifte rustne vindushengsler og kjellerventiler 26000   14
Vannbord - råte 10000   14
Skifte trappetrinn til loft 5000   14
B-tiltak     
Impregnere pipe  2000  14
Installere luft til luft varmepumpe  140000  14
Installere automatisk slukkeanlegg  126000  16
Inspeksjon av fundament og bærende bjelkelag     
C-tiltak     
Sum: 41000 268000 0  

  

Hå gamle prestagård A-tiltak B-tiltak C-tiltak
Felles 850000 0 0
Hovedhus 732000 370000 120000
Resepsjon - Nybygg 100000 730000 0
Gamle løa 30000 30000 1670000
Verkstad 50000 25000 0
Nye løa 48000 1720000 1675000
Jærhus 41000 268000 0
Sum: 1851000 3143000 3465000

HGP - kostnader fordelt på år sum Tillegg  
uforutsett Totalt

Sum 2013 73000 21900 94900
Sum 2014 1433000 429900 1862900
Sum 2015 2205000 661500 2866500
Sum 2016 773000 231900 1004900
Sum 2017 3955000 1186500 5141500
Sum totalt 8439000 2531700 10970700
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5.2 Obrestad fyr
Felles tiltak A-tiltak B-tiltak C-tiltak år
A tiltak     
Brannvarslingsanlegg alle bygg 195000   14
El.tilsyn 10000   13
B tiltak     
Oppgradering av elektrisk anlegg - etter eltilsyn     
C tiltak     
Skifte av eternittkledning    17
Sum: 205000 0 0  

Fyrbygning A-tiltak B-tiltak C-tiltak år
A-tiltak     
Behandle morr-angrep 11000   13
Installere avfukter 50000    
Fuging og drenering av granittvegg 170000   14
Rehabilitering av fyrlykt og utsiktsplatting. 150000   15
B-tiltak     
Reparasjon av skifertak  30000  14
Rehabilitere vindu i kjeller.  60000  16
Skifte vinduer i 1. etg  60000  16
Rekalking av granittvegger  160000  16
C-tiltak     
Installere automatisk slukkeanlegg   165450 17
Oppussing av tåkelur og tilhørende rom.    17
Sum: 381000 310000 165450  
 

Uthuset A-tiltak B-tiltak C-tiltak år
A-tiltak     
Ingen 0    
B-tiltak     
Reparasjon av takrenne.  4000  14
C-tiltak     
Bygge om uthuset til utleie  
- behandles som eget prosjekt (se #3.1)   500000 17

Sum: 0 4000 500000  
    

1902-huset A-tiltak B-tiltak C-tiltak år
A-tiltak     
Installering av avfukter 10000   14
Behandling for morr 8000   13
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B-tiltak     
Demontering av radar og tetting av lekkasje i tak  10000  14
Skifte resterende vindu (4 stk.).  20000  15
Oppussing av 3. etg. 320000  15
C-tiltak     
Vindtette og skifte eternitt   500000 17
Installere automatisk slukkeanlegg   100500 17
Flytte varmtvannsbereder til kjeller   5000 17
Sum: 18000 350000 605500  
    

Rundehuset A-tiltak B-tiltak C-tiltak år
A-tiltak     
skifte ytterdør 20000   14
morr behandling 5000   13
impregnering av pipe 2000   14
B-tiltak     
Skifte 6 vindu  15000  16
vask og maling  30000  16
Oppgradering av ledningsnett og tavle  15000  14
Gjøre ferdig oppussing av kjeller  70000  16
C-tiltak     
Installere automatisk slukkeanlegg   100000 17
Vindtette og skifte eternittkledning og taktekking   500000 17
Tette grunnmur på utsiden    17
Sum: 27000 130000 600000  
    

Fyrmesterbolig og hybel A-tiltak B-tiltak C-tiltak år
A-tiltak     
Montere eget sikringsskap i hybel 30000   14
Flytte hoved-inntak fra gavl på loft til sikringsskap 70000   14
Reparasjon av undertak mot sør 15000   14
B-tiltak     
Oppussing og avtrekk på kjøkken - hybel  30000  14
Fornyelse av bad - hybel  120000  16
Opprydding av isolasjon på loft.  15000  14
Skifte 9 vindu  50000  15
C-tiltak     
Brannsikring mellom enheter.    17
Installere automatisk slukkeanlegg   129000 17
Sum: 115000 215000 129000  
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Obrestad fyr A-tiltak B-tiltak C-tiltak
Felles tiltak 205000 0 0
Fyrbygning 381000 310000 165450
Uthuset 0 4000 500000
1902-huset 18000 350000 605500
Rundehuset 27000 130000 600000
Fyrmesterbolig og hybel 115000 215000 129000
Sum: 746000 1009000 1999950

Obrestad fyr - kostnader fordelt på år sum Tillegg  
uforutsett Totalt

Sum 2013 34000 10200 44200
Sum 2014 666000 199800 865800
Sum 2015 660000 198000 858000
Sum 2016 395000 118500 513500
Sum 2017 1999950 599985 2599935
Sum totalt 3754950 1126485 4881435



Hå gamle prestegard og Obrestad fyr 2014 - 2020

57

6 Norsk Standard Bygningsanalyse 

6.1 Innledning
Hå gamle prestegard og Obrestad fyr er vernede og fredede kulturhistoriske anlegg. Dette må 
en ta hensyn til når en skal vurdere tilstanden på byggene og en kan ikke bruke samme mal 
som for kjøp og salg av private boliger. Det stilles spesielle krav til denne type bygg og derfor 
er bygningsanalyse basert på Norsk Standard NS-EN 16096:2012, “Bevaring av kulturminner - 
tilstandsanalyse av fredede og verneverdige byggverk”. 

Tilstandsgradering
Analyse for hver bygg er todelt. Den ene delen omtaler byggetekniske kvaliteter og den andre 
arkitektoniske kvaliteter. Tilstadsgraden er gitt i en skala fra 0 til 3.
0 – God stand, ingen symptomer eller tiltak.
1 – Ok stand, svake symptomer, behov for vedlikehold forebyggende konservering.
2 – Dårlig stand, vesentlige symptomer, moderate reperasjoner og/eller ytterligere undersøkelser.
3 – Meget dårlig stand, kraftige og alvorlige symptomer, store inngrep basert på diagnose.

Fargekoding
0-1 betyr god stand (blå)
1-2 betyr oppmerksomhet trenges for å bedre situasjonen (grønn)
2-3 betyr at det er et stort behov for forbedring og reparasjon (rød)

6.2 Byggetekniske tilstandsrapporter – HGP

Bygningsanalyse  
Hå gamle prestegard

  

Oppsummering av rapport for

Hovedhuset

Oppdragsgiver: Hå kommune, etat for opplæring og kultur  
 

Tilstandsanalyse gjennomført av: Svein Obrestad
Type befaring: Visuell  
Dato for inspeksjon: 28/5/2013  
Værforhold:  
Personer som var til stede under inspeksjonen: Jan Erik Brudeli og 
Martin Worts  
HDO og JEB  
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Beskrivelse TG

  

Teknisk tilstand 0,0
Terrengforhold omkring bygget med tanke på stabilitet og skredfare. 0
Fare for skade ved vanninntrenging. 0
  

Grunnforhold og gulv 1,5
Grunnforhold 1
Fundamenteringens kvalitet 1
Grunnmurens stabilitet og styrke 3
Grunnmurens motstand mot vanninntrenging.  
Gulv på grunn, sikring mot fuktvandring. 1
Gulv, overflate og kvalitet 1
Ventilasjon av rom under terreng. 2
  

Innvendige vegger 0,5
Innvendige veggers bærende og stabiliserende egenskaper. 1
Bygningsdelens tekniske tilstand. 0
Overflatens kvalitet. 0
Innvendige dørers estetiske og funksjonelle kvalitet. 1
  

Etasjeskillere 1,3
Etasjeskillerens styrke og stivhet i forhold til forventet bruk. 2
Gulvenes plan- og jevnhet. 1
Gulvkonstruksjonens antatte motstand mot brannspredning. 3
Gulvkonstruksjonens antatte evne til å isolere mot luftlyd og trinnlyd. 3
Sannsynlig sikring av gulv i våtrom mot vannskader. 0
Gulvbelegningens kvalitet. 0
Himlingens kvaliteter. 0
  

Trapper 1,3
Trappens plassering og utforming - funksjonalitet og opplevelsesverdi. 1
Trappens sikkerhet - fallulykker og rømning. 2
Trappens tekniske tilstand. 1
  

Spesielle rom 2,0
Rom som stiller spesielle krav til utførelser. 2
Grad av oppfyllelse av tekniske krav. 2
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Yttervegger 1,6
Ytterveggens egenskaper med tanke på teknisk kvalitet 2
Ytterveggens generelle tekniske tilstand 1
Fasadematerialets kvalitet og tilstand 2
Kvalitet og tilstand på vinduer og dører 2
Ytterveggens lydisolerende evne 1
  

Spesielle løsninger utvendig 1,0
Utv. bygn.delers tekniske utforming med tanke på fuksjonell sikkerhet. 1
Bygningsdelens tekniske tilstand. 1
Annet:  
  

Tak 1,6
Takkonstruksjonen: Bæresystemets dimensjoner. 1
Lufting av takkonstruksjonen. 1
Sikring av taktekking med to-trinns tekking. 3
Sikring av materialoverganger og gjennomføringer om lekkasjer. 1
Taktekkingens kvalitet 2
Takfall i forhold til tekking 1
Avslutningsdetaljer og utsmykning av taket (utstikk, gesims, renner, nedløp). 2
  

De tekniske anlegg 1,5
Kvalitet på stikkledning og bunnledninger utvendig. 0
Kvalitet på innvendig ledningsnett. 1
Varmtvannforsyningens kvalitet. 2
Sanitærutstyrets kvalitet 2
Kvalitet på skorsteiner, brannmurer og ildsteder 1
Sentralvarmeanleggets kvalitet 2
Strømforsyning 1
Sikringskap 2
Ledningsnettet 1
Kvalitet på vedlikehold av el-anlegget. 1
Belysning 2
Brannsentral, varsling, slukking, sprinkler 3
Svakstrømsanleggets kvalitet (telefon, alarm, data, etc.) 1
  

Funksjonskvaliteter for tekniske løsninger 1,5
Inneklimakvalitet 1
Det elektriske anlegget - egnethet 1
Lysforhold (dagslys) 0
Akustikk og lydisolering 1
Heisanlegg - egnethet og kapasitet. 3
Systemer for avfallshåndtering - egnethet. 2
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Sanitærfasilitetene - egnethet. 2
Varmeanlegget - egnethet 2
Belysning - egnethet 2
Svakstrømsanlegget - egnethet. 1
  

Funksjonell levetid for tekniske installasjoner 1,5
Sanitæranleggets funksjonelle levetid. 2
Det elektriske anleggets funksjonelle levetid. 1
Klimaanleggets funksjonelle levetid.  
Funksjonell levetid for de øvrige tekniske intallasjoner.  
  

