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4 Forord 

Forord  

Denne veilederen har som målsetting å bistå eiere av murgårder til å påse at oppgraderingsarbeider 

baseres på viljen til å ta vare på verdier som bygningene representerer. Regelverket som trår i kraft når 

tiltak skal gjennomføres skal ikke være til hinder for gode og fornuftige tiltak som forbedrer bokvalitet.  

Norsk bygningsmasse, på ca 380 mill m2, har en rekke særtrekk innen byggeskikk og –teknikk og 

materialbruk knyttet til den periode de stammer fra. Den store industrielle revolusjon på 1800-tallet 

førte til stor innflytting til bystrøk og vi fikk den første store byggeboom som varte fra ca 1845 og frem til 

1900 med de typiske bygårder i tegl. På denne tiden ble bygningene bygget uten tekniske installasjoner 

(toalett, bad, elektrisitet). Dette kom først senere litt inn på 1900-tallet. Som en liten kuriositet kan 

nevnes at i 1945 manglet 17 % elektrisitet, 35 % innlagt vann og 85 % manglet bad i våre boliger. Store 

deler av murgårdsbebyggelsen var på dette tidspunkt i dårlig forfatning og det forelå saneringsplaner for 

en rekke områder og vedlikehold var ikke noe tema. Beboerne ønsket bedre standard og søkte seg mot 

de store nye drabantbyene som vokste frem. Midt på 1970-tallet ble det besluttet å igangsette 

oppgradering av murbebyggelsen til 30-års standard slik at bygningene kunne stå i 30 år til. Tiltakene ble 

finansiert med lån fra Husbanken og omfattet nye vinduer, utvendig oppussing, elektrisk oppvarming, 

nye stigeledninger samt toalett og dusj / bad. Byfornyelsesselskaper i kommunal regi ble opprettet.    

Etter denne perioden ble vedlikeholdet bedre men ofte gjennomført med materialer og teknikk som ikke 

har vært forenlig med de opprinnelige materialer og teknikker. Moderniseringer med etterisolering, 

innredning av loft og kjeller har også ført til endret bygningsfysikk som igjen i mange tilfelle har ført til 

skadeutvikling, ofte i form av nedfall av puss, tegl etc., og muligheten for personskade er tilstede.   

Bygårdene er viktige kulturminner som bør vernes om på best mulig måte. Det er en rekke utfordringer 

forbundet med oppgradering av disse bygningene både som følge av vernestatus og fordi oppgradering 

som endrer bygningsfysikken kan føre til skader. Mange av bygårdene eies og styres av mennesker uten 

faglig bakgrunn for å kunne ivareta vedlikeholdsplikten slik den er definert i lovverket, og uten 

tilstrekkelig kunnskap for å sikre langsiktighet i investeringer i oppgraderinger som også ivaretar 

kulturvernet.  Innvendig i hver enkelt boenhet ivaretas vedlikeholdet godt, men fellesskapets ansvar 

(fasader, tak, balkonger, kjellere etc.) får ikke samme oppmerksomhet.   

Tiltak som krever byggemelding skal i utgangspunktet tilfredsstille gjeldende tekniske forskrifter. Nå i 

2014, er det TEK 10 som er i gjelder. TEK 10 er laget for nybygg, og vil i de fleste tilfeller ikke kunne 

oppfylles på alle områder ved oppgradering av eksisterende bygninger. Det er derfor viktig å ta kontakt 

med myndighetene på et tidlig tidspunkt for å avklare hva som er byggemeldingspliktige.    

Takk til Husbanken som tok initiativeet og har bidratt med vesentlig økonomisk støtte samt alle 

bidragsytere i Multiconsult. Spesielt nevnes Anders-Johan Almås, Anna Karoline Petersen, Petter Nordby, 

Egil Kvamme, Eivind Løken og Preben Jensen.  

Det er innhentet tillatelse fra alle som har rettigheter i figurer / bilder.  

Oslo, Desember 2014 

 
Svein Bjørberg 
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Preface 

This guide aims to assist owners of brick buildings (with special focus on buildings from 19th Century) to 

ensure that the upgrade works are based on the desire to preserve the values that the buildings 

represent. The regulations which apply when measures are to be implemented shall not preclude good 

and reasonable measures to improve living quality. Norwegian buildings, amounting to some 380 million 

sqm, are built with different methods and techniques and materials related to the period in which they 

originated. The great industrial revolution of the 1800s led to huge migration to urban areas and we got 

the first major building boom that lasted from about 1845 until 1900 with the typical apartment 

buildings in brick. At this time, buildings were built without technical installations (toilets, bathrooms, 

electricity). They came later, in the beginning of the 1900s. 

As a curiosity we can mention that in 1945 17 % of the homes lacked electricity, 35% lacked running 

water and 85% lacked bathrooms. A great deal of the brick buildings was in poor condition.  There were 

demolition and redevelopment plans for several areas, and maintenance was not in question. The 

residents wanted better standard and searched towards the big new suburbs that emerged. Mid-1970s it 

was decided to initiate to upgrade the brick buildings to “30-year standard” so that the buildings could 

stand for another 30 years. The measures were financed with loans from the Housing Bank and included 

new windows, exterior renovation, electric heating, new risers, toilet and shower / bath. Urban renewal 

Companies in municipal management were created. After this period, the maintenance was better, but it 

was often done with materials and techniques which were not compatible with the original materials 

and techniques. Modernizations with insulation, development of lofts and basements has also led to 

changes in building physics which in many cases has resulted in damages such as falling plaster and 

bricks etc., with the risk of injury. 

