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Tilstandsanalyse og vedlikeholdsplan ble bestilt av Sameiet Langaardløkken v/Einar 

Tønnessen i e-post av 29.08.2018. Denne rapporten omfatter bygningsteknisk tilstand og 

vedlikeholdsplan for de sju murgårdene (Schives gate 1 og 3, Briskebyveien 84 og 86, 

Løvenskiolds gate 20, 22 og 24). 

Grunnlag for dette dokumentet er befaring foretatt av undertegnede 09. og 10.10.2018. I 

tillegg til eksteriør (kun fra bakkeplan), har loft og kjellere blitt undersøkt (begrenset til felles 

tilgjengelige arealer, ikke innenfor boder). Det er i all hovedsak benyttet visuelle metoder. 

Tilstandsanalysen er utført etter NS 3424 nivå 1, og organisert i tråd med bygningsdels-

tabellen (NS 3451), 3-sifret nivå. Tilstandsanalyse nivå 2 er utført for balkonger/verandaer, 

og blir presentert som et vedlegg til dette dokumentet, sammen med vedlikeholdsplan. 

Tilstandsgradene (TG) fordeles etter denne skalaen: 

TG 0 Ingen avvik. Referansenivå: historisk bygning, evt. aktuell bygningsdel, som nybygd 

TG 1 Mindre eller moderate avvik. Normalt vedlikeholdsnivå/normal slitasje 

TG 2 Vesentlige avvik. Sterkt nedslitt/vesentlig skade/vesentlig redusert funksjon 

TG 3 Store/alvorlige avvik. Totalt/nært forestående funksjonssvikt/behov for strakstiltak 

TG IU Ikke undersøkt. Ikke tilgj. for inspeksjon, mulige avvik kan innebære konsekvenser. 

Foreslåtte tiltak er da hva som ansees som nødvendig for å få den aktuelle bygningsdelen 

tilbake til TG 1. Bygningsdeler med TG 0 eller 1 er ikke omtalt, med mindre spesifikke tiltak 

for forebyggende vedlikehold er verdt å nevne. 

Det vurderes konsekvensgrader av tilstanden på omtalte bygningsdeler, etter denne skalaen:  

KG 0  Ingen konsekvenser 

KG 1 Små og middels konsekvenser 

KG 2 Vesentlige konsekvenser 

KG 3 Store og alvorlige konsekvenser 

Bokstaven(e) som følger etter KG-tallet i tabellen beskriver type konsekvens(er). 

Konsekvenstyper som er aktuelle i denne rapporten: 

B = brukbarhet/bruksverdi 

EN = Energiforbruk  

ES = Estetikk (overflater, dekor, etc.) 

Ø = Økonomi (vedlikeholdskostnader, verdiforringelse, etc.) 

Vedlikeholdsplanen beskriver tiltak som var mulige å forutsi på befaringstidspunktet. Tiltak 

som ikke er nevnt her, antas å være mer enn 15 år fram i tid. "Anbefalt gjennomføringstid" 

angir prioritering av tiltakene, og er et resultat av tilstandsgrad sett i sammenheng med 

konsekvensgrad, eventuelt tiltakets skadeforebyggende potensiale. 

I fototabellen som følger etter tilstandsanalysen viser bildenummer til bygningsdelsnummer, 

samt et løpenummer der det er flere foto som viser samme bygningsdel. 

Alle foto: Bygningsvernhuset/Ingebjørg Øveraasen. 
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Adresser:  Schives gt. 1 og 3, Briskebyvn. 84 og 86, Løvenskiolds gt. 20, 22 og 24. 

G.nr/br.nr: 212/22 

Byggeår:   1930 

Opprinnelig funksj.: Boliger 

Nåværende funksj.: Boliger 

Vernestatus:   Kommunalt listeført (Gul liste) 

Bygningene er oppført i blank (upusset) tegl. De har full kjeller og tørkeloft, valmede tak. 