Energi                    2,8
Antatt energibruk for oppvarming og ventilasjon.  
Oppvarming, oppvarmingskilde 3
Belysning 2
Isolasjon 3
Vindtetting 3
  

Utvendige aldringsegenskaper 2,0
Aldringsegenskaper utv. med tanke på  byggets levetid og vedlikehold. 2
Aldringsegenskaper utv. på grunn av byggets utforming og detaljering. 2
Muligheter for hensiktsmessig utvendig vedlikehold. 2
  

Innvendige aldringsegenskaper 1,0
Innvendige materialers styrke og mulighet for enkel vedlikehold. 1
Interiørenes utførelse med take på varierende bruk. 1
  

Helse, miljø og sikkerhet 1,3
Sikkerhet mot brann. 2
Sikkerhet mot naturskader. 1
Sikkerhet mot bruksskader (fallulykker, drukning, forbrenning, etc.). 1
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Oppsummering av rapport for

Resepsjon Gml. Løe
Oppdragsgiver: Hå kommune, etat for opplæring og kultur  
Tilstandsanalyse gjennomført av: Jan Erik Brudeli, Svein Obrestad, Martin 
Worts
Type befaring: Visuell  
Dato for inspeksjon: 28/5/2013  
Værforhold: Sol, skyet  
Personer som var til stede under inspeksjonen:  
Jan Erik Brudeli, Svein Obrestad, Martin Worts  
  

Beskrivelse TG

Teknisk tilstand 0,8
Terrengforhold omkring bygget med tanke på stabilitet og skredfare. 0
Fare for skade ved vanninntrenging. 1,5
  

Grunnforhold og gulv 1,0
Grunnforhold 1
Fundamenteringens kvalitet 1
Grunnmurens stabilitet og styrke 1
Grunnmurens motstand mot vanninntrenging. 1
Gulv på grunn, sikring mot fuktvandring. 1
Gulv, overflate og kvalitet 1
Ventilasjon av rom under terreng.  
  

Innvendige vegger 0,5
Innvendige veggers bærende og stabiliserende egenskaper. 0
Bygningsdelens tekniske tilstand. 0
Overflatens kvalitet. 1
Innvendige dørers estetiske og funksjonelle kvalitet .* 1
* Hoved utg. dør, rømning hindret av inner dør.  

Etasjeskillere 0,8
Etasjeskillerens styrke og stivhet i forhold til forventet bruk. 0
Gulvenes plan- og jevnhet. 1
Gulvkonstruksjonens antatte motstand mot brannspredning. 1
Gulvkonstruksjonens antatte evne til å isolere mot luftlyd og trinnlyd.  
Sannsynlig sikring av gulv i våtrom mot vannskader. 1
Gulvbelegningens kvalitet. 1
Himlingens kvaliteter. 1
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Trapper 0,3
Trappens plassering og utforming - funksjonalitet og opplevelsesverdi. 0
Trappens sikkerhet - fallulykker og rømning. 0,5
Trappens tekniske tilstand. 0,5
  

Spesielle rom 2,5
Rom som stiller spesielle krav til utførelser. 2,5
Grad av oppfyllelse av tekniske krav.  
  

Yttervegger 1,4
Ytterveggens egenskaper med tanke på teknisk kvalitet 1
Ytterveggens generelle tekniske tilstand 1
Fasadematerialets kvalitet og tilstand 1
Kvalitet og tilstand på vinduer og dører 3
Ytterveggens lydisolerende evne 1
  

Tak 1,0
Takkonstruksjonen: Bæresystemets dimensjoner. 1
Lufting av takkonstruksjonen. 1
Sikring av taktekking med to-trinns tekking. 1
Sikring av materialoverganger og gjennomføringer om lekkasjer.  
Taktekkingens kvalitet 1
Takfall i forhold til tekking 0
Avslutningsdetaljer og utsmykning av taket (utstikk, gesims, renner, nedløp). 2
  

De tekniske anlegg 1,5
Kvalitet på stikkledning og bunnledninger utvendig. 1
Kvalitet på innvendig ledningsnett. 1
Varmtvannforsyningens kvalitet. 1
Sanitærutstyrets kvalitet 2
Kvalitet på skorsteiner, brannmurer og ildsteder  
Sentralvarmeanleggets kvalitet  
Strømforsyning 1
Sikringskap 3
Ledningsnettet  
Kvalitet på vedlikehold av el-anlegget. 1
Belysning 1
Brannsentral, varsling, slukking, sprinkler 2
Svakstrømsanleggets kvalitet (telefon, alarm, data, etc.) 2
  



Hå gamle prestegard og Obrestad fyr 2014 - 2020

63

Funksjonskvaliteter for tekniske løsninger 1,9
Inneklimakvalitet 2
Det elektriske anlegget - egnethet 1
Lysforhold (dagslys) 0
Akustikk og lydisolering 3
Heisanlegg - egnethet og kapasitet. 3
Systemer for avfallshåndtering - egnethet.  
Sanitærfasilitetene - egnethet. 2
Varmeanlegget - egnethet 3
Belysning - egnethet 1
Svakstrømsanlegget - egnethet. 2
  

Funksjonell levetid for tekniske installasjoner 2,3
Sanitæranleggets funksjonelle levetid. 2
Det elektriske anleggets funksjonelle levetid. 2
Klimaanleggets funksjonelle levetid. 3
Funksjonell levetid for de øvrige tekniske intallasjoner.  
  

Energi                    2,2
Antatt energibruk for oppvarming og ventilasjon. 3
Oppvarming, oppvarmingskilde 3
Belysning 3
Isolasjon 1
Vindtetting 1
  

Utvendige aldringsegenskaper 1,7
Aldringsegenskaper utv. med tanke på  byggets levetid og vedlikehold. 1
Aldringsegenskaper utv. på grunn av byggets utforming og detaljering. 2
Muligheter for hensiktsmessig utvendig vedlikehold. 2
  

Innvendige aldringsegenskaper 1,0
Innvendige materialers styrke og mulighet for enkel vedlikehold. 1
Interiørenes utførelse med take på varierende bruk. 1
  

Helse, miljø og sikkerhet 1,7
Sikkerhet mot brann. 2
Sikkerhet mot naturskader. 1
Sikkerhet mot bruksskader (fallulykker, drukning, forbrenning, etc.). 2
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Oppsummering av rapport for

Verksted
Oppdragsgiver: Hå kommune, etat for opplæring og kultur  
Tilstandsanalyse gjennomført av: Svein Obrestad, Jan Erik Brudeli
Type befaring: Visuell  
Dato for inspeksjon: 28/5  
Værforhold:  
Personer som var til stede under inspeksjonen:  
Svein Obrestad, Jan Erik Brudeli  
  

Beskrivelse TG

Teknisk tilstand 0,5
Terrengforhold omkring bygget med tanke på stabilitet og skredfare. 0
Fare for skade ved vanninntrenging. 1
  

Grunnforhold og gulv 0,7
Grunnforhold 0
Fundamenteringens kvalitet 0
Grunnmurens stabilitet og styrke 1
Grunnmurens motstand mot vanninntrenging. 1
Gulv på grunn, sikring mot fuktvandring. 1
Gulv, overflate og kvalitet 1
Ventilasjon av rom under terreng.  
  

Innvendige vegger 1,0
Innvendige veggers bærende og stabiliserende egenskaper. 1
Bygningsdelens tekniske tilstand. 1
Overflatens kvalitet. 1
Innvendige dørers estetiske og funksjonelle kvalitet. 1
  

Etasjeskillere 1,2
Etasjeskillerens styrke og stivhet i forhold til forventet bruk. 1
Gulvenes plan- og jevnhet. 1
Gulvkonstruksjonens antatte motstand mot brannspredning. 2
Gulvkonstruksjonens antatte evne til å isolere mot luftlyd og trinnlyd. 1
Sannsynlig sikring av gulv i våtrom mot vannskader. 2
Gulvbelegningens kvalitet. 0,5
Himlingens kvaliteter. 1
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Trapper 1,7
Trappens plassering og utforming - funksjonalitet og opplevelsesverdi. 2
Trappens sikkerhet - fallulykker og rømning. 2
Trappens tekniske tilstand. 1
  

Spesielle rom, verksted, garasje 1,0
Rom som stiller spesielle krav til utførelser. 1
Grad av oppfyllelse av tekniske krav. 1
  

Yttervegger 1,4
Ytterveggens egenskaper med tanke på teknisk kvalitet 1
Ytterveggens generelle tekniske tilstand 1
Fasadematerialets kvalitet og tilstand 2
Kvalitet og tilstand på vinduer og dører 2
Ytterveggens lydisolerende evne 1
  

Spesielle løsninger utvendig 1,0
Utv. bygn.delers tekniske utforming med tanke på fuksjonell sikkerhet. 1
Bygningsdelens tekniske tilstand. 1
Annet:  
  

