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Styresak 60-2012 Landsverneplan spesialisthelsetjenesten –  

forvaltningsplaner, rutiner og prosedyrer 
 
 
Formål/sammendrag 
Landsverneplan for spesialisthelsetjenesten er godkjent av Helse- og omsorgsdepartementet 
(HOD) og oversendt Riksantikvaren (RA), den 8. mars 2010. RA vedtok forskrift om fredning 
i landsverneplanen 16. februar 2012. 
 
Den videre oppfølging av dette arbeidet er blant annet å utarbeide forvaltningsplaner, 
tilstandsanalyser og vedlikeholdsplaner for fredete og vernete bygg og anlegg. 
Formålet med denne saken er å vedta rutiner og prosedyrer i oppfølgingsarbeidet med 
landsverneplan for spesialisthelsetjenesten. 
 
Forvaltningsplaner blir utarbeidet både for hele kompleks (flere bygg/anlegg/område) som er 
vernet og for hver bygning/anlegg/område. Planene omfatter både forskriftsfredete bygg 
(verneklasse 1) og vernete bygg (verneklasse 2). Det anbefales at vedtatte reguleringsplaner 
for Nordlandssykehuset Rønvik og Universitetssykehuset Nord-Norge Åsgård blir oppdatert, 
slik at disse er i samsvar med både fredningsforskriften og med Landsverneplanen.  
 
En reguleringsplan sikrer i en tidlig fase en god og etablert kommunikasjon mellom 
helseforetak, kommune og fylkeskommune. Ved salg av fredet/vernet bygg/anlegg skal 
helseforetaket, før salg gjennomføres, sikre vernet ved tinglysning av denne heftelsen på 
bygg/anlegg. 
 
Eier (HF) anbefales godkjennings- og beslutningsmyndighet i behandlingen av 
forvaltningsplaner, etter forutgående behandling hos RA og Helse Nord RHF. Eiers ønsker vil 
være flere valg i oppfølgende vedlikehold av vernete objekt: funksjon/bruk, byggemetode og 
materialvalg, vedlikeholdsplaner og estetiske uttrykk.  
 
Eier etablerer nødvendig kommunikasjon med kulturfaglig myndighet i prosessen mot 
omforente tiltak i vedlikeholdet. Eier har et totalansvar innen eiendomsforvaltningen og skal 
sikre nødvendig vedlikehold av vernete bygg/anlegg, integrert i det generelle vedlikeholdet og 
innenfor godkjente budsjettrammer. 
 
Det anbefales at rutiner og prosedyrer godkjennes, og at adm. direktør i Helse Nord RHF 
følger opp at disse rutiner og prosedyrer blir fulgt, slik at fredete bygg og anlegg blir tatt vare 
på i henhold til fredningsforskriften og landsvernplanen. 
 
Bakgrunn/fakta 
Det vises til egen orienteringssak for styret med informasjon om det pågående arbeidet med 
landsverneplan og kulturminner. Flere bygninger/anlegg er fredet etter kulturminneloven pr. 
forskrift av Riksantikvaren. Andre bygninger/anlegg er vernet etter Landsverneplanen av 



Helse- og omsorgsdepartementet. Forankringen for landsverneplanen er kongelig resolusjon 
av 1. september 2006 hvor bestemmelser om forvaltning av statens kulturhistoriske 
eiendommer ble vedtatt. 
 
Riksantikvaren har i forskrift (kap. 1) om fredning av statens kulturhistoriske eiendommer 
fastlagt bestemmelser tilknyttet behandlingen av forvaltningsplaner: 
 
§ 1-5 Forvaltningsplan 
Vedkommende departement er ansvarlig for at det utarbeides forvaltningsplaner for 
fredete byggverk og anlegg det er ansvarlig for. 
Forvaltningsplaner skal forelegges Riksantikvaren eller den Riksantikvaren gir 
fullmakt, for å sikre at innholdet ivaretar formålet med fredningen. 

 
Helse- og omsorgsdepartementet har i protokoll fra foretaksmøte, den 25. januar 2010 
iverksatt arbeidet med forvaltningsplaner i de regionale helseforetak. Arbeidet forestås av 
helseforetakene, og forvaltningsplanene skal forelegges Riksantikvaren for å sikre at 
innholdet ivaretar formålet med fredningen.  
 
De anbefalte rutiner i den videre behandling er at helseforetakene forelegger planene for RA 
og etter eventuell oppretting av disse, sendes forvaltningsplanene til Helse Nord RHF for 
kvalitetssikring og systemgodkjenning.  
 
Det anbefales at styret godkjenner at adm. direktør i Helse Nord RHF kan ivareta 
kvalitetssikring og systemgodkjenning samt følge opp at rutiner og prosedyrer blir fulgt, slik 
at fredete bygg og anlegg blir tatt vare på i henhold til fredningsforskriften og 
landsvernplanen.  
 
Etter at innholdet er sikret av RA, og Helse Nord RHF har gått god for at systemene er fulgt, 
legges forvaltningsplanene frem for styret i HF-ene for endelig godkjenning.  
 
For bygg og anlegg som ikke er fredet, men vernet (verneklasse 2) etter landsverneplanen, 
anbefales å følge samme prosedyre som ved fredete bygg og anlegg, med den endring at det 
faglige innhold forelegges fylkeskommunenes kulturavdeling (konservator). 
 
Samisk nasjonalt kompetansesenter (SANKS) Karasjok er vernet, og faglig innhold i 
forvaltningsplan for disse byggene bør forelegges både fylkeskommunens kulturavdeling i 
Finnmark og Sametinget før godkjenning/beslutning. 
  
Driftsoppfølgingen for fredete og vernete bygg vil ha en noe forskjellig prosedyre. For fredete 
bygg vil RA være den faglige kompetansen HF-ene forholder seg til ved råd, veiledning og 
vurdering av byggetiltak. For vernete bygg vil ikke kulturavdeling/Sameting ha en slik 
rådgivende rolle ved driftsoppfølging.  
 
Ved både fredete og vernete bygg skal RHF-et/HF-ene bygge opp kompetanse til selv å kunne 
vedlikeholde bygg/anlegg. RHF-ene har her et nettverkssamarbeid med en felles faglig 
ressursperson i Helse Sør-Øst RHF som bistår alle HF-ene med kulturminnefaglige 
råd/veiledning i vurdering av tiltak under vedlikeholdsprosessen. 
 



Eksempel på forvaltningsplan og tilstandsanalyse 
I vedlegg er det vist et foreløpig eksempel på forvaltningsplan og tilstandsanalyse for ett 
fredet bygg – Nordlandssykehuset Rønvik, Kapellet. Det arbeides med forvaltningsplaner og 
tilstandsanalyser som omfatter hele komplekset og for de øvrige bygg/anlegg som både er 
fredet og bygg som er vernet. Herunder inngår også uteområde/park. 
 
Vurdering 
I behandlingen av forvaltningsplaner, tilstandsanalyser og vedlikehold av fredete og vernete 
bygg må forvaltningen og administreringen være forankret hos eier av byggene. Plan og drift 
må også være integrert i den generelle forvaltningen av eiendommene.  
 