The buildings are an important cultural heritage that should be protected in the best possible way. There 

are several challenges associated with upgrading of these buildings, due to conservation status and 

because the upgrade that changes the building physics can lead to damages. Many of the apartment 

buildings are owned and managed by people with insufficient competence to satisfy the maintenance 

requirement as defined in the legislation, and without sufficient knowledge to make long-term 

investments in upgrades that also secure cultural values. Inside each flat the maintenance is well taken 

care of, but the common responsibility (facades, roofs, balconies, basements etc.) do not get the same 

attention. Projects that require building application will initially meet the applicable technical 

regulations. Now, in 2014, the TEK 10 is prevailing. TEK 10 is designated for new buildings, and would, in 

most cases of upgrading existing buildings, not be met completely. It is therefore important to consult 

authorities at an early stage to clarify which measures would need building permission.  

Many thanks to the Housing Bank, who took the initiative and has provided significant financial support 

for developing this guideline. Thanks also to all the contributors in Multiconsult, in particular Anders 

Johan Almaas, Anna Karoline Petersen, Petter Nordby, Egil Kvamme, Eivind Løken and Preben Jensen. 

Necessary permissions are obtained from everyone who has rights in the figures / images. 

Oslo in December 2014 

 
Svein Bjørberg 



 

 

6 Innledning 

Veilederen skal: 

- Medvirke til økt innsikt i utfordringer 
rundt oppgradering av murgårder   

- Medvirke til å tenke helhetlig og å se 
etter muligheter for å kombinere tiltak 

- Medvirke til ønske om ivaretakelse av 
de historiske verdiene som murgårdene 
representerer 

- Gi oversikt over spesielt utsatte 
komponenter / elementer  

- Gi gårdeier informasjon om hvordan å 
vurdere dagens tilstand og prioritere 
tiltak 

- Gi gårdeier en kort innføring i aktuelt 
regelverk 

- Danne grunnlag for god og bærekraftig 
gjennomføring av 
rehabiliteringsprosjekter  

  

Veilederen er delt inn i tre deler 

Del 1 - Teori 

Del 2 - Fremgangsmåte – trinn for trinn mot 
oppgradering 

Del 3 - Eksempelprosjekter 

 

  

1. Innledning 
Murgårdsbebyggelsen fra midten av 1800-tallet, og 

delvis inn på 1900-tallet, utgjør en viktig del av norsk 

kulturarv, og er i aller høyeste grad med på å prege 

bybildet i mange av Norges store byer. Bare i Oslo består 

denne bygningsmassen av mer enn 3000 bygårder. Til 

tross for at man i dag har innsett at disse bygårdene er 

viktige kulturminner som bør vernes om på best mulig 

måte, har murgårdsbebyggelsen opp igjennom historien 

blitt utsatt for en rekke påkjenninger. Det er avdekket 

hvor sårbare murgårdene har vært med hensyn til 

forsømt og galt vedlikehold, og det har vist seg å være 

en rekke utfordringer knyttet til å oppgradere disse 

bygningene slik at de møter «dagens krav». 

1.1 Bakgrunn 

I 2009 anslo KRD, i sin miljøhandlingsplan ”Bygg for 

framtida”, at hele 80 % av eksisterende bygningsmasse 

skal brukes videre etter 2050. Denne bygningsmassen 

skal gjennomgå en bærekraftig oppgradering hvor fokus 

er miljøinnsats. Videre er det planlagt at miljøinnsatsen, 

og satsningen på bærekraft generelt, blant eksisterende 

bygg skal økes. Hovedsatsningsområdene omfatter blant 

annet reduksjon av klimagassutslipp og energiforbruk i 

bygningsmassen, sammen med bedret avfallshåndtering 

og gjenvinning av byggematerialer. Myndighetene har 

satt som mål at Norge skal halvere sin totale energibruk 

til bygningsdrift innen 2040. Ved totalrehabilitering av 

eksisterende bygg skal oppgradering i utgangspunktet 

tilfredsstille lavenerginivå innen 2015, og passivhusnivå 

innen 2020. Fokuset på bærekraft i byggenæringen er 

altså stadig økende.  

Verneverdig bygningsmasse har mange utfordringer og 

begrensninger som vil kunne gjøres gjeldende ved 

oppgradering. En veiledning i hvordan denne type 

bygninger kan oppgraderes vil derfor være svært nyttig 

for fremtidig bærekraftig utvikling av eksisterende 

bygningsmasse.  
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Eksempler på innholdet i 
bærekraftbegrepet for bygninger: 

Økonomi 
o Livssykluskostnader (LCC) 

 Årskostnader 
 Investeringskostnader 
 Tilbakebetalingstid 

o Finansieringsmuligheter 
o Huseleieøkning 
o Tilpasningsdyktighet 
o Beliggenhet 
o Verdi 
o Utnytte ny teknolog 