Tak 1,7
Takkonstruksjonen: Bæresystemets dimensjoner. 1
Lufting av takkonstruksjonen. 2
Sikring av taktekking med to-trinns tekking. 3
Sikring av materialoverganger og gjennomføringer om lekkasjer. 2
Taktekkingens kvalitet 2
Takfall i forhold til tekking 0
Avslutningsdetaljer og utsmykning av taket (utstikk, gesims, renner, nedløp). 2
  

De tekniske anlegg 1,3
Kvalitet på stikkledning og bunnledninger utvendig. 1
Kvalitet på innvendig ledningsnett. 1
Varmtvannforsyningens kvalitet. 1
Sanitærutstyrets kvalitet 2
Kvalitet på skorsteiner, brannmurer og ildsteder  
Sentralvarmeanleggets kvalitet  
Strømforsyning 1
Sikringskap 1
Ledningsnettet 1
Kvalitet på vedlikehold av el-anlegget. 1
Belysning 1
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Brannsentral, varsling, slukking, sprinkler 2
Svakstrømsanleggets kvalitet (telefon, alarm, data, etc.) 2
  

Funksjonskvaliteter for tekniske løsninger 1,9
Inneklimakvalitet 3
Det elektriske anlegget - egnethet 1
Lysforhold (dagslys) 3
Akustikk og lydisolering 2
Heisanlegg - egnethet og kapasitet. 2
Systemer for avfallshåndtering - egnethet. 2
Sanitærfasilitetene - egnethet. 1
Varmeanlegget - egnethet 2
Belysning - egnethet 1
Svakstrømsanlegget - egnethet.  
  

Funksjonell levetid for tekniske installasjoner 1,7
Sanitæranleggets funksjonelle levetid. 2
Det elektriske anleggets funksjonelle levetid. 1
Klimaanleggets funksjonelle levetid.  
Funksjonell levetid for de øvrige tekniske intallasjoner. 2
  

Energi                    2,3
Antatt energibruk for oppvarming og ventilasjon. 2
Oppvarming, oppvarmingskilde 3
Belysning 2
Isolasjon 2
Vindtetting  
  

Utvendige aldringsegenskaper 1,5
Aldringsegenskaper utv. med tanke på  byggets levetid og vedlikehold. 1,5
Aldringsegenskaper utv. på grunn av byggets utforming og detaljering.  
Muligheter for hensiktsmessig utvendig vedlikehold.  
  

Helse, miljø og sikkerhet 2,3
Sikkerhet mot brann. 2
Sikkerhet mot naturskader.  
Sikkerhet mot bruksskader (fallulykker, drukning, forbrenning, etc.). 2,5
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Oppsummering av rapport for

Jærhus
Oppdragsgiver: Hå kommune, etat for opplæring og kultur  
Tilstandsanalyse gjennomført av: Svein Obrestad
Type befaring: Visuell  
Dato for inspeksjon: 29/5/2013  
Værforhold:  
Personer som var til stede under inspeksjonen:  
Svein Obrestad  
  

Beskrivelse TG

Teknisk tilstand 0,5
Terrengforhold omkring bygget med tanke på stabilitet og skredfare. 0
Fare for skade ved vanninntrenging. 1
  

Grunnforhold og gulv 0,3
Grunnforhold 0
Fundamenteringens kvalitet 0
Grunnmurens stabilitet og styrke 0
Grunnmurens motstand mot vanninntrenging. 0
Gulv på grunn, sikring mot fuktvandring. 0
Gulv, overflate og kvalitet 0
Ventilasjon av rom under terreng. 2
  

Innvendige vegger 0,3
Innvendige veggers bærende og stabiliserende egenskaper. 0
Bygningsdelens tekniske tilstand. 0
Overflatens kvalitet. 0
Innvendige dørers estetiske og funksjonelle kvalitet. 1
  

Etasjeskillere 0,7
Etasjeskillerens styrke og stivhet i forhold til forventet bruk. 0
Gulvenes plan- og jevnhet. 0
Gulvkonstruksjonens antatte motstand mot brannspredning. 2
Gulvkonstruksjonens antatte evne til å isolere mot luftlyd og trinnlyd. 2
Sannsynlig sikring av gulv i våtrom mot vannskader. 1
Gulvbelegningens kvalitet. 0
Himlingens kvaliteter. 0
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Trapper 1,3
Trappens plassering og utforming - funksjonalitet og opplevelsesverdi. 1
Trappens sikkerhet - fallulykker og rømning. 2
Trappens tekniske tilstand. 1
  

Spesielle rom 2,0
Rom som stiller spesielle krav til utførelser.  
Grad av oppfyllelse av tekniske krav. Kontor belysning 2
  

Yttervegger 1,0
Ytterveggens egenskaper med tanke på teknisk kvalitet 1
Ytterveggens generelle tekniske tilstand 1
Fasadematerialets kvalitet og tilstand 1
Kvalitet og tilstand på vinduer og dører 1
Ytterveggens lydisolerende evne 1
  

Spesielle løsninger utvendig 1,0
Utv. bygn.delers tekniske utforming med tanke på fuksjonell sikkerhet. 1
Bygningsdelens tekniske tilstand. 1
Annet:  
  

Tak 1,3
Takkonstruksjonen: Bæresystemets dimensjoner. 1
Lufting av takkonstruksjonen. 1
Sikring av taktekking med to-trinns tekking. 2
Sikring av materialoverganger og gjennomføringer om lekkasjer. 1
Taktekkingens kvalitet 2
Takfall i forhold til tekking 1
Avslutningsdetaljer og utsmykning av taket (utstikk, gesims, renner, nedløp). 1
  

De tekniske anlegg 0,5
Kvalitet på stikkledning og bunnledninger utvendig. 0
Kvalitet på innvendig ledningsnett. 1
Varmtvannforsyningens kvalitet. 0
Sanitærutstyrets kvalitet 1
Kvalitet på skorsteiner, brannmurer og ildsteder 1
Sentralvarmeanleggets kvalitet  
Strømforsyning 0
Sikringskap 0
Ledningsnettet 0
Kvalitet på vedlikehold av el-anlegget. 0
Belysning 2



Hå gamle prestegard og Obrestad fyr 2014 - 2020

69

Brannsentral, varsling, slukking, sprinkler  
Svakstrømsanleggets kvalitet (telefon, alarm, data, etc.) 1
  

Funksjonskvaliteter for tekniske løsninger 1,2
Inneklimakvalitet 1
Det elektriske anlegget - egnethet 0
Lysforhold (dagslys) 2
Akustikk og lydisolering 1
Heisanlegg - egnethet og kapasitet.  
Systemer for avfallshåndtering - egnethet. 2
Sanitærfasilitetene - egnethet. 2
Varmeanlegget - egnethet 1
Belysning - egnethet 2
Svakstrømsanlegget - egnethet. 0
  

Funksjonell levetid for tekniske installasjoner 1,0
Sanitæranleggets funksjonelle levetid. 1
Det elektriske anleggets funksjonelle levetid. 1
Klimaanleggets funksjonelle levetid.  
Funksjonell levetid for de øvrige tekniske installasjoner. 1
  

Energi                    2,4
Antatt energibruk for oppvarming og ventilasjon. 3
Oppvarming, oppvarmingskilde 2
Belysning 2
Isolasjon 2
Vindtetting 3
  

Utvendige aldringsegenskaper 1,0
Aldringsegenskaper utv. med tanke på  byggets levetid og vedlikehold. 1
Aldringsegenskaper utv. på grunn av byggets utforming og detaljering. 1
Muligheter for hensiktsmessig utvendig vedlikehold. 1
  

Innvendige aldringsegenskaper 0,0
Innvendige materialers styrke og mulighet for enkel vedlikehold. 0
Interiørenes utførelse med take på varierende bruk. 0
  

Helse, miljø og sikkerhet 1,3
Sikkerhet mot brann. 2
Sikkerhet mot naturskader. 1
Sikkerhet mot bruksskader (fallulykker, drukning, forbrenning, etc.). 1
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Oppsummering av rapport for

Nye løa
Oppdragsgiver: Hå kommune, etat for opplæring og kultur  
Tilstandsanalyse gjennomført av:  SO JEB
Type befaring: Visuell  
Dato for inspeksjon:  28/5/2013  
Værforhold:  
Personer som var til stede under inspeksjonen:  
SO JEB  
  

Beskrivelse TG

Teknisk tilstand 0,5
Terrengforhold omkring bygget med tanke på stabilitet og skredfare. 0
Fare for skade ved vanninntrenging. 1
  

Grunnforhold og gulv 1,5
Grunnforhold 1
Fundamenteringens kvalitet 1
Grunnmurens stabilitet og styrke 1
Grunnmurens motstand mot vanninntrenging. 2
Gulv på grunn, sikring mot fuktvandring.  
Gulv, overflate og kvalitet 1
Ventilasjon av rom under terreng. 3
  

Innvendige vegger 1,0
Innvendige veggers bærende og stabiliserende egenskaper. (søyler) 1
Bygningsdelens tekniske tilstand. 1
Overflatens kvalitet. 1
Innvendige dørers estetiske og funksjonelle kvalitet. 1
  

Etasjeskillere 1,0
Etasjeskillerens styrke og stivhet i forhold til forventet bruk. 1
Gulvenes plan- og jevnhet. 1
Gulvkonstruksjonens antatte motstand mot brannspredning. 0
Gulvkonstruksjonens antatte evne til å isolere mot luftlyd og trinnlyd. 1
Sannsynlig sikring av gulv i våtrom mot vannskader. 2
Gulvbelegningens kvalitet. 1
Himlingens kvaliteter. 1
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Trapper 1,0
Trappens plassering og utforming - funksjonalitet og opplevelsesverdi. 1
Trappens sikkerhet - fallulykker og rømning. 1
Trappens tekniske tilstand. 1
  