På en annen side vedtas premisser og forutsetninger som skal være på plass i 
kulturminnevernet. Overordnet organ er gitt fullmakter for godkjenning av planer, maler og 
retningslinjer utarbeides for å sikre vernet, kunnskap om hvordan bygningstekniske forhold 
skal gjennomføres er vesentlige i vedlikeholdet.  
Helse Nord RHF må se til at helseforetakene som eiere er kjent med og følger de spillereglene 
som er bestemt. Her er en løpende oppgave med opplæring både for ledelsen i HF og for 
operativt nivå, slik at kulturminnevernet blir fulgt opp på en forsvarlig måte.  
 
De regionale helseforetakene samarbeider om en utvikling av kompetansen innen 
kulturminnevern gjennom et regionalt nettverk og et utvidet HF nettverk.    
 
Konklusjon 
Det anbefales at ansvaret for kulturminnevernet av fredete og vernete bygg forankres hos 
styret og ledelsen i HF. Herunder godkjenner styret i HF forvaltningsplanene og oppfølgingen 
av disse. Helse Nord RHF kvalitetssikrer forvaltningen/administrasjon og er systemansvarlig i 
behandlingen av fredete og vernete bygg/anlegg. 
 
 
Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF viser til at helseforetakene har ansvar for å ivareta både 

forskriftsfredete og vernete bygg/anlegg i henhold til riksantikvarens forskrift og Helse- 
og omsorgsdepartementets Landsverneplan. 

 
2. Ivaretakelse av vernet bygg/anlegg innebærer blant annet at styrene i helseforetakene 

godkjenner forvaltningsplaner for bygg/anlegg og sørger for vedlikehold av disse innenfor 
vedtatte budsjettrammer. 

 



3. Adm. direktør bes om å sikre at helseforetakene har nødvendige rutiner og prosedyrer for 
å kvalitetssikre forvaltningen/administrasjon av fredete og vernete bygg/anlegg.  

 
 
Bodø, den 15. mai 2012 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
 
 
Vedlegg:  Forvaltningsplan og tilstandsanalyse – Nordlandssykehuset Rønvik, Kapellet 
 
  Vedleggene er lagt ut på våre hjemmesider – se:  
  Styremøte i Helse Nord RHF, den 1. juni 2012 
 
 
 
 

http://www.helse-nord.no/article91815-1079.html�


Kapellet sett fra vest. Foto Gisle Jakhelln 2011.
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1 SAMMENDRAG

1.1 Opplysninger om bygningen
Anleggets navn NLSH Rønvik, del av NLSH Bodø Psykiatri

Bygningens navn Kapellet, Mellomåsveien 35

Byggnr. 9901732

GAB-nummer 186977483

Kommune Bodø

Eier Nordlandssykehuset HF

Forvalter/bruker Nordlandssykehuset Bodø

Opprinnelig bruk Kapell

Nåværende bruk Kapell

Byggeår 1903

Vernestatus Verneklasse 1, fredning

Verneomfang Eksteriør og interiør

Reguleringsstatus Regulert til Offentlig formål, bevaring. Plan nr. 1232.
Reguleringsplan for Nordlandssykehuset Bodø Psykiatri,
vedtatt 21.06.2007.

Kapellet inngår i Landsverneplanen for helsesektoren (LVP Helse) som Verneklasse 1 – fredning, eksteriør
og interiør.

Oversiktsplan. Kapellet, Mellomåsveien 35, markert.
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1.2 Bygningsteknikk
Kapellet er oppført i laftet tre og med konstruksjonen som en del av dekorasjonen, bl.a. er de vertikale
veggavstiverne/strekkfiskene benyttet for å dele opp veggene både utvendig og innvendig. Det er mulig at
hele kapellet ble utført som byggesett av ett av tidens ferdighusfirmaer. Kapellets sveitserstil er typisk for
flere slike kirkebygg fra tiden.

Bygningen har tak med halvvalm og stort takutstikk, tekket med tungeskifer/lappheller. Et høyt og spisst
klokketårn/takrytter er kledd inn med kobber og dekorert med dragehoder. Det er også en del annen
kobberdekor på taket. De mindre takene over koret og inngangen danner overganger til det større taket og er
likeledes tekket med skifer.

Bygningen har liggende høvlet og profilert panel både utvendig og innvendig. Innvendig er det brystpanel av
stående panel. Det innvendige panelet har opprinnelig vært ubehandlet eller brunbeiset, men er nå malt lyst.
Interiøret er relativt autentisk. Koret med sakristi og bøttekott er bygget til i 1959.

1.3 Vvs-teknikk
Det er ikke innlagt vann og for øvrig ingen sanitærinstallasjoner. Det er heller ingen ventilasjonsanlegg i
bygningen.

1.4 Elektroteknikk
Hovedoppvarmingen i kapellet er elektriske stråleovner i skipet, plassert over hvert vindu. For øvrig er det
montert panelovner i VF, BK og sakristi. Det er også montert én panelovn i skipet.

Fordelerskap er plassert på vestveggen i skipet, mot syd.

Automatisk brannalarm er installert.
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2 HENSIKT
Oppdragsgiver er Nordlandssykehuset HF, Utbyggingsavdelingen.

Hensikten med analysen er å gi grunnlag for planlegging av vedlikehold fremover, i tillegg til å registrere
eventuelle akutte vedlikeholdstema.

Tilstandsanalyse og forvaltningsplan inngår i Landsverneplan for Helsesektoren.

3 DEFINISJONER
Rombetegnelser refererer seg til plantegningen fra 1959 supplert med påskrift 2011.

4 REFERANSER
 Tegninger (etasjeplaner) 1959
 Tegninger 1949 og 1950 utarbeidet av Arkitekt mnal Andreas Nygaard (plan, snitt, fasade og detaljer

prekestolen).
 Foto fra sykehusets arkiv (NPS serie)
 Landsverneplan for helsesektoren (LVP Helse). Forslag utarbeidet av Helse- og

omsorgsdepartementet fremlagt februar 2010, forventes vedtatt av Riksantikvaren høsten 2011. Del
av planen for Helse Nord RHF: Kompleks 9900169 Nordlandssykehuset HF – Rønvik (Bodø).

 Reguleringsplan for Nordlandssykehuset Bodø Psykiatri, Bodø kommune. Plan nr. 1232. Vedtatt
21.06.2007.

 Norsk Standard NS 3423. Tilstandsanalyse av fredete og verneverdige bygninger. 1. utgave mai
2004.

 Norsk Standard NS 3424. Tilstandsanalyse for byggverk. Innhold og gjennomføring. 1. utgave
desember 1995.

Foto
Dersom annet ikke er angitt er bildene tatt av Gisle Jakhelln 21.06. og 23.08.2011.