- Miljø 
o Energikilde 
o Energibruk og –behov 
o Energimerke 
o Bruk av elektrisk energi 
o Materialbruk og miljøriktige 

materialer 
o Levetider og robusthet 
o Avfallshåndtering 
o Vannforbruk 

- Sosiale forhold 
o Kulturhistoriske verdier 
o Inneklima 
o Estetikk og arkitektoniske 

kvalitet 
o Akustiske forhold 
o Lysforhold 
o Brukervennlighet / bokomfort 
o Sikkerhet 
o Universell utforming og 

tilgjengelighet 
 

- Teknisk tilstand 
o Bygningstekniske forhold 

(denne kan gjerne utvides til 
ulike bygningsdeler) 

o VVS 
o Elektrisk anlegg 
o Drenering, terrengforhold 
o Brannsikkerhet 

1.2 Begrepsavklaring 

Bærekraft handler om kapasiteten til å vedvare. Dette 

omfatter aspekter innenfor økonomi, miljø og sosiale 

forhold. Teknisk tilstand står også sentralt. Bærekraftig 

oppgradering av bygninger er dermed en kompleks og 

utfordrende oppgave. Gjennomføring av bærekraftige 

oppgraderingsprosjekter innebærer ofte å inngå 

kompromisser for å komme frem til «et minste felles 

multiplum» for at alle de tre grunnpilarene skal kunne 

sies å ha blitt hensyntatt tilstrekkelig. Bærekraftighet i 

en bygningsmessig kontekst handler om at bygninger 

skal opprettholde sin kvalitet over tid med lavest mulig 

material- og energiforbruk. 

1.3 Formål 

Vedlikehold og oppgradering i henhold til bærekraftige 

kriterier, samtidig med at vern skal tas hensyn til, er en 

stor utfordring. For hjelp ved vedlikehold har 

Multiconsult tidligere utarbeidet en veileder, 

"Vedlikeholdsveiledning – Murgårdsbebyggelsen i Oslo" 

(2011).  Når man snakker om bærekraftig oppgradering 

så er det noe mer enn vedlikehold.  Denne veilederen 

har som målsetting å bistå eiere av murgårder til å påse 

at oppgraderingsarbeider baseres på viljen til å ta vare 

på.  Veilederen er ment som en tydeliggjøring av hva 

som er mulig å oppnå av forbedring i eldre 

murgårdsbebyggelse, blant annet innen 

energieffektivisering, brannsikring, universell utforming, 

inneklima og materialvalg, uten at viktige verneverdier 

går tapt. Det er lagt vekt på å få frem at regelverket som 

trår i kraft når tiltak skal gjennomføres ikke nødvendigvis 

er et hinder for gode og fornuftige tiltak som forbedrer 

bokvalitet. Formålet er at veilederen skal bidra til 

forenklet forberedelse/ prosjektering samt 

saksbehandling hos myndighetene slik at eiere av 

murgårder får et godt utgangspunkt for hva som er 

mulig samt godkjent av vernemyndighetene. Dette vil 

bidra til gi en mer smidig saksbehandling i den offentlige 

prosessen. Alle foreslåtte tiltak er tilpasset krav fra 

Riksantikvaren gjennom arbeidet "Godt nok".
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Del 1 - Teori 

 

2.  En typisk murgårds oppbygning  
For å kunne fastslå hva som kan og bør gjøres med 

eksisterende bygninger, er det viktig med 

kunnskap om tidligere byggeskikk. 

Murgårdsbebyggelsen fra slutten av 1800‐tallet er 

relativt lik bygget opp med fundamentering 

direkte på fjell eller på treflåter i områder uten 

fast grunn, tretak tekket med skifer, metal eller 

teglstein, kalkmurte teglvegger med kalkpuss og 

trekninger på utsiden og med utlektet rupanel på 

innsiden samt etasjeskillere av tre med 

stubbloftsleire. Konstruksjonene har gode 

egenskaper ved at de kan ta opp små bevegelser, 

setninger og endrede laster uten å ta skade av 

det, gjør de fleksible. Samtidig har utettheter og 

pustende materialer sørget for at fukt kunne 

bevege seg i konstruksjonen, uten å føre til 

fuktskader. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2-1 viser snitt gjennom en typisk 

bygning, og viser alle hovedelementer som 

nevnes videre i dette kapittelet. Til tross for at 

hovedstrukturen stort sett er lik for alle 

murgårder, er likevel detaljene og den 

håndverksmessige utførelsen forfinet 

gjennom de erfaringer man gjorde seg 

gjennom perioden. 

Se Multiconsults «Vedlikeholdsveileder – 

Murgårdsbebyggelse» (2011) for mer 

informasjon om detaljer om de enkelte 

bygningsdeler.  

Figur 2-1 En typisk murgårds oppbygning (kilde: boken Äldre murverkshus, forklaringstekst: Multiconsult og Max Ingar Mørk) 
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Fredet 

Kulturminnet er underlagt både 
Kulturminneloven og plan- og bygningsloven. 
Ved ønske om inngrep på fredete bygninger 
må tiltakshaver søke Byantikvaren om 
dispensasjon fra fredningstiltak. Alt arbeid 
utenom normalt vedlikehold er 
søknadspliktig. 

Fredning av kulturminner fra nyere tid skjer 
med hjemmel i lov om kulturminner av 9. 
juni 1978, nr. 50 (kulturminneloven) §§ 15, 
19 og 20. 

 

 Vernet   

Regulert til hensynssoner i henhold til plan- 
og bygningslovens § 11.8 og 12.6. Hver 
hensynssone (tidl. spesialområde)gir 
reguleringsbestemmelser som fastsetter bruk 
og setter grenser for hva som tillates av 
endringer på bygninger. 

 

Bevaringsverdig / Kommunalt listeført 

Bygningen ansees som verneverdig, selv om 
det ikke er fattet et formelt vernetiltak, dvs. 
det eksisterer ingen juridisk bindende 
bestemmelser.  

Vern er hjemlet i plan- og bygningslovens § 
29-2 og 31-1. 

 

 Husk: VÆR STOLT AV BYGÅRDEN DIN!  

