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Klokkarstu. Befaring 01.07.2015 

 

 

Viser til befaring av Klokkarstu i Inderøy sentrum. 

På befaringen deltok Roger Melting og Trygve Wannebo fra Inderøy kommune. Leietaker Randi Antonsen 

og Kjetil Troset fra Norconsult. 

Befaring ble foretatt med sikte på å komme i gang med utbedringstiltak som beskrevet i tilbudsforespørsel av 

10.09.2014, utarbeidet av Kjell Haukø hos Norconsult.  

På befaringen ble det avdekket til dels omfattende råteskader i bordkledning og syllstokk, spesielt gjelder 

dette fasade mot sørvest. Det er i tillegg klare indikasjoner på råteskader i bakenforliggende konstruksjoner.  

Videre er det betydelig mosegroing i taktekking med forvitringer i overflate takstein. Vindskier og dekkbord er 

også råteskadet. Vinduer har malingsavskallinger og krakelert kitt.  

Dette er for så vidt avdekket ved tidligere befaringer og tiltaksliste er utarbeidet for lokale utbedringer i form 

av utskifting av råteskadet trevirke. 

Innvendige overflater i 1. etasje betraktes som ok. Imidlertid er det i et rom montert klosett og en 

kjøkkenbenk, dette betraktes som en uakseptabel løsning.  

Videre er det i 2. etasje et uinnredet areal som leietaker ønsker å få tilgang til. Dette fordrer en ny trapp til 2. 

etasje samt innredning av etasjen.  

Bygningen ser ut til å være satt på en eldre løst opplagt gråsteinsmur med delvis utvendig puss, enkelte 

partier med nyere betong/lettklinkerblokker. Trolig er det en blindkjeller under 1. etasje, det er ikke registrert 

tilkomstmuligheter til denne blindkjelleren. 

Det er for undertegnede åpenbart at Klokkarstu har behov for mer omfattende utbedringer en lokale 

utbedringer i de mest berørte områdene.  

Det er behov for utskifting av bordkledning på alle sider, dette med bakgrunn i kledningens tilstand samt en 

kontroll av bakenforliggende konstruksjoner.  

Det ble på besiktigelsen anslått at tekking er fra tidlig 1980 tallet. Antatt levetid for betongtakstein er i 

levetidstabeller satt til 30 – 60 år. Taktekkingen på Klokkarstu er betydelig mosegrodd og tekkingen vurderes 

til å være moden for utskifting.  

Det knyttes stor usikkerhet til grunnmuren og dens tilstand, kun en liten del av grunnmur er tilgjengelig for 

inspeksjon fra utsiden. Det er i disse områdene avdekket sprekkdannelser og stedvis manglende murkrone. 

En nærmere kontroll og utbedringstiltak av grunnmur er påkrevet. 

 

Basert på befaringen og samtaler under befaringen 01.07.14 anbefaler undertegnede en mer omfattende 

restaurering av Klokkarstu en tidligere beskrevet. 

Vi ber om at kommunen tar stilling til dette før vi går videre med arbeidet. 

 

Til: Inderøy kommune v/ Roger Melting 

Fra: Kjetil Troset 

Dato/Rev: 2015.07.01 
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Steinkjer, 2015-07-01 

 

Norconsult 

 

  

Kjetil Troset 
Byggmester 

Mobil: 909 88 321 

kjetil.troset@norconsult.com 

  

 

Dette dokumentet er utarbeidet av Norconsult AS som del av det oppdraget som dokumentet omhandler. Opphavsretten tilhører Norconsult. 

Dokumentet må bare benyttes til det formål som oppdragsavtalen beskriver, og må ikke kopieres eller gjøres tilgjengelig på annen måte eller i 
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