5 ANSVAR
Denne utredning er utarbeidet av følgende firma:

Arkitektfaglige deler BOARCH arkitekter a.s v/siv.ark. mnal Gisle Jakhelln
Elektrofaglige deler, sterkstrøm
Elektrofaglige deler, svakstrøm
Vvs-faglige deler

På dette stadium i prosessen har det ikke vært behov for bygningsteknisk rådgivning.
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6 TILSTAND

6.1 GENERELT
Denne rapporten er utarbeidet med grunnlag i tegninger og rapporter som referert under pkt. 5, og med
grunnlag i befaring 21.06.2011 og 15.12.2011.

6.1.1 Antikvariske forhold
Kapellet inngår i Landsverneplan for helsebygg. Landsverneplanen er en oppfølging av Bestemmelser gitt i
kgl. res. ”Overordna føresegner om forvaltning av statlege kulturhistoriske eigedomar” 01.09.2006.

Nordlandssykehuset Rønvik, kompleks 9900169, har 7 bygninger og tilhørende grøntanlegg/uteområde i
verneklasse 1 (fredningsklasse) og 1 bygninger i verneklasse 2. Formålet med planen er at forvaltningen skal
sikre at de kulturhistoriske verdiene som knytter seg til eiendommen og den enkelte bygning blir ivaretatt.

Riksantikvaren er kulturminnemyndighet for bygninger og anlegg/områder i statlig eie som er fredet etter
kulturminneloven eller angitt i verneklasse 1 i Landsverneplan. Kapellet har verneklasse 1.

Nordlandssykehuset HF er selv ansvarlig for at retningslinjene i forhold til bevaring av kulturhistorisk verdi
blir fulgt.

6.1.2 Vernebestemmelser
Landsverneplanen angir for Kapellet:

Formål
Formålet er å bevare kapellet på Rønvik fra 1902 som et helsehistorisk viktig integrert del av et nord-norsk
statsasyl fra begynnelsen av 1900-tallet. Vernet skal sikre opprinnelig utforming, materialbruk og detaljer i
eksteriør og interiør.

Begrunnelse
Kapellene på de eldre helseanleggene var organiske deler av helheten og har i kraft av dette betydelig
kulturhistorisk verdi. Kapellet på Rønvik har også betydelig opplevelsesverdi som del av miljøet,
karakteristisk plassert som fondmotiv ved innkjøringen fra Mellomåsveien.1

Omfang
Vernet omfatter eksteriør og interiør.

Vernekategori
Verneklasse 1, fredning.

6.1.3 Kortfattet bygningshistorie

1901-03 Bygging av kapellet. Vigslet til kirkelig bruk etter tillatelse i Kgl.res. 16.09.1903.
1942-45 Kapellet beslaglagt av okkupasjonsmakten. Skal da ha blitt brukt som bilverksted.
1950-51 Reparert og interiøret rekonstruert. Arkitekt Andreas Nygaard.
1959 Tilbygg mot øst med kor, sakristi og bøttekott. Arkitekt Andreas Nygaard, sannsynligvis.
1977 Orgel levert og montert av Grönlunds Orgelbyggeri, 954 33 Gammelstad, Sverige2

Både i 1903 og 1917 var det aktuelt å knytte en kirkegård til kapellet, noe asylledelsen motarbeidet på grunn
av antatt negative effekter på pasientene.

1 LVP Helse. NLSH Rønvik. Bygning 9901729 Mellomåsveien 21.
2 Program for orgelinnvielse Rønvik sykehus kirke 18. september 1977
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Det er ikke foretatt bygningsarkeologiske undersøkelser slik at materialbruk og detaljert bygningshistorie
bare er angitt ut fra tegninger, meddelelser og overflateregistreringer.

Kapellet sett fra sydvest, antagelig omkring 1904. (NPS 8027-78)

Rønvik Sindsygeasyl. Foto N. Helgesen 1905. Kapellet nærmest. (NPS kort lite format 014)
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Kapellet, mot alteret, før 1940. (NPS 8027-213). Den mørke fargen på panelet fremkommer tydelig.

Oppmålingstegning av kapellet datert 21.09.1950
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Plan av kapellet med forslag til utvidelse med kor og sakristi. Arkitekt Andreas Nygaard, 15.07.1049. Tilbygg ble redusert i den
endelige utførelsen. Tegningen viser den opprinnelige bygningen, og med tilbygget til venstre (mot øst) med mørk skravur.

6.2 ARKITEKTFAGLIGE FORHOLD

Bygningen er i én etasje med orgelgalleri i vest over inngangen. Det er ikke kjeller.

Interiøret er godt bevart med opprinnelig planløsning og materialbruk. En del detaljer er rekonstruert ved
reparasjonsarbeidene i 1950. Tilbygget fra 1959 er godt bevart. Bygningen som helhet er relativt autentisk.

6.2.1 Beliggenhet – adkomst
Kapellet er oppført i asylområdets nordøstre del. Retningen er VSV/ØNØ, som hovedanlegget.
(Himmelretningene omtales her som om kapellet ligger øst-vest.)

Kapellet er ligger som et fondmotiv i Mellomåsveien.

Plasseringen litt utenfor asylets kjerneområde skal ha vært en del av "åpen-dørsystemet" som tillot
velfungerende pasienter på tilvant måte å gå i kirken på søndagene.

6.2.2 Reguleringsmessige forhold
Kapellet inngår i gjeldende Reguleringsplan for Nordlandssykehuset Bodø Psykiatri, vedtatt 21.06.2007,
plan nr. 1232. Bygningen er del av område regulert til Offentlig formål. Kapellet er i reguleringsplanen vist
med mulighet for ny plassering, i parken, område SP7, og er der regulert til formål bevaring.

Reguleringsbestemmelsene angir for området:

§ 4 Spesialområde bevaring av bygninger og anlegg. Sykehus. SP 3, SP7, SP10, SP11
4.1 Eksisterende bygninger tillates ikke revet. Områdene skal brukes i tilknytning til

sykehusdrift.
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4.2 Eksisterende bygninger kan utbedres, moderniseres og ombygges forutsatt at bygningens
eksteriør med hensyn til målestokk, form, detaljering, materialbruk og farger blir
opprettholdt. Kommunen kan kreve at fasadene føres tilbake til tidligere utseende. Ved
utbedring, reparasjon og evt. gjenoppføring skal opprinnelige bygningsdeler i størst mulig
grad tas vare på og gjenbrukes i sin rette sammenheng.
Ved omlegging av tak skal det benyttes skifer av samme type som opprinnelig type.

4.3 Dersom det oppstår større skader på eksisterende bygninger, for eksempel ved brann, kan det
oppføres nybygg. Ved eventuelt nybygg skal den estetiske utformingen tillegges vekt.
Utformingen skal sees i sammenheng med de tilstøtende bygningene og spesielt den gamle
sykehusbygningen for område SP3. Gesimshøyde skal ikke økes i forhold til bestående
bygning. Eventuelt tilbygg til den gamle sykehusbygningen fra 1902 skal ha en maksimal
gesimshøyde og mønehøyde som ikke overstiger tilsvarende høyde på den gamle bygningen.

4.4 For parkområdene gjelder bestemmelsene under § 6 der dette passer. Kapellet flyttes til østre
del av område SP8 som nytt område SP7. Likhuset, SP11, kan gis en annen egnet plassering.

