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INFORMASJON OM BYGGEPROSJEKTET VED ÅFJORD 
VIDEREGÅENDE SKOLE 

De kommende ukene starter arbeidene opp med å bygge om Åfjord videregående skole. I den 

forbindelse så er det første steget med skolebyggene at det eksisterende verkstedbygget skal 

rives. I den forbindelse ønsker Seksjon Eiendom ved Trøndelag fylkeskommune å informere om 

rivningsarbeidet. 

Bygget er fra før asbestforbudet ble innført i Norge i 1985, og vi har forventet å finne asbest i 

bygget, og foretatt miljøkartlegging for rivearbeidet hvor dette har hatt særlig fokus. De funn som 

er gjort begrenser seg i hovedsak til eternittplater festet til byggets undertak, som igjen har vært 

delvis tildekt av nedsenket himling. Det å få høre at bygget inneholder asbest vil for de fleste 

være skremmende, og asbest skal behandles med aktsomhet. I fast form, og uten skader vil ikke 

asbest representere noe helsefare. Helsefaren med asbest kommer når asbestfibre blir løse og 

blander seg med inneluft som pustes inn. 

I forbindelse med miljøkartleggingen har det blitt foretatt prøver inne i bygget for å avklare 

omfanget av asbest. Det er foretatt målinger av støv over himling hvor eventuelt støv fra 

eternittplatene vil være mest sannsynlig, samt tatt prøver av filter i ventilasjonsanlegget. Alle 

prøver som er tatt viser ingen tegn til asbestfibre i innelufta, og vi har dermed ingen holdepunkter 

for å si at brukere av bygget er berørt av, eller vil ha fått skade av at det fins asbest i bygget. 

I forbindelse med rivearbeidet vil de som jobber med asbestsanering være ikledd verneutstyr med 

full tildekking og luftmaske av hensyn til sin egen sikkerhet og HMS. Dette arbeidet vil utføres på 

en slik måte at det ikke vil være fare for omkringliggende beboelse eller forbipasserende, og dere 

som brukere og foresatte skal føle dere trygge på at skoleområdet er trygt, selv om arbeidet blir 

utført på plassen. Ingen ansatte, elever, lærlinger eller andre ved skolen vil være involvert i 

arbeidet, eller ha adgang til området mens dette foregår. Vedlagt ligger informasjonsskriv fra 

asbestsaneringsfirma som skal utføre arbeidet, og vi håper at dette besvarer eventuelle spørsmål 

dere har. 

Med vennlig hilsen 

Knut Sigurd By Råberg 

Prosjektleder, Seksjon Eiendom 

Trøndelag fylkeskommune 
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