Eldre murgårder representerer viktige 
kulturhistoriske verdier. Disse verdiene bør 
tas vare på inn i fremtiden. 

 

3. Bevaringsverdiene 
Den typiske murgårdsbebyggelsen i Oslo vokste frem 

i løpet av siste halvdel av 1800-tallet og frem til første 

verdenskrig startet i 1914, som et resultat av den 

første byggeboomen som følge av den industrielle 

revolusjon. I dag utgjør den eldre 

murgårdsbebyggelsen en stor og viktig andel av 

hovedstadens gamle bykjerne, og er med sin unike 

byggestil og helhetlige egenart med på å sette et 

bevaringsverdig særpreg på hovedstaden. En stor 

andel av denne bygningsmassen ble gjort verneverdig 

gjennom en Kongelig resolusjon, og dette ble også 

videreført i "Kommuneplan 2008 - Oslo mot 2025, og 

i dag er de fleste murgårdene i Oslo bevaringsverdige.  

En oversikt over hovedstadens kulturminner, 

Byantikvarens «Gule liste», er å finne i den nasjonale 

kulturminnedatabasen Askeladden. Denne oversikten 

er tilgjengelig på Kulturminnesøk, der man selv kan 

sjekke vernestatus for bygården sin. Konsekvensen av 

å stå på «Gul liste» avhenger av bygningenes 

verneverdi. Listen har tre hovedkategorier, kort 

oppsummert i faktaboksene til høyre. 

I revidert plan, «Oslo mot 2030» (høring gjennomført 

30.05.2014) er det skilt mellom indre og ytre by. 

Førstnevnte stort sett innenfor Ring 2 hvor tre 

områder er utpekt som spesielt bevaringsverdige; 

Majorstua – Fagerborg, Bislett – St. Hanshaugen – Ila 

og Grünerløkka – Sofienberg. I ytre by er 

kulturminner merket i to kategorier. Kategori 1 er 

bevaring med særlig vekt, mens kategori 2 skal tas 

hensyn til i byggesaks behandlingen.  

Se for øvrig Byantikvarens informasjonsark 

«Byantikvarens GULE LISTE» og «Forvaltning av 

fredede anlegg» for mer informasjon om 

bevaringsverdiene og forvaltningen av dem.  

http://www.kulturminnesok.no/
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4. Nyttig å vite om regelverk 
Lovverkets oppleves av mange som komlisert 

og innviklet, og frykten for omfattende 

søknadsprosesser kan nok i verste fall hindre 

igangsetting av tiltak. Utgangspunktet til 

myndighetene er imidlertid at regelverket ikke 

skal være en hindring for gode og fornuftige 

prosjekter. Likevel er det et faktum at det lett 

kan oppstå dilemmaer i en 

oppgraderingsprosess, særlig siden det er opp 

til hver enkelt kommune hvordan de behandler 

søknader.  

Det anbefales derfor alltid å ta tidlig kontakt 

med kommunen for veiledning knyttet til de 

tiltakene man ønsker å gjennomføre. Ved 

igangsetting av små eller store 

oppgraderingsarbeider, bør man starte med å 

gjøre seg kjent med gjeldende regelverk. 

Spesielt relevant er det å undersøke om 

tiltakene man ønsker å gjennomføre er 

søknadspliktige eller ikke, og om tiltakene vil 

utløse nye krav i Teknisk forskrift 1 2010 (TEK 

10). I dette avsnittet er det gitt en kort 

innføring i det mest relevante regelverket, med 

hovedfokus på Plan og bygningsloven og 

Kulturminneloven.   

I lovverket brukes det en del begreper som ikke 

er entydig definert. Formuleringer som 

«mindre tiltak», «tiltak», «vesentlig endring/ 

bruksendring/ utvidelse/ reparasjon» og 

«hovedombygging» åpner for tolkning. Skillet 

mellom typiske vedlikeholdstiltak (ikke 

søknadspliktige tiltak), mindre tiltak som er 

unntatt for søknadsplikt og andre 

søknadspliktige tiltak  forsøkt tydeliggjort i 

Tabell 4-1.  

                                                           

1 Byggteknisk forskrift 2010 er forskrift om tekniske krav til byggverk 

Forskriften, og skal sikre at tiltak planlegges, prosjekteres og utføres 
ut fra hensyn til god visuell kvalitet, universell utforming og slik at 
tiltaket oppfyller tekniske krav til sikkerhet, miljø, helse og energi. 
(TEK 10) 

Typ
e

 tiltak 

B
e

skrive
lse

/ 
Eksem

p
ler 

Sø
kn

ad
s-

p
liktig 

U
n

n
tatt fra 

sø
kn

ad
sp

likt 

Ikke
 sø

kn
ad

s-

p
liktig 

Vedlikeholds-
tiltak 

Små reparasjoner, utskiftninger 
og arbeider som maling, pussing 
av fasade osv. 

  X 

Mindre tiltak 
 

- Mindre fasadeendringer 
(omfatter vegger og tak); eks. 
utskiftning av fasade- / 
takkledning, vinduer og dører 
av samme type / utseende.  