4.5 Før det gis tillatelse til gjennomføring av bygningsmessige arbeider skal det foreligge
uttalelse fra antikvarisk myndighet.

Utsnitt av Reguleringsplan for Nordlandssykehuset Bodø Psykiatri, Bodø kommune. Plan nr. 1232. Vedtatt 21.06.2007.

6.2.3 Bygningens egnethet/funksjonalitet
Kapellet tilfredsstiller de funksjonelle krav.

For adkomst ble det i 1980-årene3 monterte rullestolrampe til hovedinngangen og det er også installert
elektrisk oppvarming. Det er ikke innlagt vann i bygningen og det er heller ikke toalett i bygningen, men
dette anses som akseptabelt av brukerne.

3 Muntlig opplysning fra Bjarne Alsos 15.12.2011.
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Plan 1. etg. Tegning antagelig utført1959. Tilbygget mot øst angitt. Rombetegnelse påført 2011.

6.2.4 Hovedmål, arealer
Ytre mål på hovedbygningen, det opprinnelige kapellet, er 14,20 x 8,30 m. Tilbygg mot øst er 4,0 x 6,0 m.

1. etg. 141,9 m
2

BTA

Galleri 10,1 m
2

BTA

Sum 151,9 m
2

BTA

Det er 161 sitteplasser i skipet. (4 benkerader er erstattet med løse stoler. I tillegg er det løse stoler langs
nord- og sydveggen.)
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Kapellet sett fra vest. 2011.

Kapellet sett fra vest. 2011.
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Kapellet sett fra sydøst. 2011.

Kapellet sett fra syd, vestre del. 2011.
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Kapellet sett fra syd, østre del. 2011.

Kapellet sett fra sydøst. Inngang til sakristiet. 2011.
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Takrytter sett fra sydøst. 2011.

Kapellet sett fra sydøst. Overgang skip/sakristiet. 2011.
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BYGNINGSTEKNISKE FORHOLD

6.2.5 Fundamenter og bæresystem
Bygningen er fundamentert med grunnmur i støpt betong. Den er neppe fundamentert på fjell.

Bærekonstruksjoner er i tre med 6" laftede yttervegger, avstivet med 6" strekkfisker, og sammenboltede
tresøyler av 6"x9" med 6"x6" på sidene som sammen danner en korsform. Galleriet bæres av 6"x6" tresøyler.

Takverket er 6" sperretak c/c ca. 2,0 m med doble hanebjelker og rundstål strekkstag ved raft.

Tilbygget mot øst har 4" bindingsverk (antatt) i yttervegger og sperretak med lave hanebjelker.

Søyle i skipet og strekkfisker i yttervegg. Plansnitt. Skisser 15.12.2011 Gisle Jakhelln

6.2.6 Yttervegger
Det er ikke foretatt undersøkelse av ytterveggens oppbygning. Det er for øvrig ikke foretatt
bygningsarkeologiske undersøkelser. Tilstand er analysert ut fra tegninger og overflater.

Yttervegger i er i trekonstruksjon, utført i laftet tømmer, panelt utvendig og innvendig. Veggen har denne
oppbyggingen utenfra og inn (antatt):

1”x5" enkeltfalset liggende kledning, malt
30 mm utlekting, stående
6"x8" laftet skåret tømmer
15 mm staffpanel, liggende, malt; stående panel for brystpanelet og stående panel i hele østveggen.

Vertikale strekkfisker 6"x6" c/c ca. 2,0 m.

Denne veggkonstruksjonen har en varmeisolasjon på omkring U = 0,8 W/m2K.

Tilbygget antas oppført i 4" bindingsverk. Utvendig samme panel som kapellet for øvrig. Innvendig kledt
med malte trefiberplater.

Utvendig
Utvendig er det enkeltfalset liggende 5” kledning (c/c 115 mm), type rustikk skrå. Hjørner er markert med
avfasete bord, 30x205 + 30x175mm, for den eldre delen mens tilbygget har rettkantbord 22x150 +
22x120mm.

Utvendig kledning på vestveggen ble erstattet med nytt panel i 2004.4

4 Personlig opplysning fra avd.ing. Bjarne Alsos 20.12.2011. Panelet ble produsert i Beiarn.
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Vertikalsnitt utv. panel og hjørnekasse eldre bygning. Skisse 15.12.2011 Gisle Jakhelln

Avslutning mot grunnmuren er av 90mm profilert vannstokk. Tilbygget har 50 mm vannstokk uten profil.

Vannstokk og hjørnekasse. Yttervegg, hjørne mot nordøst, skipet. Foto 2011.
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.
Vannstokk og hjørnekasse. Yttervegg, hjørne mot nordøst, tilbygget, VF. Foto 2011

Hovedinngang vestvegg. Foto 2011. Nyere dørvrider på originalt beslag. Foto
2011
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Original ytterdør fra 1959, nordvegg i tilbygget mot øst. Samme type
dør mot syd. Foto 2011.

Øvre del ytterdør i sakristi, nordvegg. Foto
2011.

Ytterdør mot vest er to-fløyet fyllingsdør, malt. Det er utskåret felt over døren som del av geriktene.

Ytterdørene i tilbygget, mot nord og mot syd, er beiset og lakkerte med smalprofilerte bord av furu. Det er
overliggende vindusfelt.

Vinduer er av tre typer.
1. Store vinduer i skipet inndelt i 9 fag, faste vinduer, enkelt glass, blyglass, smårutet.
2. Mindre vindu i sakristi og bk, østvegg, 1 fag, fast vindu, enkelt glass, blyglass, smårutet.
3. Samme som type 2, men slagvindu, i koret, sydvegg og nordvegg.

Vinduene i skipet kan være fra 1903, men glasset er fra etter krigen, antagelig fra 1951. Vinduene i tilbygget
er fra 1959.

Utvendig er det innlistet plexiglassplater utenpå karmen, sannsynligvis for å bedre varmeisolasjonen, men
antagelig også for å beskytte blyglassene mot slagregn. Dette ytre sjiktet er ikke ventilert eller drenert. Dette
gjelder også vinduene over dørene i tilbygget. Platene ble oppsatt antagelig på slutten av 1980-tallet.5

De store vinduene i skipet er utstyrt med drenering: Innvendig utforingen for bunnkarmen er utformet som et
trau og med avrenning gjennom et rør på innsiden av innvendig panel.

5 Personlig opplysning fra avd.ing. Bjarne Alsos, 20.12.2011. Dette ble utført før kan ble ansatt, i 1989.
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Vindu i skipet, sydvegg. Foto 2011. Vindu koret, sydvegg. Foto 2011.

Vindu i skipet, nordvegg, med drenering av kondensvann. Foto 2011. Vindu nordvegg, koret, med innlistet
plexiglassplate. Foto 2011.
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Vindu i skipet, nordvegg. Foto 2011. Vindu sakristi, sydvegg. Foto 2011

Innvendig
I skipet er innvendig kledning 4" staffpanel, liggende, og med stående panel for brystpanelet og stående også
i VF. Panelet er malt.