Yttervegger 1,8
Ytterveggens egenskaper med tanke på teknisk kvalitet 2
Ytterveggens generelle tekniske tilstand 2
Fasadematerialets kvalitet og tilstand  
Kvalitet og tilstand på vinduer og dører 2
Ytterveggens lydisolerende evne 1
  

Tak 1,2
Takkonstruksjonen: Bæresystemets dimensjoner. 0
Lufting av takkonstruksjonen. 1
Sikring av taktekking med to-trinns tekking. 3
Sikring av materialoverganger og gjennomføringer om lekkasjer. 2
Taktekkingens kvalitet 1,5
Takfall i forhold til tekking 0
Avslutningsdetaljer og utsmykning av taket (utstikk, gesims, renner, nedløp). 1
  

De tekniske anlegg 1,2
Kvalitet på stikkledning og bunnledninger utvendig. 1
Kvalitet på innvendig ledningsnett. 1
Varmtvannforsyningens kvalitet. 1
Sanitærutstyrets kvalitet 0
Kvalitet på skorsteiner, brannmurer og ildsteder  
Sentralvarmeanleggets kvalitet  
Strømforsyning 1
Sikringskap 1
Ledningsnettet  
Kvalitet på vedlikehold av el-anlegget. 1
Belysning 1
Brannsentral, varsling, slukking, sprinkler 3
Svakstrømsanleggets kvalitet (telefon, alarm, data, etc.) 2
  

Funksjonskvaliteter for tekniske løsninger 1,4
Inneklimakvalitet 1
Det elektriske anlegget - egnethet 1
Lysforhold (dagslys) 1
Akustikk og lydisolering 2
Heisanlegg - egnethet og kapasitet.  
Systemer for avfallshåndtering - egnethet. 2
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Sanitærfasilitetene - egnethet. 1
Varmeanlegget - egnethet 2
Belysning - egnethet 1
Svakstrømsanlegget - egnethet.  
  

Funksjonell levetid for tekniske installasjoner 1,3
Sanitæranleggets funksjonelle levetid. 1
Det elektriske anleggets funksjonelle levetid. 1
Klimaanleggets funksjonelle levetid. 2
Funksjonell levetid for de øvrige tekniske intallasjoner.  
  

Energi                    2,8
Antatt energibruk for oppvarming og ventilasjon. 3
Oppvarming, oppvarmingskilde 3
Belysning 3
Isolasjon 2
Vindtetting 3
  

Utvendige aldringsegenskaper 2,0
Aldringsegenskaper utv. med tanke på  byggets levetid og vedlikehold. 2
Aldringsegenskaper utv. på grunn av byggets utforming og detaljering. 2
Muligheter for hensiktsmessig utvendig vedlikehold. 2
  

Innvendige aldringsegenskaper 1,5
Innvendige materialers styrke og mulighet for enkel vedlikehold. 2
Interiørenes utførelse med take på varierende bruk. 1
  

Helse, miljø og sikkerhet 1,0
Sikkerhet mot brann. 1
Sikkerhet mot naturskader. 1
Sikkerhet mot bruksskader (fallulykker, drukning, forbrenning, etc.). 1
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6.3 Arkitektoniske tilstandsrapporter – HGP 

Historisk- arkitektonisk bygningsanalyse  
Hå gamle prestegard

  

Felles for Hå gamle prestegård - alle bygg

  

Oppdragsgiver: Hå kommune, etat for opplæring og kultur  
Dato: 27/8 2013  
Vurdering gjennomført av: Marin Worts og Jan Erik Brudeli  

 

Beskrivelse TG

Antikvarisk verdi 0,14
Bygninger registrert i SEFRAK systemet. 0
Vurdering av verneverdi av de antkvariske myndigheter. 0
Bygningen er vurdert tanke på historiske kvaliteter. 0
Bygningens autensititet 1

Tilgang til dokumentasjon 0
Tilgang til dokumentert viten om bygningen. 0
Dokumentasjonens aktualitet (oppdatert, foreldet). 0
  

Stedstilpassing 0,5
Bygningens bidrag til å gi stedet en identitet. 0
Bygningens hovedform (arealdisponering, planstruktur, berikende 
elementer). 1
  

Bygningens forspråk 0
Fasadeuttrykk og arkitektoniske opplevelser. 0
  

Stedskvaliteter 0
Områdets karakter som identifiserbart sted. 0
Bygningens betydning for området. 0
Bygningens samspill med omgivelsene. 0
Utemiljøets kvaliteter for menneskelig aktivitet. 0
Attraksjoner som skaper interesse for stedet. 0

Forventet markedsutvikling som kan påvirke etterspørsel 1,5
Endringer i globale konjunkturer (turistvirksomhet). 2
Endringer i lokal aktivitet 1
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Lokal etterspørsel etter den aktuelle bygningstypen. 1

Lokalt tilbud på tilsvarende bygningstype. 2

Samsvar med lovverk 1,8
Samsvar med krav i lov om brannvern m.v. 2
Samsvar med krav i forurensningsloven  
Samsvar med krav i sivilforsvarsloven  
Samsvar med krav i lov om tilsyn med el.anlegg og elektrisk 
utstyr. 2

Oppsummering av rapport for 
Hovedhus - vernet

 
Oppdragsgiver: Hå kommune, etat for opplæring og kultur  
Dato: 27/8 2013  
Vurdering gjennomført av: Marin Worts og Jan Erik Brudeli  

Beskrivelse TG

Fleksibilitet 2,5
Bygningens evne til enkelt å tilpasse seg nye brukerbehov. 3
Bygningens evne til å tilpasse seg nye brukerbehov på lang sikt. 2

  

Utvidelsesmuligheter 2
Behov for oppgradering av teknisk standard i forb. med en utvidelse. 2
Muligheter for endringer av hensyn til verneverdi. 2

 

Problemer knyttet til utvidelser 2,2

Begrensning som skyldes fundamentering og bæresystem. 2

Begr. som skyldes byggets formuttrykk (karakter, målestokk, proporsjoner). 2
Begrensning som skyldes byggets materialbruk og detaljering. 2
Begrensning som skyldes byggets arkitektoniske og historiske verdier. 2

Begrensning som skyldes praktisk/økonomiske forhold. 3

  

Behov for tilleggsinvestering 2
Investeringsbehov for å tilfredstille dagens forskrifter. 2
Investeringsbehov for å tilfredstille dagens brukerkrav. 2
Investeringsbehov for å tilfredstille dagens og framtidens utleiemarked. 2
  

Utleiefleksibilitet 1

Utleiefleksibilitet med tanke på lokalisering og formuttrykk. 1



Hå gamle prestegard og Obrestad fyr 2014 - 2020

75

Utleiefleksibilitet med tanke på størrelse, planløsning og etasjehøyder. 1
Utleiefleksibilitet med tanke på tilpassing til brukerbehovet. 1
Utleiefleksibilitet med tanke på parkeringstilbudet. 1
  

Verdiøkningspotensiale 1
Investeringsverdi med tanke på framtidige driftskostnader. 1

Oppsummering av rapport for 
Jærhus - vernet

 
Oppdragsgiver: Hå kommune, etat for opplæring og kultur  
Dato: 27/8 2013  
Vurdering gjennomført av: Marin Worts og Jan Erik Brudeli  

Beskrivelse TG

Fleksibilitet 2
Bygningens evne til enkelt å tilpasse seg nye brukerbehov. 2
Bygningens evne til å tilpasse seg nye brukerbehov på lang sikt. 2
  

Utvidelsesmuligheter 2
Behov for oppgradering av teknisk standard i forb. med en utvidelse. 2
Muligheter for endringer av hensyn til verneverdi. 2

  

Behov for tilleggsinvestering 2
Investeringsbehov for å tilfredstille dagens forskrifter. 2
Investeringsbehov for å tilfredstille dagens brukerkrav. 2
  

Verdiøkningspotensiale 1
Investeringsverdi med tanke på framtidige driftskostnader. 1

Oppsummering av rapport for 
Gammel løe og resepsjon - vernet

 
Oppdragsgiver: Hå kommune, etat for opplæring og kultur  
Dato: 27/8 2013  
Vurdering gjennomført av: Marin Worts og Jan Erik Brudeli  

Beskrivelse TG

Fleksibilitet 1
Bygningens evne til enkelt å tilpasse seg nye brukerbehov. 1
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Bygningens evne til å tilpasse seg nye brukerbehov på lang sikt. 1
  

Utvidelsesmuligheter 1,5
Behov for oppgradering av teknisk standard i forb. med en utvidelse. 1
Muligheter for endringer av hensyn til verneverdi. 2

 

Problemer knyttet til utvidelser 1,4
Begrensning som skyldes fundamentering og bæresystem. 1

Begr. som skyldes byggets formuttrykk (karakter, målestokk, proporsjoner). 1
Begrensning som skyldes byggets materialbruk og detaljering. 1
Begrensning som skyldes byggets arkitektoniske og historiske verdier. 1
Begrensning som skyldes praktisk/økonomiske forhold. 3

  

Behov for tilleggsinvestering 1,7
Investeringsbehov for å tilfredstille dagens forskrifter. 1
Investeringsbehov for å tilfredstille dagens brukerkrav. 2
Investeringsbehov for å tilfredstille dagens og framtidens utleiemarked. 2
  

Verdiøkningspotensiale 1
Investeringsverdi med tanke på framtidige driftskostnader. 1
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Oppsummering av rapport for 
Nye løe - vernet

 
Oppdragsgiver: Hå kommune, etat for opplæring og kultur  
Dato: 27/8 2013  
Vurdering gjennomført av: Marin Worts og Jan Erik Brudeli  

Beskrivelse TG

Fleksibilitet 0,5
Bygningens evne til enkelt å tilpasse seg nye brukerbehov. 1
Bygningens evne til å tilpasse seg nye brukerbehov på lang sikt. 0
  

Utvidelsesmuligheter 1
Behov for oppgradering av teknisk standard i forb. med en utvidelse. 1
Muligheter for endringer av hensyn til verneverdi. 1