- Mindre tiltak i ikke-bærende 
vegg innenfor en branncellle 
eller et lydområde 

- Innvendig 
rehabilitering/oppussing 

- Oppføring av ildsted 
- X* Gjelder fredede bygg 

X
* 

X  

Tiltak 
 

Å planlegge samt utføre en fysisk 
endring: bygging, omgjøring eller 
riving av, eller i  bygning, våtrom 
eller installasjoner. Omfatter 
også endring av utseende, for 
eksempel skifte fra stående til 
liggende panel, annen taktekking, 
ny type vinduer / dører, 
takvinduer / -arker 

X   

Hoved-
ombygging 

Utskiftning av større deler av 
bygningskropp; eks. fasade, 
balkonger og tak samtidig eller 
over en periode, etablering av 
nye balkonger, karnapper. 
«Med hovedombygging menes, 
som etter gjeldende rett, 
byggetiltak som etter 
kommunens skjønn er så 
omfattende at hele byggverket i 
det vesentlige blir fornyet.» (PBL 
§ 31-2) 

X   

Vesentlig 
endring eller 
reparasjon 
 

Utskiftning av større deler av 
bygningskropp; eks. fasade, 
balkonger og tak samtidig eller 
over en periode 

X   

Tabell 4-1 Oversikt over tiltak, søknadsplikt og når krav i TEK 10 utløses.  

 (for mer detaljer jfr. SINTEF Byggforsk blad 241.01) 
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PBL § 31-3 

Sikring og istandsetting.  

Eier eller den ansvarlige plikter å holde 

byggverk og installasjoner som omfattes av 

denne lov i en slik stand at det ikke oppstår 

fare for skade på, eller vesentlig ulempe for 

person, eiendom eller miljø, og slik at de 

ikke virker skjemmende i seg selv eller i 

forhold til omgivelsene.  

Blir plikten ikke overholdt, kan kommunen gi 

pålegg om sikring og istandsetting.  

PBL § 31-1 

Ivaretakelse av kulturell verdi ved arbeid på 

eksisterende byggverk 

Ved endring av eksisterende byggverk, 

oppussing og rehabilitering skal kommunen 

se til at historisk, arkitektonisk eller annen 

kulturell verdi som knytter seg til et 

byggverks ytre, så vidt mulig blir bevart. § 

29-2 gjelder tilsvarende. 

PBL § 29-2  

Visuelle kvaliteter 

Ethvert tiltak etter kapittel 20 skal 

prosjekteres og utføres slik at det etter 

kommunens skjønn innehar gode visuelle 

kvaliteter både i seg selv og i forhold til dets 

funksjon og dets bygde og naturlige 

omgivelser og plassering. 

NB! DET ER ET STORT ANSVAR Å VÆRE 

GÅRDEIER 

Merk at gårdeier, som i praksis er styreleder 

/formann i et borettslag/ sameie) er 

personlig ansvarlig for sikring i bygningen, 

og kan stilles ansvarlig ved ulykker. 

4.1 Gårdeiers vedlikeholdsplikt 

I henhold til Plan og bygningsloven (PBL) § 31-3 er det 

gårdeier som har ansvar for å sørge for at bygningen 

holdes i slik stand at fare eller vesentlig ulempe for 

person, eiendom eller miljø ikke oppstår. Plan- og 

bygningsmyndighetene har i følge loven mulighet til å 

gi pålegg om sikring dersom vedlikeholdsplikten ikke er 

overholdt og det er fare for helse, miljø og sikkerhet.  I 

praksis er gårdeier «mannen i gata» som er valgt som 

styreleder eller formann i et borettslag eller et sameie. 

Gårdeier er normalt ikke en bygningskyndig person.  

Det er Politivedtektene for Oslo § 4-1 som hjemler 

eiers plikter ved fare for takras av snø og is eller andre 

skader bygninger påfører person og eiendom. 

Disse vedtektene håndheves av politiet, og brudd på 

vedtektene er straffbart.  

Plan- og bygningsmyndighetene har ikke hjemmel for å 

pålegge alminnelig vedlikehold av bygning, dersom det 

ikke er fare for skade eller ulempe for person, eiendom 

eller miljø. Ordlyden "istandsetting" i PBL § 31-3 betyr 

ikke et krav om tilbakeføring til den stand bygget 

hadde da det var nytt, men kun at byggverket settes i 

en slik stand at det ikke lenger kan medføre fare. Plan- 

og bygningsmyndighetene kan kreve tilstandsrapport 

fra eier, dersom det er tvil om bygningen er i orden, jf 

PBL § 31-7. Kommunen må ha en indikasjon på at 

byggverket er i strid med § 31-3 og/eller 31-4 for å 

kunne kreve tilsyn etter § 31-7. 

Utgangspunktet er at vedlikeholdstiltak ikke er 

søknadspliktige. Merk at vesentlig reparasjon ikke er å 

betrakte som et vedlikeholdstiltak, og er søknadspliktig 

(hvis det ikke er et mindre tiltak). 

Se for øvrig også Byantikvarens informasjonsark 

«Murgårdsfasader – Istandsetting og vedlikehold» og 

«Tilstandsvurdering av bevaringsverdige bygninger» 

for mer informasjon.  
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PBL § 20-1 

Tiltak som krever søknad og tillatelse og bruk 

av ansvarlige foretak 

a) oppføring, tilbygging, påbygging, 

underbygging eller plassering av bygning, 

konstruksjon eller anlegg  

b) vesentlig endring eller vesentlig reparasjon 

av tiltak som nevnt under a  

c) fasadeendring  

d) bruksendring eller vesentlig utvidelse eller 

vesentlig endring av tidligere drift av tiltak som 

nevnt i bokstav a  

e) riving av tiltak som nevnt i bokstav a  

f) oppføring, endring eller reparasjon av 

bygningstekniske installasjoner  

g) oppdeling eller sammenføyning av 

bruksenheter i boliger samt annen ombygging 

som medfører fravikelse av bolig  

h) oppføring av innhegning mot veg  

i) plassering av skilt- og reklameinnretninger  

j) plassering av midlertidige bygninger, 

konstruksjoner eller anlegg  

k) vesentlig terrenginngrep  

l) anlegg av veg, parkeringsplass og 

landingsplass  

m) opprettelse av ny grunneiendom 

4.2 Tiltak på eksisterende bygninger 

Med tiltak menes her oppføring, riving, endring, 

inkludert fasadeendringer og endret bruk av bygninger, 

konstruksjoner og anlegg. Tiltak inkluderer også 

endring i terreng, opprettelse og endring av eiendom. 