Tilbygget har innvendig kledning av malte trefiberplater.

Innvendig panel i hoveddelen. Skisse 15.12.2011 Gisle Jakhelln

6.2.7 Innervegger
VF har vegg mot skipet av stående staffpanel på 2" spikerslag, mellom 6"x6" søyler som bærere av galleriet.

I tilbygget mot øst er skillevegger oppsatt av 4" bindingsverk kledt med harde trefiberplater.

Dør fra VF til skipet er tofløyete fyllingsdører.

Dører i tilbygget er glatte, finerte dører, lakkerte.
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Dør til VF fra skipet, under galleri. Foto 2011. Håndtak dør mellom VF og skip. Foto 2011

Dør fra kor til BK. Foto 2011 Dør til sakristi fra kor. Dørvrider 1959. Foto 2011.

Dørvridere er mange steder av opprinnelig type: dør mellom VF og skip, dørvridere i tilbygget og dørskilt på
hovedinngangsdør.
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Gulvlister søyle i skipet. Foto 2011. Taklister i skipet. Foto 2011.

Taklist i skipet. Skisse 15.12.2011 Gisle Jakhelln Gulvlister i skipet. Skisse 15.12.2011 Gisle Jakhelln

Belistning
Opprinnelige gulvlister, taklister og dør- og vindusgerikter er bevart. Også belistning for brystpanel og
dekorlister for øvrig i skipet er bevart. Det kan imidlertid være at en del belistning i skipet er nytt fra 1951 da
bygningen ble restaurert etter skader under krigen.



FORVALTNINGSPLAN OG TILSTANDSANALYSE KAPELLET, NLSH RØNVIK 25

Feil! Tallet kan ikke representeres i det angitte formatet.

Gulvlister i tilbygget. Skisse 15.12.2011 Gisle Jakhelln Dør- og vindusomramning i skipet. Skisse 15.12.2011
Gisle Jakhelln

6.2.8 Dekker
Dekke over krypkjeller er i trekonstruksjon, ca. 5”x7” bjelkelag, c/c 650mm6.

Gulvbord er antatt opprinnelig malt, senere lagt med linoleum.

Himlinger er lagt med 4 ½" staffpanel (100mm c/c) (som på vegger), opprinnelig umalt, senere malt. Antas å
blitt malt i 1951.

I tilbygg er himling kledt med harde trefiberplater og malt.

6.2.9 Yttertak
Taket er halvvalm, tilbygg med hel valm, saltak over hovedinngang.

Taket er tekket med skifer, lappheller. Takrytter, dekor, møne- og gratbeslag, og takrenner av kobberplater.
Nedløpsrør av malte blikkplater. Det er ikke snefangere.

Mønebeslag må utbedres over hovedinngangen. Nedløpsrør har skader og må utbedres.

Taket, overgang skip/kor. Tilbygg mot øst. Foto 2011.

6 Målt på tegning fra 1950, snitt 1:50 utarbeidet av Andreas Nygaard ark. mnal.
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Nedløpsrør mot SV og mønesbeslag over hovedinngang må utbedres. Foto 2011.

6.2.10 Innredning
Alter

Altertavle

Knefall

Prekestol

Orgel

Benker

Kirkeklokke

Kasse for almisser
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6.3 BRANNVERN
Det er montert automatisk brannvarsling. Rømningsveier er markert med lysskilt.

6.4 VVS-ARBEIDER

GRUNNLAGET

Det er ikke innlagt og for øvrig ingen sanitærinstallasjoner. Det er heller ingen ventilasjonsanlegg i
bygningen.

6.5 EL-ARBEIDER

GRUNNLAGET

Oppdatert

410 GENERELLE ELKRAFTANLEGG

430 FORDELINGSANLEGG

Generelt

Hovedfordeling og underfordelinger
Fordelerskap er plassert på vestveggen i skipet, mot syd.

443.0 NØDLYSANLEGG
Er montert.

450.0 VARMEANLEGG
Hovedoppvarmingen i kapellet er elektriske stråleovner i skipet, plassert over hvert vindu. For øvrig
er det montert panelovner i VF, BK og sakristi. Det er også montert én panelovn i skipet.

542.0 BRANNALARMANLEGG.
Er montert, med orienteringsskap i VF, mot nord.

543.0 INNBRUDDSALARMANLEGG.
Ikke montert.

555.0 LYDANLEGG
Ikke montert.

6.6 UTENDØRSARBEIDER



FORVALTNINGSPLAN OG TILSTANDSANALYSE KAPELLET, NLSH RØNVIK 28

Feil! Tallet kan ikke representeres i det angitte formatet.

7 FREMTIDIG BRUK
1.1 Funksjoner
1.2 Bygningsteknisk standard – varmeisolasjon, ventilasjon mm
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8 VEDLIKEHOLDSARBEIDER – EVT. OPPGRADERING
1.3 Rivingsarbeider
1.4 Bygningsmessige arbeider
1.5 VVS-arbeider
1.6 Elektrotekniske arbeider
1.7 Utendørsarbeider
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9 KOSTNADSOVERSLAG
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10 PROSEDYRER OG RUTINER FOR EIENDOMSFORVALTNING
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11 PROSEDYRER OG RUTINER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD
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12 BILAG

12.1 Situasjonsplan

Kartutsnitt med angivelse av verneklasse for de bygninger som inngår i Landsverneplanen. (Rutenett 100 m)
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12.2 Tegninger av bygningen
Plan 1. etg. 1:100 14.02.2007, supplert 29.07.2011
Galleriplan 1:100 14.02.2007, supplert 29.07.2011
Snitt
Fasader

1.etg.

Galleriplan

12.3 Foto
Alle fotos er tatt av Gisle Jakhelln 29.07.2011 dersom ikke annet er angitt.

12.4 Bygningsbeskrivelse - katalog
Tilstandsgradering følger NS 3423 pkt. 4.3.2:

Tilstandsgrad
(TG)

Hovedbetydning (NS 3424) Tiltaksbehov

TG 0 Ingen symptomer Ingen nødvendige tiltak
TG 1 Svake symptomer Ordinært vedlikeholdsbehov
TG 2 Middels kraftige symptomer Moderate utbedringer nødvendig
TG 3 Kraftige symptomer

(omfatter også sammenbrudd
og total funksjonssvikt)

Store utbedringer nødvendig
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TILSTANDSANALYSE – KATALOG ROMBESKRIVELSE
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BOARCH arkitekter a.s.
Sjøgt. 21, postboks 324, 8001 Bodø
Telefon 75 50 61 70 Telefax 75 50 61 71
e-post: post@boarch.no

NORDLANDSSYKEHUSET RØNVIK – Kompleks 9900169
Mellomåsveien 35
KAPELLET
20.12.2011

1 OPPLYSNINGER OM BYGNINGEN
Anleggets navn NLSH Rønvik, del av NLSH Bodø Psykiatri

Bygningens navn Kapellet, Mellomåsveien 35

Byggnr. 9901732

GAB-nummer 186977483

Kommune Bodø

Eier Nordlandssykehuset HF

Forvalter/bruker Nordlandssykehuset Bodø

Opprinnelig bruk Kapell

Nåværende bruk Kapell

Byggeår 1903

Vernestatus Verneklasse 1, fredning

Verneomfang Eksteriør og interiør

Reguleringsstatus Regulert til Offentlig formål, bevaring. Plan nr. 1232.
Reguleringsplan for Nordlandssykehuset Bodø Psykiatri,
vedtatt 21.06.2007.