 

Problemer knyttet til utvidelser 1,6
Begrensning som skyldes fundamentering og bæresystem. 2

Begr. som skyldes byggets formuttrykk (karakter, målestokk, proporsjoner). 1
Begrensning som skyldes byggets materialbruk og detaljering. 1
Begrensning som skyldes byggets arkitektoniske og historiske verdier. 1
Begrensning som skyldes praktisk/økonomiske forhold. 3

  

Behov for tilleggsinvestering 1
Investeringsbehov for å tilfredstille dagens forskrifter. 1
Investeringsbehov for å tilfredstille dagens brukerkrav. 1
Investeringsbehov for å tilfredstille dagens og framtidens utleiemarked. 1
  

Verdiøkningspotensiale 2
Investeringsverdi med tanke på framtidige driftskostnader. 2
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6.4 Byggtekniske tilstandsrapporter – Obrestad fyr

Bygningsanalyse  
Obrestad fyr

  

Oppsummering av rapport for fyrbygningen

 
Oppdragsgiver: Hå kommune, etat for opplæring og kultur  
Tilstandsanalyse gjennomført av: Marin Worts og Jan Erik Brudeli
Type befaring: Visuell  
Dato for inspeksjon: 03/09/2013  
Værforhold: Skyet  
Personer som var til stede under inspeksjonen: JEB & MW  

 
  

Beskrivelse TG

Teknisk tilstand 1,5
Terrengforhold omkring bygget med tanke på stabilitet og skredfare. 0
Fare for skade ved vanninntrenging. 3
  

Grunnforhold og gulv 1,9
Grunnforhold 1
Fundamenteringens kvalitet 1
Grunnmurens stabilitet og styrke 0
Grunnmurens motstand mot vanninntrenging. 3
Gulv på grunn, sikring mot fuktvandring. 3
Gulv, overflate og kvalitet 2
Ventilasjon av rom under terreng. 3
  

Innvendige vegger 1,3
Innvendige veggers bærende og stabiliserende egenskaper. 0
Bygningsdelens tekniske tilstand. 1
Overflatens kvalitet. 3
Innvendige dørers estetiske og funksjonelle kvalitet. 1
  

Etasjeskillere 0,7
Etasjeskillerens styrke og stivhet i forhold til forventet bruk. 0
Gulvenes plan- og jevnhet. 1
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Gulvkonstruksjonens antatte motstand mot brannspredning. 0
Gulvkonstruksjonens antatte evne til å isolere mot luftlyd og trinnlyd. 0
Sannsynlig sikring av gulv i våtrom mot vannskader.  
Gulvbelegningens kvalitet. 2
Himlingens kvaliteter. 1

Trapper 2,0
Trappens plassering og utforming - funksjonalitet og opplevelsesverdi. 2
Trappens sikkerhet - fallulykker og rømning. 2
Trappens tekniske tilstand. 2
  

Yttervegger 2,4
Ytterveggens egenskaper med tanke på teknisk kvalitet 3
Ytterveggens generelle tekniske tilstand 3
Fasadematerialets kvalitet og tilstand 3
Kvalitet og tilstand på vinduer og dører 3
Ytterveggens lydisolerende evne 0
  

Spesielle løsninger utvendig 1,5
Utv. bygn.delers tekniske utforming med tanke på fuksjonell sikkerhet. 1
Bygningsdelens tekniske tilstand. 2
Annet:  
  

Tak 1,7
Takkonstruksjonen: Bæresystemets dimensjoner. 0
Lufting av takkonstruksjonen. 2
Sikring av taktekking med to-trinns tekking. 3
Sikring av materialoverganger og gjennomføringer om lekkasjer. 2
Taktekkingens kvalitet 2
Takfall i forhold til tekking 0
Avslutningsdetaljer og utsmykning av taket (utstikk, gesims, renner, nedløp). 3
  

De tekniske anlegg 2,0
Kvalitet på stikkledning og bunnledninger utvendig. 2
Kvalitet på innvendig ledningsnett. 2
Varmtvannforsyningens kvalitet.  
Sanitærutstyrets kvalitet  
Kvalitet på skorsteiner, brannmurer og ildsteder  
Sentralvarmeanleggets kvalitet  
Strømforsyning 1
Sikringskap 2
Ledningsnettet 2
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Kvalitet på vedlikehold av el-anlegget. 2
Belysning 1
Brannsentral, varsling, slukking, sprinkler 3
Svakstrømsanleggets kvalitet (telefon, alarm, data, etc.) 3
  

Funksjonskvaliteter for tekniske løsninger 2,3
Inneklimakvalitet 3
Det elektriske anlegget - egnethet 2
Lysforhold (dagslys) 1
Akustikk og lydisolering  
Heisanlegg - egnethet og kapasitet.  
Systemer for avfallshåndtering - egnethet.  
Sanitærfasilitetene - egnethet.  
Varmeanlegget - egnethet 3
Belysning - egnethet 2
Svakstrømsanlegget - egnethet. 3
  

Funksjonell levetid for tekniske installasjoner 2,0
Sanitæranleggets funksjonelle levetid.  
Det elektriske anleggets funksjonelle levetid. 2
Klimaanleggets funksjonelle levetid.  
Funksjonell levetid for de øvrige tekniske intallasjoner.  
  

Energi                    2,6
Antatt energibruk for oppvarming og ventilasjon. 3
Oppvarming, oppvarmingskilde 3
Belysning 2
Isolasjon 3
Vindtetting 2
  

Utvendige aldringsegenskaper 1,7
Aldringsegenskaper utv. med tanke på  byggets levetid og vedlikehold. 2
Aldringsegenskaper utv. på grunn av byggets utforming og detaljering. 2
Muligheter for hensiktsmessig utvendig vedlikehold. 1
  

Innvendige aldringsegenskaper 1,5
Innvendige materialers styrke og mulighet for enkel vedlikehold. 1
Interiørenes utførelse med take på varierende bruk. 2
  

Helse, miljø og sikkerhet 2,3
Sikkerhet mot brann. 3
Sikkerhet mot naturskader. 2
Sikkerhet mot bruksskader (fallulykker, drukning, forbrenning, etc.). 2
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Oppsummering av rapport for

1902-huset
Oppdragsgiver: Hå kommune, etat for opplæring og kultur  
Tilstandsanalyse gjennomført av: Svein Obrestad, Jan Erik Brudeli
Type befaring: Visuell  
Dato for inspeksjon: 22/5  
Værforhold: sol-skyet  
Personer som var til stede under inspeksjonen:  
Svein Obrestad, Jan Erik Brudeli  
  

Beskrivelse TG

Teknisk tilstand 1,3
Terrengforhold omkring bygget med tanke på stabilitet og skredfare. 0,5
Fare for skade ved vanninntrenging. 2
  

Grunnforhold og gulv 1,4
Grunnforhold 1
Fundamenteringens kvalitet 1
Grunnmurens stabilitet og styrke 1
Grunnmurens motstand mot vanninntrenging. 1,5
Gulv på grunn, sikring mot fuktvandring. 1
Gulv, overflate og kvalitet 2
Ventilasjon av rom under terreng. 2
  

Innvendige vegger 1,5
Innvendige veggers bærende og stabiliserende egenskaper. 1
Bygningsdelens tekniske tilstand. 1
Overflatens kvalitet. 2,5
Innvendige dørers estetiske og funksjonelle kvalitet. 1,5
  

Etasjeskillere 1,5
Etasjeskillerens styrke og stivhet i forhold til forventet bruk. 1
Gulvenes plan- og jevnhet. 1
Gulvkonstruksjonens antatte motstand mot brannspredning. 2
Gulvkonstruksjonens antatte evne til å isolere mot luftlyd og trinnlyd. 2
Sannsynlig sikring av gulv i våtrom mot vannskader. 1
Gulvbelegningens kvalitet.  
Himlingens kvaliteter. 2
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Trapper 1,5
Trappens plassering og utforming - funksjonalitet og opplevelsesverdi. 1
Trappens sikkerhet - fallulykker og rømning. 2
Trappens tekniske tilstand. 1,5
  

Spesielle rom Kjøkken 1,0
Rom som stiller spesielle krav til utførelser. 1
Grad av oppfyllelse av tekniske krav. 1
  

Yttervegger 1,3
Ytterveggens egenskaper med tanke på teknisk kvalitet 1
Ytterveggens generelle tekniske tilstand 1
Fasadematerialets kvalitet og tilstand 2
Kvalitet og tilstand på vinduer og dører 1,5
Ytterveggens lydisolerende evne 1
  

Spesielle løsninger utvendig 1,0
Utv. bygn.delers tekniske utforming med tanke på fuksjonell sikkerhet. 1
Bygningsdelens tekniske tilstand. 1
Annet:  
  

Tak 1,4
Takkonstruksjonen: Bæresystemets dimensjoner. 1
Lufting av takkonstruksjonen. 2
Sikring av taktekking med to-trinns tekking. 2
Sikring av materialoverganger og gjennomføringer om lekkasjer. 1,5
Taktekkingens kvalitet 2
Takfall i forhold til tekking 0
Avslutningsdetaljer og utsmykning av taket (utstikk, gesims, renner, nedløp). 1
  

De tekniske anlegg 1,5
Kvalitet på stikkledning og bunnledninger utvendig. 1
Kvalitet på innvendig ledningsnett. 1
Varmtvannforsyningens kvalitet. 1
Sanitærutstyrets kvalitet 2
Kvalitet på skorsteiner, brannmurer og ildsteder 2
Sentralvarmeanleggets kvalitet 1
Strømforsyning 1
Sikringskap 1
Ledningsnettet  
Kvalitet på vedlikehold av el-anlegget.  
Belysning  
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Brannsentral, varsling, slukking, sprinkler 3
Svakstrømsanleggets kvalitet (telefon, alarm, data, etc.) 2
  

Funksjonskvaliteter for tekniske løsninger 1,7
Inneklimakvalitet 2
Det elektriske anlegget - egnethet 1,5
Lysforhold (dagslys) 1
Akustikk og lydisolering 2
Heisanlegg - egnethet og kapasitet.  
Systemer for avfallshåndtering - egnethet. 2
Sanitærfasilitetene - egnethet. 2
Varmeanlegget - egnethet 2
Belysning - egnethet 1
Svakstrømsanlegget - egnethet. 2
  

Funksjonell levetid for tekniske installasjoner 1,5
Sanitæranleggets funksjonelle levetid. 1
Det elektriske anleggets funksjonelle levetid. 2
Klimaanleggets funksjonelle levetid.  
Funksjonell levetid for de øvrige tekniske intallasjoner.  
  