Der det er behov for å referere til den enkelte bygning videre i tilstandsrapporten, er det gjort 

i tråd med de forkortede benevnelsene som vist i kartet under (og evt. med oppg.bokst. bak): 

 

 

Kart: kart.finn.no  
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      Anbefalt gjennomføringstid 

Bygningsdel Beskrivelse Tilstand TG KG Tiltak Straks 1-4 år 5-9 år 10 år + 

231 Bærende 
yttervegger 
 

Bærende, kalkmurt 
tegl, upusset (blank). 
(Grunnmur/ kjellernes 
yttervegger støpt i 
betong) 

I hovedsak i god stand, men 
enkelte svakheter må nevnes: 

• Skadede fuger enkelte steder 
(bl.a. v/innfesting balkonger, 
på noen båndgesimser, 
utenfor fyrrom L24, mot 
sokkel flere steder) 

• Skadet stein (bl.a. v/inng. 
L24B, kutt gjennom 
båndgesims 1. etg. i S1 og S3) 

• B86: Løsnet stein og skadede 
fuger i gesims på utbygg mot 
Schives gt. 
 

1 1 
Ø 

Alle fasader bør gås over: 
ta ned klatreplanter, vaske, 
krasse ut løse fuger, spekke 
manglende fuger på nytt med 
kalkmørtel. Manglende eller 
skadet stein erstattes med 
tilsvarende type som de 
originale. Fasadene behandles til 
slutt med kalkvann som 
forebyggende beskyttelse. 

  X  

234 Vinduer, 
dører 
(utvendig) 
 

Vinduene er av ulik 
dato, noen originale. 
Originale ytterdører. 
 

Slitt maling på flere vinduer. 
Originale trapperomsvinduer 
har i tillegg en del løsnet kitt, 
rust på hjørnejern, og enkelte 
sitter ikke godt i karmen. 
Slitte overflater på ytterdører. 
 

1 1 
EN 
ES 

For et mer helhetlig uttrykk bør 
alle vinduer males samtidig, 
med samme fargekode. Det 
anbefales bruk av linoljemaling 
på trevinduer, og spesielt på de 
originale. Trapperomsvinduer 
trenger skraping av løs maling, 
tilpasning i karm, fornyelse av 
løsnet linoljekitt, rustbehandling 
av hjørnejern, og maling. Malte 
ytterdører (forretningslokaler og 
baktrapp): samme beh. som 
trapperomsvinduene. Øvrige 
ytterdører må pusses ned og 
oljes med olje for utendørs bruk.  

  X  
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241 Bærende 
innervegger 
 

Innvendige 
bærevegger i kjeller av 
kalkmurt tegl. 

Enkelte setningssprekker 
kjeller, bl.a. i vaskerom L20B 
og i langvegg vaskerom S3. 
Saltutslag og flassende maling 
på indre vegg av vaskerom S3 
grunnet dryppende kran. 
 

1 1 
Ø 

Setningssprekker kan spekkes 
med kalkmørtel og pusses over. 
Da vil man også se om de 
utvikler seg eller er stabiliserte. 
Dryppende kran i vaskerom S3 
bør repareres/skiftes ut. Når 
veggene har tørket opp, kan 
saltutslag og løsnet maling 
børstes bort, og veggene 
hvitkalkes på nytt. 
 

 X   

252 Gulv på 
grunn 
 

Støpt betonggulv på 
grunn i kjellere. 
 

Kraftig bul mellom boddører 
på kjellergulv i B84, trolig 
grunnet lokal setning. 
 

2 1 
B 

Gulvet kan åpnes opp lokalt for 
å undersøke grunnforholdene, 
og avrettes. 

 X   

262 
Taktekning 
 

Nyere steintekking 
(tegl/zanda?), bortsett 
fra på L20, som kan ha 
original båndtekking. 
 

Taktekking er ikke undersøkt 
fra utside, men det er ingen 
synlige lekkasjer på loft. 

1/ 
IU 

1 
Ø 

Det som kan være original 
båndtekking på L20 må 
undersøkes nærmere, og 
spesielt falser må gås over. 

  X  

263 Glasstak, 
overlys 
 

Overlys over 
trapperom L22 og B86. 
 

Noe påbegynnende rust i 
rammer. 

1 1 
Ø 

All løs rust fjernes, blottlagt jern 
rustbehandles (Owatrol e.l.), før 
rammene vaskes og males. 
 