Kapellet inngår i Landsverneplanen for helsesektoren (LVP Helse) som Verneklasse 1 – fredning, eksteriør
og interiør.
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2 SITUASJONSPLAN

Oversiktsplan. Kapellet, Mellomåsveien 35, markert.
Kartutsnitt med angivelse av verneklasse for de bygninger som inngår i Landsverneplanen. (Rutenett 100 m)
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3 TEGNINGER AV BYGNINGEN
Plan 1. etg. 1:100 1959, antagelig, supplert med rombetegnelser 2011
Galleriplan 1:100

Plan 1. etg. Tegning antagelig utført1959. Rombetegnelse påført 2011.

Galleriplan
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4 FOTO
Alle fotos er tatt av Gisle Jakhelln 21.06. og 15.12.2011 dersom ikke annet ar angitt.

5 ANSVAR
Denne utredning er utarbeidet av følgende firma:

Arkitektfaglige deler BOARCH arkitekter a.s v/siv.ark. mnal Gisle Jakhelln
Elektrofaglige deler, sterkstrøm
Elektrofaglige deler, svakstrøm
Vvs-faglige deler

På dette stadium i prosessen har det ikke vært behov for bygningsteknisk rådgivning.

6 BYGNINGSBESKRIVELSE - KATALOG
Tilstandsgradering følger NS 3423 pkt. 4.3.2:

Tilstandsgrad
(TG)

Hovedbetydning (NS 3424) Tiltaksbehov

TG 0 Ingen symptomer Ingen nødvendige tiltak
TG 1 Svake symptomer Ordinært vedlikeholdsbehov
TG 2 Middels kraftige symptomer Moderate utbedringer nødvendig
TG 3 Kraftige symptomer

(omfatter også sammenbrudd
og total funksjonssvikt)

Store utbedringer nødvendig
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6.1 EKSTERIØR
15.12.11 15.12.11

Bygningsdel Beskrivelse Tilstands-
grad

Tiltak/vernehensyn

Grunn og
fundamenter

Støpt betong grunnmur på bankett
(antatt).

TG 1 Flater skal opprettholdes og
vedlikeholdes.

Bæresystem Bærekonstruksjoner er i tre med 6"
laftede yttervegger, avstivet med 6"
strekkfisker utvendig og innvendig
med gjennomgående bolter.

2 stk. innvendige søyler av
sammenboltede 6"x9" med 6"x6" på
sidene som sammen danner en
korsform. Galleriet bæres av 6"x6"
tresøyler.

Takverket er 6" sperretak c/c ca. 2,0 m
med doble hanebjelker og rundstål
strekkstag ved raft.

Tilbygget mot øst har 4" bindingsverk
(antatt) i yttervegger og sperretak med
lave hanebjelker.

TG 0

Vegger Konstruksjon ikke undersøkt, bare
gjennom overflater.

Yttervegger i trekonstruksjon, utført i
laftet tømmer, panelt utvendig og
innvendig.

Utvendig er det enkeltfalset liggende
5” kledning (c/c 115 mm), type rustikk
skrå.

Hjørner er markert med avfasete bord,
30x205 + 30x175mm, for den eldre
delen mens tilbygget har rettkantbord
22x150 + 22x120mm.

Vertikale strekkfisker 6"x6" c/c ca. 2,0
m.

90mm profilert vannstokk. Tilbygget
har 50 mm vannstokk uten profil.

TG 1 Flater skal opprettholdes og
vedlikeholdes.

Vinduer 1. Store vinduer i skipet inndelt i 12
fag. Fast. Enkeltglass, blyglass
med kvadratiske ruter. Antatt
originale vinduer fra 1903, med
glass fra 1951. Påsatt plexiglass

TG 1 Flater skal opprettholdes og
vedlikeholdes.
Det vurderes nærmere å erstatte
utvendige plexiglassplater med
glass.
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utvendig i 1980-årene.
2. Mindre vinduer i koret, i ett fag.

Sidehengslet. Enkeltglass, blyglass
med kvadratiske ruter, påsatt
plexiglass utvendig i 1980-årene.
Antatt originale vinduer fra 1959.

TG 1 Flater skal opprettholdes og
vedlikeholdes.
Det vurderes nærmere å erstatte
utvendige plexiglassplater med
glass.

3. Mindre vinduer i sakristi og BK, i
ett fag, og over ytterdørene. Faste
vinduer. Enkeltglass, blyglass med
kvadratiske ruter, påsatt plexiglass
utvendig i 1980-årene. Antatt
originale vinduer fra 1959.

TG 1 Flater skal opprettholdes og
vedlikeholdes.
Det vurderes nærmere å erstatte
utvendige plexiglassplater med
glass.

Dører 1. Hovedinngangsdør mot vest, 2-
fløyet. Fyllingsdør. Original dør.
Nyere dørvrider.

TG 2 Utbedres. Oppsprekking i
fyllinger utbedres. Innvendig må
dørbladene males.

2. Dører i tilbygget, mot nord og mot
syd. Lakkert smalprofilert panel
utvendig.

TG 1 Flater skal opprettholdes og
vedlikeholdes. Vridere og beslag
gås over.

Trapper,
balkonger etc.

Vestvegg: Veranda inngangsparti.
Ubehandlet gulv av tre, 2"x6".
Opprinnelig, fra 1903, muligens
utbedret i 1951.

TG 1 Flater skal opprettholdes og
vedlikeholdes. Det vurderes å
male gulvet med terrassemaling.

Vestvegg: strekkmetall rampe, fra
1980-årene.

TG 0 Vedlikeholdes. Det bør vurderes
å bygge ny rampe som passer
bedre til bygningen.

Nord- og sydvegg: støpt betongtrapp,
pusset. Opprinnelig, fra 1959.

TG 1 Vedlikeholdes.

Tak Lappskifer. Møne- og gradbeslag i
kobber.
Skorstein i tegl, upusset.
Takrytter i trekonstruksjon, beslått
med kobber.
Takrenner i kobber.
Nedløpsrør i malt kobber med stål
klammere.

TG 1

TG 0
TG 0

TG 1
TG 3

Flater skal opprettholdes og
vedlikeholdes. Mønebeslag over
inngangsparti må utbedres.

Skader må utbedres. Det må
legges separasjonssjikt mellom
kobber og stål for å unngå
elektrolytisk korrosjon.