Normalt vedlikehold er ikke å regne som et mindre 

tiltak så lenge det ikke endrer på estetisk uttrykk. 

Normalt vedlikehold omfatter også mindre 

reparasjoner og enkle installasjoner innenfor en 

branncelle, dog ikke elektrotekniske. Sistnevnte krever 

elektroinstallatør.  

Ved tiltak på eksisterende byggverk setter PBL § 20-2 

og § 31-1 krav til visuelle kvaliteter og ivaretakelse av 

kulturell verdi. Bygninger som er fredet er underlagt 

kulturminneloven.  Grannelova omtaler ansvarsforhold 

mellom naboer, og er aktuell i forbindelse med 

ansvarsforhold ved byggeaktivitet på nabotomter. 

Dersom skade påføres en eiendom pga. byggeaktivitet 

på nabotomt, er utbygger rettslig pliktet til å betale det 

økonomiske tapet skaden medfører.  

De aller fleste forbedringer inne i leiligheten kan hver 

enkelt beboer styre selv. Unntak er inngrep i 

brannskille (f.eks sluk i baderomsgulv) og bærevegger. 

Alt på utsiden (vinduer, tak, fasader, balkonger, 

tekniske felles anlegg etc.) tilhører fellesskapet og må 

vedtas i fellesskap. Disse arbeider er stort sett søknad- 

eller byggemeldingspliktige. 
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PBL § 20-2 

Tiltak som krever søknad og tillatelse og kan 

forestås av tiltakshaver 

a) mindre tiltak på bebygd eiendom  

b) alminnelige driftsbygninger i landbruket  

c) midlertidige bygninger, konstruksjoner eller 

anlegg som nevnt i § 20-1 første ledd bokstav j 

og som ikke skal plasseres for lengre tidsrom 

enn 2 år  

d) andre mindre tiltak som etter kommunens 

skjønn kan forestås av tiltakshaver 

Kommunen kan vurdere at også andre mindre 

tiltak som er søknadspliktige kan forestås av 

tiltakshaver. 

PBL § 20-3 

Tiltak som ikke krever søknad eller tillatelse, 

dersom de er i overenstemmelse med plan 

a) mindre frittliggende bygning som oppføres 

på bebygd eiendom, og som ikke kan brukes til 

beboelse  

b) mindre frittliggende byggverk knyttet til 

drift av jordbruks-, skogbruks- og 

reindriftsområder  

c) mindre tiltak i eksisterende byggverk  

d) mindre tiltak utendørs  

e) fasadeendring som ikke fører til at 

bygningens karakter endres, samt 

tilbakeføring av fasade til tidligere 

dokumentert utførelse  

f) andre mindre tiltak som kommunen finner 

grunn til å frita fra søknadsplikten 

4.3 Om søknadsplikt 

I PBL § 20-1 er det gitt en innføring i hvilke tiltak som er 

søknadspliktige. Utgangspunktet er at all oppføring, 

tilbygging, påbygging, underbygging eller plassering av 

bygning, konstruksjon og anlegg er søknadspliktig, 

dersom ikke annet fremgår av unntaksbestemmelser i 

plan- og bygningsloven eller byggesaksforskriften. Også 

bruksendring, vesentlig endring eller reparasjon av 

søknadspliktige tiltak og vesentlige terrenginngrep er 

søknadspliktige. Tiltak som kan virke som 

vedlikeholdstiltak kan altså være reparasjonstiltak, og 

er dermed søknadspliktige.  

Det er mulig for enkeltpersoner, borettslag og sameier 

å søke om mindre tiltak på egen hånd, se PBL § 20-2. 

For større tiltak må engasjere fagfolk til for å søke for 

seg. Med fagfolk menes arkitekt, bygningsingeniør eller 

liknende, som har det som kreves for å få ansvarsrett.  

Ombygging av våtrom, som følge av nye vann- og 

avløpsledninger, membran og sluk, er å betrakte som 

vesentlig reparasjon og er byggemeldingspliktig. Dette 

fordi man gjør inngrep i et brannskille.  

Se for øvrig Byggforskserien 241.013 Søknadspliktige 

tiltak der tiltakshaver selv kan søke for mer 

informasjon. 

I dag er det opp til hver enkelt kommune hvordan de 

behandler søknader. Dette gjør at det ikke finnes en 

omforent praksis som gir en forutsigbarhet knyttet til 

hva som tillates. Det anbefales derfor å alltid ta tidlig 

kontakt med kommunen for veiledning. I denne 

veilederens vedlegg 1 er det likevel forsøkt å 

«kategorisere» typiske tiltak som «vedlikeholdstiltak»/ 

ikke-søknadspliktige tiltak og søknadspliktige tiltak. 
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Utdrag fra PBL § 31-2 

Tiltak på eksisterende bygg 

Tiltak på eksisterende byggverk skal 

prosjekteres og utføres i samsvar med 

bestemmelser gitt i eller i medhold av loven. 