Energi                    2,1
Antatt energibruk for oppvarming og ventilasjon. 2
Oppvarming, oppvarmingskilde 1,5
Belysning 2
Isolasjon 2
Vindtetting 3
  

Utvendige aldringsegenskaper 1,0
Aldringsegenskaper utv. med tanke på  byggets levetid og vedlikehold. 1
Aldringsegenskaper utv. på grunn av byggets utforming og detaljering. 1
Muligheter for hensiktsmessig utvendig vedlikehold. 1
  

Innvendige aldringsegenskaper 2,0
Innvendige materialers styrke og mulighet for enkel vedlikehold. 2
Interiørenes utførelse med take på varierende bruk. 2
  

Helse, miljø og sikkerhet 1,3
Sikkerhet mot brann. 2
Sikkerhet mot naturskader. 1
Sikkerhet mot bruksskader (fallulykker, drukning, forbrenning, etc.). 1
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Oppsummering av rapport for

Rundehuset
Oppdragsgiver: Hå kommune, etat for opplæring og kultur  
Tilstandsanalyse gjennomført av: Jan Erik Brudeli, Svein Obrestad
Type befaring: Visuell  
Dato for inspeksjon: 29/5  
Værforhold: sol/skyet  
Personer som var til stede under inspeksjonen:  
Svein Obrestad, Jan Erik Brudeli  
  

Beskrivelse TG

Teknisk tilstand 1,0
Terrengforhold omkring bygget med tanke på stabilitet og skredfare. 0
Fare for skade ved vanninntrenging. 2
  

Grunnforhold og gulv 0,9
Grunnforhold 0
Fundamenteringens kvalitet 0
Grunnmurens stabilitet og styrke 0
Grunnmurens motstand mot vanninntrenging. 2
Gulv på grunn, sikring mot fuktvandring. 1
Gulv, overflate og kvalitet 1
Ventilasjon av rom under terreng. 2
  

Innvendige vegger 1,0
Innvendige veggers bærende og stabiliserende egenskaper. 1
Bygningsdelens tekniske tilstand. 1
Overflatens kvalitet. 1
Innvendige dørers estetiske og funksjonelle kvalitet. 1
  

Etasjeskillere 1,3
Etasjeskillerens styrke og stivhet i forhold til forventet bruk. 0
Gulvenes plan- og jevnhet. 1
Gulvkonstruksjonens antatte motstand mot brannspredning. 2
Gulvkonstruksjonens antatte evne til å isolere mot luftlyd og trinnlyd. 2
Sannsynlig sikring av gulv i våtrom mot vannskader. 2
Gulvbelegningens kvalitet. 1
Himlingens kvaliteter. 1
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Trapper 1,3
Trappens plassering og utforming - funksjonalitet og opplevelsesverdi. 1
Trappens sikkerhet - fallulykker og rømning. 2
Trappens tekniske tilstand. 1
  

Yttervegger 1,5
Ytterveggens egenskaper med tanke på teknisk kvalitet 1
Ytterveggens generelle tekniske tilstand 2
Fasadematerialets kvalitet og tilstand 2
Kvalitet og tilstand på vinduer og dører 1
Ytterveggens lydisolerende evne  
  

Tak 1,3
Takkonstruksjonen: Bæresystemets dimensjoner. 1
Lufting av takkonstruksjonen. 2
Sikring av taktekking med to-trinns tekking. 2
Sikring av materialoverganger og gjennomføringer om lekkasjer. 1
Taktekkingens kvalitet 2
Takfall i forhold til tekking 0
Avslutningsdetaljer og utsmykning av taket (utstikk, gesims, renner, nedløp). 1
  

De tekniske anlegg 1,0
Kvalitet på stikkledning og bunnledninger utvendig. 0
Kvalitet på innvendig ledningsnett. 1
Varmtvannforsyningens kvalitet. 0
Sanitærutstyrets kvalitet 0
Kvalitet på skorsteiner, brannmurer og ildsteder 2
Sentralvarmeanleggets kvalitet 1
Strømforsyning 1
Sikringskap 1
Ledningsnettet 1
Kvalitet på vedlikehold av el-anlegget. 1
Belysning 1
Brannsentral, varsling, slukking, sprinkler 3
Svakstrømsanleggets kvalitet (telefon, alarm, data, etc.)  
  

Funksjonskvaliteter for tekniske løsninger 0,9
Inneklimakvalitet 1
Det elektriske anlegget - egnethet 1
Lysforhold (dagslys) 0
Akustikk og lydisolering 1
Heisanlegg - egnethet og kapasitet.  
Systemer for avfallshåndtering - egnethet. 2
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Sanitærfasilitetene - egnethet. 0
Varmeanlegget - egnethet 1
Belysning - egnethet 1
Svakstrømsanlegget - egnethet.  
  

Funksjonell levetid for tekniske installasjoner 1,0
Sanitæranleggets funksjonelle levetid. 1
Det elektriske anleggets funksjonelle levetid. 1
Klimaanleggets funksjonelle levetid. 1
Funksjonell levetid for de øvrige tekniske intallasjoner. 1
  

Energi                    2,0
Antatt energibruk for oppvarming og ventilasjon. 2
Oppvarming, oppvarmingskilde 2
Belysning 1
Isolasjon 2
Vindtetting 3
  

Utvendige aldringsegenskaper 1,0
Aldringsegenskaper utv. med tanke på  byggets levetid og vedlikehold. 1
Aldringsegenskaper utv. på grunn av byggets utforming og detaljering. 1
Muligheter for hensiktsmessig utvendig vedlikehold. 1
  

Innvendige aldringsegenskaper 1,5
Innvendige materialers styrke og mulighet for enkel vedlikehold. 1
Interiørenes utførelse med take på varierende bruk. 2
  

Helse, miljø og sikkerhet 1,3
Sikkerhet mot brann. 2
Sikkerhet mot naturskader. 1
Sikkerhet mot bruksskader (fallulykker, drukning, forbrenning, etc.). 1
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Oppsummering av rapport for

Fyrmesterbolig - hoveddel
Oppdragsgiver: Hå kommune, etat for opplæring og kultur  
Tilstandsanalyse gjennomført av: Svein Obrestad, Jan Erik Brudeli
Type befaring: Visuell  
Dato for inspeksjon: 29/5  
Værforhold: Sol, skyet  
Personer som var til stede under inspeksjonen:Svein Obrestad, Jan Erik 
Brudeli  
Svein Obrestad, Jan Erik Brudeli  
  

Beskrivelse TG

Teknisk tilstand 0,5
Terrengforhold omkring bygget med tanke på stabilitet og skredfare. 0
Fare for skade ved vanninntrenging. 1
  

Grunnforhold og gulv - hovedhus 1,0
Grunnforhold 1
Fundamenteringens kvalitet 1
Grunnmurens stabilitet og styrke 1
Grunnmurens motstand mot vanninntrenging. 1
Gulv på grunn, sikring mot fuktvandring. 1
Gulv, overflate og kvalitet 1
Ventilasjon av rom under terreng. 1
  

Innvendige vegger 1,5
Innvendige veggers bærende og stabiliserende egenskaper. 2
Bygningsdelens tekniske tilstand. 1
Overflatens kvalitet. 2
Innvendige dørers estetiske og funksjonelle kvalitet. 1
  

Etasjeskillere 1,4
Etasjeskillerens styrke og stivhet i forhold til forventet bruk. 1
Gulvenes plan- og jevnhet. 1
Gulvkonstruksjonens antatte motstand mot brannspredning. 2
Gulvkonstruksjonens antatte evne til å isolere mot luftlyd og trinnlyd. 2
Sannsynlig sikring av gulv i våtrom mot vannskader. 1
Gulvbelegningens kvalitet. 1
Himlingens kvaliteter. 2
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Trapper 1,0
Trappens plassering og utforming - funksjonalitet og opplevelsesverdi. 1
Trappens sikkerhet - fallulykker og rømning. 1
Trappens tekniske tilstand. 1
  

Yttervegger 1,3
Ytterveggens egenskaper med tanke på teknisk kvalitet 1
Ytterveggens generelle tekniske tilstand 1
Fasadematerialets kvalitet og tilstand 1,5
Kvalitet og tilstand på vinduer og dører 2
Ytterveggens lydisolerende evne 1
  

Tak 1,5
Takkonstruksjonen: Bæresystemets dimensjoner. 1
Lufting av takkonstruksjonen. 2
Sikring av taktekking med to-trinns tekking. 2
Sikring av materialoverganger og gjennomføringer om lekkasjer. 1,5
Taktekkingens kvalitet 1,5
Takfall i forhold til tekking 1
Avslutningsdetaljer og utsmykning av taket (utstikk, gesims, renner, nedløp). 1,5
  

De tekniske anlegg 2,1
Kvalitet på stikkledning og bunnledninger utvendig. 1
Kvalitet på innvendig ledningsnett. 2
Varmtvannforsyningens kvalitet. 1
Sanitærutstyrets kvalitet 2
Kvalitet på skorsteiner, brannmurer og ildsteder 3
Sentralvarmeanleggets kvalitet  
Strømforsyning 3
Sikringskap 1,5
Ledningsnettet 2
Kvalitet på vedlikehold av el-anlegget. 2
Belysning 1,5
Brannsentral, varsling, slukking, sprinkler 3
Svakstrømsanleggets kvalitet (telefon, alarm, data, etc.) 3
  

Funksjonskvaliteter for tekniske løsninger 1,8
Inneklimakvalitet 2
Det elektriske anlegget - egnethet 3
Lysforhold (dagslys) 1
Akustikk og lydisolering 2
Heisanlegg - egnethet og kapasitet.  
Systemer for avfallshåndtering - egnethet. 2
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Sanitærfasilitetene - egnethet. Hoveddel 1
Varmeanlegget - egnethet 2
Belysning - egnethet 1
Svakstrømsanlegget - egnethet.  
  