Verneverdi Kapellene på de eldre helseanleggene var organiske deler av helheten og har i kraft av
dette betydelig kulturhistorisk verdi. Kapellet på Rønvik har også betydelig
opplevelsesverdi som del av miljøet, karakteristisk plassert som fondmotiv ved
innkjøringen fra Mellomåsveien.1

Vernet omfatter eksteriør og interiør.
Sårbarhet Vesentlig at materialvalg og utførelse videreføres ved eventuell utskifting. Tilbakeføring

av endrete flater skal i så fall vurderes. Rampen av strekkmetall er et skjemmende
element og bør erstattes med en estetisk bedre løsning.
Vinduene med blyglass er beskyttet med plexiglass, men må vurderes utbedret med
annen løsning som er teknisk bedre.

1 LVP Helse. NLSH Rønvik. Bygning 9901729 Mellomåsveien 21.
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Feil! Tallet kan ikke representeres i det angitte formatet.

Fasade vest.

Fasade vest Sydvegg, vestre del
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Feil! Tallet kan ikke representeres i det angitte formatet.

Sydvegg, østre del.

Kapellet sett fra sydøst. Inngang til sakristiet. 2011.
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Feil! Tallet kan ikke representeres i det angitte formatet.

Kapellet sett fra sydøst. Overgang skip/sakristiet. 2011.

Fasade øst
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Feil! Tallet kan ikke representeres i det angitte formatet.

Fasade øst og nord

Dør nordvegg, til BK Vindu sydvegg, Kor
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Feil! Tallet kan ikke representeres i det angitte formatet.

Nedre del stekkfisk og vannstokk, nordvegg. Hjørne mot nordøst, Skipet.
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Feil! Tallet kan ikke representeres i det angitte formatet.

6.2 INTERIØRER

Rom 101 VF - vindfang 15.12.11 20.12.11

Bygningsdel Beskrivelse Tilstands-
grad

Tiltak/vernehensyn

Himling Malt staffpanel c/c 100mm. TG 1 Flater skal opprettholdes og
vedlikeholdes.

Vegger Malt staffpanel TG 1 Flater skal opprettholdes og
vedlikeholdes.

Gulv Linoleum TG 1 Flater og overflatebehandling skal
opprettholdes. Linoleum kan
vurderes fjernet og opprinnelig
gulvbord utbedres og males.

Dører Ytterdør malt original 2-fløyet
fyllingsdør med 3 felt i hvert
dørblad.

Malt original 2-fløyet fyllingsdør
med 3 felt i hvert dørblad mot 102
Skip. Originale håndtak.

TG 2

TG 1

Utbedres. Oppsprekking i fyllinger
utbedres. Innvendig må dørbladene
males.

Flater skal opprettholdes og
vedlikeholdes.

Vinduer -
Fast inventar Kirkeklokke TG 0
Trapp -
Annet Original dørbelistning.

Verneverdi Høy verneverdi som opprinnelig materialbruk.
Sårbarhet Vesentlig at materialbruk og overflater opprettholdes. Unntak er gulvbelegget. Her

kan det vurderes om linoleumen skal fjernes og de opprinnelige malte gulvbordene
skal tilbakeføres. Det er imidlertid usikkert om det er store slitasjeskader på
gulvbordene.
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Feil! Tallet kan ikke representeres i det angitte formatet.

101 VF mot syd 101 VF mot nord

101 VF mot nord med kirkeklokke og brannpanel
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Feil! Tallet kan ikke representeres i det angitte formatet.

Rom 102 Skip 15.12.11 20.12.11

Bygningsdel Beskrivelse Tilstands-
grad

Tiltak/vernehensyn

Himling Malt staffpanel c/c 100mm. TG 1 Flater skal opprettholdes og
vedlikeholdes.

Vegger Malt staffpanel

Skorstein, pusset og malt.
Fuktskade med avflaking.

TG 1

TG2

Flater skal opprettholdes og
vedlikeholdes.
Puss løsner og må flikkes, og
males

Gulv Linoleum TG 1 Flater og overflatebehandling skal
opprettholdes. Linoleum kan
vurderes fjernet og opprinnelig
gulvbord utbedres og males.

Dører Malt original 2-fløyet fyllingsdør
med 3 felt i hvert dørblad mot 101
VF. Originale håndtak.

TG 1 Flater skal opprettholdes og
vedlikeholdes.

Vinduer Store vinduer i skipet inndelt i 12
fag. Fast. Enkeltglass, blyglass
med kvadratiske ruter. Antatt
originale vinduer fra 1903, med
glass fra 1951.

TG 1 Flater skal opprettholdes og
vedlikeholdes.

Fast inventar Kirkebenker
Tavle for salmenr.
Boks for almisser

TG 0

Trapp Tretrapp. Inntrinn og opptrinn
malt. Malt rekkverk.

TG 1 Flater skal opprettholdes og
vedlikeholdes.

Annet Lysarmatur kan erstattes.
Verneverdi Høy verneverdi som opprinnelig

materialbruk.
Verneverdi Høy verneverdi som opprinnelig

materialbruk.
Sårbarhet Vesentlig at materialbruk og

overflater opprettholdes. Unntak
er linoleum gulvbelegg. Her må
vurderes, etter nærmere
undersøkelser, om de
opprinnelige malte gulvbordene
kan avdekkes.

Sårbarhet Vesentlig at materialbruk og
overflater opprettholdes. Unntak er
linoleum gulvbelegg.
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Feil! Tallet kan ikke representeres i det angitte formatet.

102 Skipet mot koret, mot øst.

102 Skipet mot vest med orgelgalleri
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Feil! Tallet kan ikke representeres i det angitte formatet.

102 Skipet. Overgang strekkfisker og sperrer. Doble hanebjelker og stål strekkstag/samhald.

102 Skipet. Skjøt av strekkstag/samhald.

102 Skipet. Søyle mot koret.
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Feil! Tallet kan ikke representeres i det angitte formatet.

102 Skipet, pipe mot nordøst. Fuktskader i pussen. 102 Skipet. Overgang brystpanel og øvre vegg, med strekkfisk.

102 Skipet. Dør mot VF, mot vest, med originale dørhåndtak.
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Feil! Tallet kan ikke representeres i det angitte formatet.

102 Skipet, kirkebenk 102 Skipet, kirkebenk, stolrader, Jærstoler, hvor det tidligere var benk

102 Skipet. Underside galleri og trapp opp til galleriet.
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Feil! Tallet kan ikke representeres i det angitte formatet.

102 Skip. Topp trappemegler 102 Skip. Prekestol mot sydøst. Rekonstruert 1951.

102 Skip, nordvegg. Tavle for salmenummer. Original, fra 1903. 102 Skip, vestvegg. Bøsse for almisser. Original, fra 1903.
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Feil! Tallet kan ikke representeres i det angitte formatet.

Rom 103 Kor 15.12.11 20.12.11

Bygningsdel Beskrivelse Tilstands-
grad

Tiltak/vernehensyn

Himling Malte trefiberplater TG 1 Flater skal opprettholdes og
vedlikeholdes.

Vegger Malte trefiberplater TG 1 Flater skal opprettholdes og
vedlikeholdes.

Gulv Linoleum TG 1 Flater og overflatebehandling skal
opprettholdes. Linoleum kan
vurderes fjernet og opprinnelig
gulvbord utbedres og males.

Dører Lakkert original glatte dører mot
104 BK og 105 Sakristi. Originale
håndtak.