   X 

265 
Takrenner og 
nedløp 
 

Takrenner og nedløp 
av ulik dato og 
materialitet. 
 

Sprekker og hull flere steder. 
Renner kan være tette av løv 
mm. 

2 2 
Ø 

Alle takrenner bør gås over 
systematisk ca. hvert 2. år; 
rense, kontrollere fall, sjekke 
skjøter og evt. utettheter. 
Ødelagte renner/nedløp skiftes. 
 

X (X) (X) (X) 

281 
Innvendige 
trapper 
 

Trapper av terrazzo i 
oppgangene, baktrapp 
i tre i B86. 
 

B86B: sprekk i trinn (terrazzo). 
Slitt maling baktrapp B86. 
 

1 1 
ES 

Sprekker i terrazzo kan enten 
slipes, eller renses og fylles med 
sement hvis de er dype. 
I baktrapp B86 kan all løs 

   X 
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maling skrapes bort, og 
overflatene males. Det anbefales 
å vurdere å gå tilbake til original 
fargesetting (som sees i de 
innerste fargelagene). 
 

282 
Utvendige 
trapper 
 

Trapper med 
skiferheller ved 
inngangspartiene og 
flere steder internt på 
uteområdet. 
 

Skadede fuger flere steder 
v/innganger, bl.a.: S3A, L24B, 
og B86 forretningslokaler. 
Trapper i uteområde: 

• Trapp mellom S3 og B84 
(N): skadede fuger v/ 
øverste heller, oppsprukken 
slemming og flassende 
maling på vanger. 

• Trapp mellom B84 og L24: 
setningsskade i vange/ 
forstøtningsmur mot L24. 

• Trapp på sørside av 
forretningslokaler B86: 
rustskadet ventil fra kjeller. 
 

1 1 
ES 
Ø 

Skadede fuger krasses ut og 
spekkes på nytt. 
Overflater på vangene utbedres 
ved å fjerne alt løst materiale, 
pusse/slemme på nytt ved 
behov, og male med ren 
silikatmaling. Setningsskade i 
vange/ forstøtningsmur L24 
kan ha stabilisert seg og må ikke 
nødvendigvis utbedres, men 
holdes under oppsikt. Evt. tiltak 
for å utbedre er å mure opp på 
nytt. Rustskadet ventil i trapp 
på sørside av forretningslokaler 
B86 må skiftes ut. 
Det kan vurderes dørrister i 
treramme, som ikke holder så 
mye på fuktighet som de 
nåværende mattene, samtidig 
som trerammen er mer skånsom 
mot skiferhellene enn metall-
ramme direkte på trappehellen. 
 

 X   

284 
Balkonger og 
verandaer 
 

Se vedlegg. 
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Bygningene er overordnet sett i god stand, med unntak av balkonger og verandaer (284), 

som omtales i vedlegg. Imidlertid har bygningene enkelte begynnende skader og svakheter 

som er viktige å utbedre for å unngå større følgeskader. Dette gjelder rent konkret bærende 

innervegger kjeller (241), gulv på grunn kjeller (252), takrenner og nedløp (265), og 

utvendige trapper (282). Videre bør murverk (231 bærende yttervegger), taktekning (262), og 

rammer for glasstak/overlys (262) undersøkes og/eller utbedres som beskrevet. Øvrige 

tiltak er i hovedsak av estetisk karakter. 

Så langt som mulig, anbefales det å gjennomføre tiltak i samme områder, eller som f.eks. 

krever stillas, samtidig. For de fleste av tiltakene, sammenfaller tidsperspektivet godt i 

forhold til hva som bør skje hvor, og evt. med stillas. 

For alle tiltak anbefales å benytte håndverkere med relevant kunnskap og erfaring, be gjerne 

om referanser. 

 

Vedlegg: Tilstandsanalyse nivå 2 og vedlikeholdsplan for balkonger og verandaer. 

 

 

Fåvang, 15.11.2018 

 

 

Ingebjørg Øveraasen 

Kulturminnerådgiver og daglig leder 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Miljøstatus.no/kart 

• Kart.finn.no 