Funksjonell levetid for tekniske installasjoner 1,8
Sanitæranleggets funksjonelle levetid. Hoveddel 1,5
Det elektriske anleggets funksjonelle levetid. 2
Klimaanleggets funksjonelle levetid.  
Funksjonell levetid for de øvrige tekniske intallasjoner.  
  

Energi                    2,4
Antatt energibruk for oppvarming og ventilasjon. 3
Oppvarming, oppvarmingskilde 3
Belysning 2
Isolasjon 2
Vindtetting 2
  

Utvendige aldringsegenskaper 1,0
Aldringsegenskaper utv. med tanke på  byggets levetid og vedlikehold. 1
Aldringsegenskaper utv. på grunn av byggets utforming og detaljering. 1
Muligheter for hensiktsmessig utvendig vedlikehold. 1
  

Innvendige aldringsegenskaper 1,5
Innvendige materialers styrke og mulighet for enkel vedlikehold. 1
Interiørenes utførelse med take på varierende bruk. 2
  

Helse, miljø og sikkerhet 1,3
Sikkerhet mot brann. 2
Sikkerhet mot naturskader. 1
Sikkerhet mot bruksskader (fallulykker, drukning, forbrenning, etc.). 1
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Oppsummering av rapport for

Fyrmesterbolig - hybel 
Oppdragsgiver: Hå kommune, etat for opplæring og kultur  
Tilstandsanalyse gjennomført av: Svein Obrestad, Jan Erik Brudeli
Type befaring: Visuell  
Dato for inspeksjon: 28/5  
Værforhold: Sol, skyet  
Personer som var til stede under inspeksjonen:  
Svein Obrestad, Jan Erik Brudeli  
  

 

Beskrivelse TG

Teknisk tilstand 0,5
Terrengforhold omkring bygget med tanke på stabilitet og skredfare. 0
Fare for skade ved vanninntrenging. 1
  

Grunnforhold og gulv 1,0
Grunnforhold 1
Fundamenteringens kvalitet 1
Grunnmurens stabilitet og styrke 1
Grunnmurens motstand mot vanninntrenging. 1
Gulv på grunn, sikring mot fuktvandring. 1
Gulv, overflate og kvalitet 1
Ventilasjon av rom under terreng. 1
  

Innvendige vegger 1,5
Innvendige veggers bærende og stabiliserende egenskaper. 2
Bygningsdelens tekniske tilstand. 1
Overflatens kvalitet. 2
Innvendige dørers estetiske og funksjonelle kvalitet. 1
  

Etasjeskillere 1,6
Etasjeskillerens styrke og stivhet i forhold til forventet bruk. 1
Gulvenes plan- og jevnhet. 1
Gulvkonstruksjonens antatte motstand mot brannspredning. 2
Gulvkonstruksjonens antatte evne til å isolere mot luftlyd og trinnlyd. 2
Sannsynlig sikring av gulv i våtrom mot vannskader. 1
Gulvbelegningens kvalitet. 2
Himlingens kvaliteter. 2
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Trapper 1,0
Trappens plassering og utforming - funksjonalitet og opplevelsesverdi. 1
Trappens sikkerhet - fallulykker og rømning. 1
Trappens tekniske tilstand. 1
  

Spesielle rom - kjøkkendel i stue 2,0
Rom som stiller spesielle krav til utførelser. 2
Grad av oppfyllelse av tekniske krav. 2
  

Yttervegger 1,3
Ytterveggens egenskaper med tanke på teknisk kvalitet 1
Ytterveggens generelle tekniske tilstand 1
Fasadematerialets kvalitet og tilstand 1,5
Kvalitet og tilstand på vinduer og dører 2
Ytterveggens lydisolerende evne 1
  

Spesielle løsninger utvendig #####
Utv. bygn.delers tekniske utforming med tanke på fuksjonell sikkerhet.  
Bygningsdelens tekniske tilstand.  
Annet:  
  

Tak 1,5
Takkonstruksjonen: Bæresystemets dimensjoner. 1
Lufting av takkonstruksjonen. 2
Sikring av taktekking med to-trinns tekking. 2
Sikring av materialoverganger og gjennomføringer om lekkasjer. 1,5
Taktekkingens kvalitet 1,5
Takfall i forhold til tekking 1
Avslutningsdetaljer og utsmykning av taket (utstikk, gesims, renner, nedløp). 1,5
  

De tekniske anlegg 2,2
Kvalitet på stikkledning og bunnledninger utvendig. 1
Kvalitet på innvendig ledningsnett. 2
Varmtvannforsyningens kvalitet. 1
Sanitærutstyrets kvalitet 2
Kvalitet på skorsteiner, brannmurer og ildsteder 3
Sentralvarmeanleggets kvalitet  
Strømforsyning 3
Sikringskap 3
Ledningsnettet 1,5
Kvalitet på vedlikehold av el-anlegget. 2
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Belysning 2
Brannsentral, varsling, slukking, sprinkler 3
Svakstrømsanleggets kvalitet (telefon, alarm, data, etc.) 3
  

Funksjonskvaliteter for tekniske løsninger 1,8
Inneklimakvalitet 2
Det elektriske anlegget - egnethet 3
Lysforhold (dagslys) 1
Akustikk og lydisolering 2
Heisanlegg - egnethet og kapasitet.  
Systemer for avfallshåndtering - egnethet. 2
Sanitærfasilitetene - egnethet. 1
Varmeanlegget - egnethet 2
Belysning - egnethet 1
Svakstrømsanlegget - egnethet.  
  

Funksjonell levetid for tekniske installasjoner 1,8
Sanitæranleggets funksjonelle levetid. 1,5
Det elektriske anleggets funksjonelle levetid. 2
Klimaanleggets funksjonelle levetid.  
Funksjonell levetid for de øvrige tekniske intallasjoner.  
  

Energi                    2,4
Antatt energibruk for oppvarming og ventilasjon. 3
Oppvarming, oppvarmingskilde 3
Belysning 2
Isolasjon 2
Vindtetting 2
  

Utvendige aldringsegenskaper 1,0
Aldringsegenskaper utv. med tanke på  byggets levetid og vedlikehold. 1
Aldringsegenskaper utv. på grunn av byggets utforming og detaljering. 1
Muligheter for hensiktsmessig utvendig vedlikehold. 1
  

Innvendige aldringsegenskaper 1,5
Innvendige materialers styrke og mulighet for enkel vedlikehold. 1
Interiørenes utførelse med take på varierende bruk. 2
  

Helse, miljø og sikkerhet 1,3
Sikkerhet mot brann. 2
Sikkerhet mot naturskader. 1
Sikkerhet mot bruksskader (fallulykker, drukning, forbrenning, etc.). 1
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6.5 Arkitektoniske tilstandsrapporter – Obrestad fyr

Historisk- arkitektonisk bygningsanalyse  
Obrestad fyr

  

Felles for Obrestad fyr - alle bygg

  

Oppdragsgiver: Hå kommune, etat for opplæring og kultur  
Dato: 27/8 2013  
Vurdering gjennomført av: Marin Worts og Jan Erik Brudeli  

 

Beskrivelse TG

Antikvarisk verdi 1
Bygninger registrert i SEFRAK systemet. 0
Vurdering av verneverdi av de antkvariske myndigheter. 0
Bygningen er vurdert tanke på historiske kvaliteter. 0
Bygningens autensititet 1
  

Tilgang til dokumentasjon 2
Tilgang til dokumentert viten om bygningen. 2
Dokumentasjonens aktualitet (oppdatert, foreldet). 2
  

Stedstilpassing 0
Bygningens bidrag til å gi stedet en identitet. 0
Bygningens hovedform (arealdisponering, planstruktur, berikende 
elementer). 0
  

Bygningens forspråk 0
Fasadeuttrykk og arkitektoniske opplevelser. 0
  

Stedskvaliteter 0

Områdets karakter som identifiserbart sted. 0
Bygningens betydning for området. 0
Bygningens samspill med omgivelsene. 0

Utemiljøets kvaliteter for menneskelig aktivitet. 0
Attraksjoner som skaper interesse for stedet. 0
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Forventet markedsutvikling som kan påvirke etterspørsel 1,3
Endringer i globale konjunkturer (utleiemuligheter). 1
Endringer i lokal aktivitet 1
Lokal etterspørsel etter den aktuelle bygningstypen. 1

Lokalt tilbud på tilsvarende bygningstype. 2

Samsvar med lovverk 2,3
Samsvar med krav i arbeidsmiljøloven (HMS) (renhold) 2
Samsvar med krav i lov om brannvern m.v. 3
Samsvar med krav i lov om tilsyn med el.anlegg og elektrisk utstyr. 2

Utvidelsesmuligheter 1
Behov for oppgradering av teknisk standard i forb. med en utvidelse. 2
Muligheter for endringer av hensyn til verneverdi. 0

 

Problemer knyttet til utvidelser 0,8

Begrensning som skyldes fundamentering og bæresystem. 1

Begr. som skyldes byggets formuttrykk (karakter, målestokk, proporsjoner). 0
Begrensning som skyldes byggets materialbruk og detaljering. 0
Begrensning som skyldes byggets arkitektoniske og historiske verdier. 1

Begrensning som skyldes praktisk/økonomiske forhold. 2

  