TG 1 Flater skal opprettholdes og
vedlikeholdes.

Vinduer Mindre vinduer, sidehengslet, ett
fag. Enkeltglass, blyglass med
kvadratiske ruter. Antatt originale
vinduer fra 1959.

TG 1 Flater skal opprettholdes og
vedlikeholdes.

Fast inventar Alterbord med knefall og
altertavle. Originale fra 1903.

TG 0

Trapp Tretrapp. Inntrinn og opptrinn
malt. Malt rekkverk.

TG 1 Flater skal opprettholdes og
vedlikeholdes.

Annet
Verneverdi Høy verneverdi som opprinnelig

materialbruk.
Verneverdi Høy verneverdi som opprinnelig

materialbruk.
Sårbarhet Vesentlig at materialbruk og

overflater opprettholdes. Unntak
er linoleum gulvbelegg. Her må
vurderes, etter nærmere
undersøkelser, om de
opprinnelige malte gulvbordene
kan avdekkes.

Sårbarhet Vesentlig at materialbruk og
overflater opprettholdes. Unntak er
linoleum gulvbelegg.
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Feil! Tallet kan ikke representeres i det angitte formatet.

Rom 104 Bøttekott BK 15.12.11 20.12.11

Bygningsdel Beskrivelse Tilstands-
grad

Tiltak/vernehensyn

Himling Malte trefiberplater TG 1 Flater skal opprettholdes og
vedlikeholdes.

Vegger Malte trefiberplater TG 1 Flater skal opprettholdes og
vedlikeholdes.

Gulv Linoleum TG 1 Flater og overflatebehandling skal
opprettholdes. Gulvbelegg kan
skiftes dersom dette skulle være
nødvendig.

Dører Lakkerte originale glatte dører
mot 103 Kor og ytterdør.
Originale håndtak på innerdør.

TG 1 Flater skal opprettholdes og
vedlikeholdes.

Vinduer Mindre vindu på østvegg, fast, ett
fag.
Lite vindu over ytterdøren, fast,
ett fag.
Enkeltglass, blyglass med
kvadratiske ruter. Antatt originale
vinduer fra 1959.

TG 1 Flater skal opprettholdes og
vedlikeholdes.

Fast inventar -
Trapp -
Annet
Verneverdi Høy verneverdi som opprinnelig

materialbruk, med unntak av
gulvbelegget.

Verneverdi Høy verneverdi som opprinnelig
materialbruk. Gulvbelegg kan
skiftes dersom dette skulle være
nødvendig.

Sårbarhet Vesentlig at materialbruk og
overflater opprettholdes.

Sårbarhet Vesentlig at materialbruk og
overflater opprettholdes. Unntak er
linoleum gulvbelegg.



TILSTANDSANALYSE KAPELLET – KATALOG BYGNINGSBESKRIVELSE, NLSH RØNVIK 23

Feil! Tallet kan ikke representeres i det angitte formatet.

104 BK mot nordøst, ytterdør. 104 BK, ytterdør, mot nord. Øvre del med vindu.

104 BK, vegg mot øst. 104 BK, vegg mot syd, mot koret.
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Feil! Tallet kan ikke representeres i det angitte formatet.

Rom 105 Sakristi 15.12.11 20.12.11

Bygningsdel Beskrivelse Tilstands-
grad

Tiltak/vernehensyn

Himling Malte trefiberplater TG 1 Flater skal opprettholdes og
vedlikeholdes.

Vegger Malte trefiberplater TG 1 Flater skal opprettholdes og
vedlikeholdes.

Gulv Linoleum TG 1 Flater og overflatebehandling skal
opprettholdes. Linoleum kan
vurderes fjernet og opprinnelig
gulvbord utbedres og males.

Dører Lakkerte originale glatte dører
mot 103 Kor og ytterdør.
Originale håndtak på innerdør.

TG 1 Flater skal opprettholdes og
vedlikeholdes.

Vinduer Mindre vindu på østvegg, fast, ett
fag.
Lite vindu over ytterdøren, fast,
ett fag.
Enkeltglass, blyglass med
kvadratiske ruter. Antatt originale
vinduer fra 1959.

TG 1 Flater skal opprettholdes og
vedlikeholdes.

Fast inventar -
Trapp -
Annet Opprinnelige knagger og

lysarmatur.
TG 0 Høy verneverdi som opprinnelig

materialbruk.
Verneverdi Høy verneverdi som opprinnelig

materialbruk, med unntak av
gulvbelegget.

Verneverdi Høy verneverdi som opprinnelig
materialbruk. Gulvbelegg kan
skiftes dersom dette skulle være
nødvendig.

Sårbarhet Vesentlig at materialbruk og
overflater opprettholdes. Unntak
er linoleum gulvbelegg. Her må
vurderes, etter nærmere
undersøkelser, om de
opprinnelige malte gulvbordene
kan avdekkes.

Sårbarhet Vesentlig at materialbruk og
overflater opprettholdes. Unntak er
linoleum gulvbelegg.
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Feil! Tallet kan ikke representeres i det angitte formatet.

105 Sakristi. Ytterdør, mot syd. 105 Sakristi, vegg mot øst.

105 Sakristi. Øvre del ytterdør, mot syd.
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Feil! Tallet kan ikke representeres i det angitte formatet.

105 sakristi. Original takarmatur, fra 1959. 105 sakristi. Original kleskrok, fra 1959.
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Feil! Tallet kan ikke representeres i det angitte formatet.

Rom 201 Orgelgalleri 15.12.11 20.12.11

Bygningsdel Beskrivelse Tilstands-
grad

Tiltak/vernehensyn

Himling Malt staffpanel c/c 100mm. TG 1 Flater skal opprettholdes og
vedlikeholdes.

Vegger Malt staffpanel TG 1 Flater skal opprettholdes og
vedlikeholdes.

Gulv Nålefilt TG 1 Nålefilten kan vurderes fjernet og
opprinnelig gulvbord utbedres og
males.

Dører -
Vinduer -
Fast inventar Orgel. Levert av Grönlunds

Orgelbyggeri 1977.
TG 0 Flater skal opprettholdes og

vedlikeholdes.
Trapp Tretrapp. Inntrinn og opptrinn

malt. Malt rekkverk.
TG 1 Flater skal opprettholdes og

vedlikeholdes.
Annet
Verneverdi Høy verneverdi som opprinnelig

materialbruk.
Verneverdi Høy verneverdi som opprinnelig

materialbruk.
Sårbarhet Vesentlig at materialbruk og

overflater opprettholdes. Unntak
er nålefilt gulvbelegg. Her må
vurderes, etter nærmere
undersøkelser, om de
opprinnelige malte gulvbordene
kan avdekkes.

Sårbarhet Vesentlig at materialbruk og
overflater opprettholdes. Unntak er
nålefilt gulvbelegg.
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Feil! Tallet kan ikke representeres i det angitte formatet.

201 Orgelgalleri, mot syd.

201 Orgelgalleri, mot nordøst.

201 Orgelgalleri, fra trappen, sett mot sydøst.
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