På byggverk som er, eller brukes, i strid med 

senere vedtatt plan, kan hovedombygging, 

tilbygging, påbygging, underbygging, 

bruksendring eller vesentlig utvidelse eller 

endring av tidligere drift bare tillates når det 

er i samsvar med planen. 

Kommunen kan sette som vilkår for å tillate 

tiltak etter § 20-1 at også andre deler av 

byggverket enn det tiltaket gjelder settes i 

forsvarlig stand i samsvar med relevante 

tekniske krav. Dette kan gjøres når kommunen 

finner at byggverket er i så dårlig stand at det 

av hensyn til helse, miljø eller sikkerhet ellers 

ikke vil være tilrådelig å gjennomføre det 

omsøkte tiltaket. 

…Kommunen kan gi tillatelse til bruksendring 

og nødvendig ombygging og rehabilitering av 

eksisterende byggverk også når det ikke er 

mulig å tilpasse byggverket til tekniske krav 

uten uforholdsmessige kostnader, dersom 

bruksendringen eller ombyggingen er 

forsvarlig og nødvendig for å sikre 

hensiktsmessig bruk. Kommunen kan stille 

vilkår i tillatelsen. Departementet kan gi 

forskrifter som nærmere regulerer 

kommunens adgang til å gi tillatelse etter 

leddet her…. 

Er du i tvil? 

Er du i tvil om et ønsket tiltak er søknadspliktig 

eller ikke så be om en avklaring med 

kommunen. Om det kreves søknad så avklar 

hva som kreves av dokumentasjon og hvilke 

sentrale retningslinjer som gjelder. 

4.4 (Aldri helt) unntak for søknadslikt (for 

bevaringsverdig bebyggelse) 

Mindre tiltak kan være unntatt søknadsplikten, jfr. PBL 

§ 20-3. Unntak forutsetter imidlertid at tiltaket er i 

samsvar med gjeldende planer for området 

(kommunedelplaner, områdereguleringer og 

detaljreguleringer) og med bestemmelser i plan- og 

bygningsloven. Dette innebærer blant annet at reglene 

om avstand til nabogrense må overholdes. Man bør 

derfor starte med å finne ut hvorvidt tiltaket man 

ønsker å gjennomføre er søknadspliktig eller ikke.  

Byggforskserien 241.012 Mindre tiltak som er unntatt 

fra søknadsplikt, gir en fin innføring i hva som er 

unntatt fra søknadsplikten. Plan og bygningsetaten i 

Oslo kommune har også laget en egen veileder som 

omhandler nettopp dette: «Tiltak som er unntatt 

søknadsplikt, jf. PBL-20-3». 

Det er imidlertid viktig å merke seg at når gjelder tiltak 

på bevaringsverdig bebyggelse, så er utgangspunktet til 

Plan- og bygningsetaten i Oslo kommune at mindre 

tiltak på bygninger som er oppført Byantikvarens gule 

liste (eller som på andre måter er vurdert som 

bevaringsverdige) ikke omfattes av fritak. Dette betyr i 

praksis at det aldri er unntak for søknadsplikt for 

bevaringsverdig bebyggelse.  

Plan og bygningsetaten kan likevel unnta mindre tiltak 

på bevaringsverdig bebyggelse søknadsplikten, men 

ikke før de har gjort en gjort konkret vurdering i hvert 

enkelt tilfelle. Tiltakshavere må derfor ta kontakt med 

kommunen for å få en vurdering i hvert enkelt tilfelle.     

Det presiseres at denne innledende kontakten mot 

kommunen, i forbindelse med mindre tiltak, ofte er 

«fort gjort», og ikke like krevende som å søke om et 

tiltak. I vedlegg 1 omtales derfor mindre tiltak som 

unntatt for søknadsplikten, til tross for at kommunen 

må konfereres i alle tilfeller.   
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Hovedombygging og vesentlig reparasjon 

Med hovedombygging og vesentlig reparasjon, 

menes i utgangspunktet byggetiltak som etter 

kommunens skjønn er så omfattende at hele 

byggverket i det vesentlige blir fornyet  

Eksempler på hovedombygging og vesentlig 

reparasjon av en murgård kan være fullstendig 

fasaderehabilitering, inkl. vindusutskiftning, 

fornyelse av balkonger og endring av estetisk 

uttrykk, samt nytt tak. 

4.5 Om oppfyllelse av teknisk forskrift ved 

tiltaksgjennomføring 

Utgangspunktet er at alle arbeider/nye tiltak på 

eksisterende bygninger som er søknadspliktig etter PBL § 

20-1, skal tilfredsstille gjeldende Teknisk Forskrift. I dag 

(2014) gjelder forskrift 2010 (TEK 10). Kravene i TEK 10 

gjelder også for tiltak som er unntatt søknadsplikt slik 

det fremgår av PBL § 1-6 med henvisning til §§ 20-3 og 

20-4. Vedlikeholdstiltak, som i utgangspunktet ikke er 

søknadspliktige, har heller ikke krav om å tilfredsstille 

nye tekniske krav. Hvis tiltaket medfører såkalt 

hovedombygging eller bruksendring, så betyr det 

prinsipielt at ikke bare tiltaket, men hele bygningen, må 

oppgraderes til dagens forskriftsnivå. Det finnes 

imidlertid ingen omforent definisjon av begrepet 

«hovedombygging», hverken i lov eller forskrift.  