Behov for tilleggsinvestering 2
Investeringsbehov for å tilfredstille dagens forskrifter. 2
Investeringsbehov for å tilfredstille dagens brukerkrav. 2
Investeringsbehov for å tilfredstille dagens og framtidens utleiemarked. 2
  

Verdiøkningspotensiale 2
Investeringsverdi med tanke på framtidige driftskostnader. 2
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Oppsummering av rapport for 
Fyrbygning - fredet

 
Oppdragsgiver: Hå kommune, etat for opplæring og kultur  
Dato: 27/8 2013  
Vurdering gjennomført av: Marin Worts og Jan Erik Brudeli  

 

Beskrivelse TG

Fleksibilitet 3
Bygningens evne til enkelt å tilpasse seg nye brukerbehov. 3
Bygningens evne til å tilpasse seg nye brukerbehov på lang sikt. 3
  

Utvidelsesmuligheter 2
Behov for oppgradering av teknisk standard i forb. med en utvidelse. 1
Muligheter for endringer av hensyn til verneverdi. 3

 

Behov for tilleggsinvestering 2,0
Investeringsbehov for å tilfredstille dagens forskrifter. 2
Investeringsbehov for å tilfredstille dagens brukerkrav. 2
Investeringsbehov for å tilfredstille dagens og framtidens utleiemarked. 2
  

Verdiøkningspotensiale 3
Investeringsverdi med tanke på framtidige driftskostnader. 3
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Oppsummering av rapport for 
Uthus - fredet

 
Oppdragsgiver: Hå kommune, etat for opplæring og kultur  
Dato: 27/8 2013  
Vurdering gjennomført av: Marin Worts og Jan Erik Brudeli  

 

Beskrivelse TG

Fleksibilitet 1
Bygningens evne til enkelt å tilpasse seg nye brukerbehov. 1
Bygningens evne til å tilpasse seg nye brukerbehov på lang sikt. 1
  

Utvidelsesmuligheter 1,5
Behov for oppgradering av teknisk standard i forb. med en utvidelse. 1
Muligheter for endringer av hensyn til verneverdi. 2

 

Problemer knyttet til utvidelser 1,4
Begrensning som skyldes fundamentering og bæresystem. 1
Begr. som skyldes byggets formuttrykk (karakter, målestokk, proporsjoner). 1
Begrensning som skyldes byggets materialbruk og detaljering (etermitt). 1
Begrensning som skyldes byggets arkitektoniske og historiske verdier. 2
Begrensning som skyldes praktisk/økonomiske forhold. 2

  

Behov for tilleggsinvestering 2
Investeringsbehov for å tilfredstille dagens forskrifter. 2
Investeringsbehov for å tilfredstille dagens brukerkrav. 2
Investeringsbehov for å tilfredstille dagens og framtidens utleiemarked. 2
  

Utleiefleksibilitet 1

Utleiefleksibilitet med tanke på lokalisering og formuttrykk. 1
Utleiefleksibilitet med tanke på størrelse, planløsning og etasjehøyder. 1
Utleiefleksibilitet med tanke på tilpassing til brukerbehovet. 1
Utleiefleksibilitet med tanke på parkeringstilbudet. 1
  

Verdiøkningspotensiale 1
Investeringsverdi med tanke på framtidige driftskostnader. 1
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Oppsummering av rapport for 
1902 huset - fredet

 
Oppdragsgiver: Hå kommune, etat for opplæring og kultur  
Dato: 27/8 2013  
Vurdering gjennomført av: Marin Worts og Jan Erik Brudeli  

 

Beskrivelse TG

Fleksibilitet 2
Bygningens evne til enkelt å tilpasse seg nye brukerbehov. 2
Bygningens evne til å tilpasse seg nye brukerbehov på lang sikt. 2
  

Utvidelsesmuligheter 1,5
Behov for oppgradering av teknisk standard i forb. med en utvidelse 
(overnatting). 2
Muligheter for endringer av hensyn til verneverdi. 1

 

Problemer knyttet til utvidelser 1,6
Begrensning som skyldes fundamentering og bæresystem. 1

Begr. som skyldes byggets formuttrykk (karakter, målestokk, proporsjoner). 1
Begrensning som skyldes byggets materialbruk og detaljering (eternitt). 2
Begrensning som skyldes byggets arkitektoniske og historiske verdier. 2
Begrensning som skyldes praktisk/økonomiske forhold. 2

  

Behov for tilleggsinvestering 1,7
Investeringsbehov for å tilfredstille dagens forskrifter. 1
Investeringsbehov for å tilfredstille dagens brukerkrav. 2
Investeringsbehov for å tilfredstille dagens og framtidens utleiemarked. 2
  

Utleiefleksibilitet 1

Utleiefleksibilitet med tanke på lokalisering og formuttrykk. 1
Utleiefleksibilitet med tanke på størrelse, planløsning og etasjehøyder. 1
Utleiefleksibilitet med tanke på tilpassing til brukerbehovet. 1
Utleiefleksibilitet med tanke på parkeringstilbudet. 1
  

Verdiøkningspotensiale 0
Investeringsverdi med tanke på framtidige driftskostnader. 0
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Oppsummering av rapport for 
Rundehuset - fredet

 
Oppdragsgiver: Hå kommune, etat for opplæring og kultur  
Dato: 27/8 2013  
Vurdering gjennomført av: Marin Worts og Jan Erik Brudeli  

 

Beskrivelse TG

Fleksibilitet 2
Bygningens evne til enkelt å tilpasse seg nye brukerbehov. 2
Bygningens evne til å tilpasse seg nye brukerbehov på lang sikt. 2
  

Utvidelsesmuligheter 1,5
Behov for oppgradering av teknisk standard i forb. med en utvidelse 
(overnatting). 2
Muligheter for endringer av hensyn til verneverdi. 1

 

Problemer knyttet til utvidelser 1,4
Begrensning som skyldes fundamentering og bæresystem. 1
Begr. som skyldes byggets formuttrykk (karakter, målestokk, proporsjoner). 1
Begrensning som skyldes byggets materialbruk og detaljering (etermitt). 2
Begrensning som skyldes byggets arkitektoniske og historiske verdier. 2
Begrensning som skyldes praktisk/økonomiske forhold. 1

  

Behov for tilleggsinvestering 2,0
Investeringsbehov for å tilfredstille dagens forskrifter. 2
Investeringsbehov for å tilfredstille dagens brukerkrav. 2
Investeringsbehov for å tilfredstille dagens og framtidens utleiemarked. 2
  

Utleiefleksibilitet 1,5
Utleiefleksibilitet med tanke på størrelse, planløsning og etasjehøyder. 2
Utleiefleksibilitet med tanke på tilpassing til brukerbehovet. 2
Utleiefleksibilitet med tanke på parkeringstilbudet. 1
  

Verdiøkningspotensiale 1
Investeringsverdi med tanke på framtidige driftskostnader. 1
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Oppsummering av rapport for 
Fyrmesterbolig - fredet

 
Oppdragsgiver: Hå kommune, etat for opplæring og kultur  
Dato: 27/8 2013  
Vurdering gjennomført av: Marin Worts og Jan Erik Brudeli  

 

Beskrivelse TG

Fleksibilitet 2
Bygningens evne til enkelt å tilpasse seg nye brukerbehov. 2
Bygningens evne til å tilpasse seg nye brukerbehov på lang sikt. 2
  

Utvidelsesmuligheter 1,5
Behov for oppgradering av teknisk standard i forb. med en utvidelse 
(overnatting). 2
Muligheter for endringer av hensyn til verneverdi. 1

 

Problemer knyttet til utvidelser 1,4
Begrensning som skyldes fundamentering og bæresystem. 1

Begr. som skyldes byggets formuttrykk (karakter, målestokk, proporsjoner). 1
Begrensning som skyldes byggets materialbruk og detaljering. 1
Begrensning som skyldes byggets arkitektoniske og historiske verdier. 2
Begrensning som skyldes praktisk/økonomiske forhold. 2

  

Behov for tilleggsinvestering 1,7
Investeringsbehov for å tilfredstille dagens forskrifter. 1
Investeringsbehov for å tilfredstille dagens brukerkrav. 2
Investeringsbehov for å tilfredstille dagens og framtidens utleiemarked. 2
  

Utleiefleksibilitet 1

Utleiefleksibilitet med tanke på lokalisering og formuttrykk. 1
Utleiefleksibilitet med tanke på størrelse, planløsning og etg.høyder (ta i 
bruk kjeller). 1
Utleiefleksibilitet med tanke på tilpassing til brukerbehovet. 1
Utleiefleksibilitet med tanke på parkeringstilbudet. 1
  

Verdiøkningspotensiale 1
Investeringsverdi med tanke på framtidige driftskostnader. 1
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7 Energiberegning – HGP

Sammenlikning mellom tall fra Klima- og energiplan og faktiske tall

 
Forbruk 

kWh/år
Areal 

m2
Forbruk 

kWt/m2/år
Måltall 

kWt/m2/år Potensiale i % kr/år
Areal fra  

Klimaplan 400264 2500 160 154 15264 4 % 10685

Totalt areal 400264 2150 186 154 69179 17 % 48426

Oppvarmet  
areal 400264 1217 329 154 212846 53 % 148992

2010 430869 1217 354 154 243451 57 % 170416

2011 398630 1217 328 154 211212 53 % 147848

2012 417312 1217 343 154 229894 55 % 160926

Forenklet sammenlikning   Potensiale i % kr/år
Tall fra Klimaplan 400264 2500 160 154 15264 4 % 10685

Snitt 2010-2012 415604 1217 341 154 228186 55 % 159730

Reduksjons- 
tabell

Nytt  
årsforbruk  

Nytt  
forbruk

Dagens  
forbruk

Reduksjon  
i kWh i % kr/år

50 kWh/m2/år 354754 1217 291 341 60243 14 % 42170

100 kWh/m2/år 293297 1217 241 341 121700 29 % 85190

150 kWh/m2/år 232447 1217 191 341 182550 44 % 127785
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