I henhold til PBL § 31-2 har kommunen anledning til å gi 

fritak når det ikke er hensiktsmessig å tilpasse bygningen 

til tekniske krav. Dette kan blant annet være hvis det 

oppstår uforholdsmessig høye kostnader, eller dersom 

bruksendringen eller ombyggingen er forsvarlig og 

nødvendig for å sikre hensiktsmessig bruk. I dag er det 

opp til hver kommune hvordan og i hvor stor grad 

unntakene gis. Når det gjelder bygninger som er 

bevaringsverdige, murgårdene inkludert, så kan det 

åpnes for fritak da tilfredsstillelse av nye tekniske krav 

ofte "ikke er forenlig med bevaring av kulturminner og 

antikvariske verdier". I så tilfelle pleier kommunen å si at 

kravene skal tilfredsstilles så langt de passer og ligger 

innenfor økonomisk mulighet. I praksis er det derfor helt 

urimelig at alle forskriftskrav skal gjøres gjeldende ved 

vesentlig reparasjon eller hovedombygging av en 

murgård. 
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5. Viktige fokusområder ved 
oppgradering 

Alle bygninger må vedlikeholdes og oppgraderes 

over tid for å opprettholde en tilfredsstillende 

standard og bokvalitet. I løpet av bygningens levetid 

endres gjerne brukernes og myndighetenes krav til 

bygningen. Dette fører til behov for å gjennomføre 

tiltak for å heve bygningens standard. Figur 5-1 

illustrerer hvordan en bygnings standard typisk 

endrer seg over tid.  

Vedlikehold igangsettes for å opprettholde 

bygningsdelens funksjon. Ved å utføre vedlikehold 

forlenges også levetiden til en bygning eller en 

bygningsdel. Dette skjer for eksempel ved å male 

vinduene. Ved å skifte ut vinduer, som typisk ble 

gjennomført på murgårdene under byfornyelsen 

på 1980-tallet, så øker man standarden i form av 

bedret u-verdi (altså bedre isoleringsevne). 

Murgårdsbebyggelsen har også blitt utviklet over 

tid, blant annet da de opp igjennom tidene har 

fått nye installasjoner (f.eks. toalett, dusj, bad 

etc.) som ikke var der opprinnelig.   

 

 

Vedlikehold og oppgradering (utvikling) bør med 

fordel ses på i sammenheng. Når man står 

ovenfor en større vedlikeholds- eller 

oppgraderingsprosess, bør man tenke langsiktig 

og se etter muligheter for å kombinere ulike 

tiltak. Det kan fort lønne seg i det lange løp, både 

med tanke på økonomi, og med tanke på å bedre 

bokvaliteten. 

Ved tiltaksgjennomføring vil ofte Byantikvaren 

være inne i bildet i forbindelse med byggesøknad 

og prosjektutvikling. Dette for å sikre at ikke 

verneverdier går tapt. Byantikvarens involvering 

betyr ikke nødvendigvis hindringer for ethvert 

moderniserings- eller utviklingstiltak, men det er 

likevel en del fokusområder man bør sette seg litt 

inn i før man begynner å planlegge større tiltak 

på bevaringsverdig murgårdsbebyggelse. Noen av 

de viktigste fokusområdene, med tilhørende 

muligheter og utfordringer, er presentert i dette 

avsnittet. 

  

Figur 5-1 Vedlikeholdsprinsipp (Figur: Multiconsult) 



 

 

17 Del 1 | Viktige fokusområder ved oppgradering 

Huseiers 10 bud:  

1. Det er ditt ansvar at bygningen din er i god 

stand  

2. Unngå taklekkasje  

3. Pass på at takrenner og nedløp fungerer som 

de skal  

4. Reparer pipa over tak  

5. Fjern løst murverk på vegg og gesims  

6. Sørg for at puss og maling sitter godt fast og 

er av riktig type  

7. Ta vare på vinduene  

8. Fjern trær og annen vegetasjon som kan 

skade bygget  

9. Ikke inviter råtesoppen hjem  

10. Sikre bygningen mot brann  

(Kilde: Byantikvaren i Oslo)) 

Overordnet vedlikeholdsprinsipp for 

bevaringsverdig bebyggelse  

Det overordnede vedlikeholdsprinsippet for 

bevaringsverdig bygningsmasse er at 

vedlikehold er bedre enn å reparere, og at å 

reparere er bedre enn å skifte ut.  

Inngrep i forbindelse med vedlikehold bør være 

så små som mulig. Ved rehabilitering og 

oppgradering bør man i størst mulig grad 

forsøke å tilbakeføre bygårdene i samsvar med 

opprinnelig utførelse, teknikk og materialbruk. 

Man bør tilstrebe å ta vare på originale 

elementer. Dersom utskiftning av originale 

elementer likevel blir aktuelt, bør man tilstrebe 

å lage best mulige kopier av det originale 

elementet, for å bevare opprinnelig uttrykk.  

5.1 Ha fokus på jevnlig vedlikehold 

Alle bygninger utsettes for kontinuerlig slitasje på 

grunn av ytre påkjenninger som vær og vind. Jevnlig 

vedlikehold er derfor det beste man kan gjøre for 

bevare verdien på bygningen.  Med jevnlig 

vedlikehold kan man unngå at skader får utvikle seg, 

og dermed unngå store økonomiske overraskelser. 

Unnlatelse av vedlikehold kan dessuten få store 

konsekvenser, både økonomisk og rettslig (jf PBL § 

31-3), da det er gårdeiers plikt å holde bygningen i 

forsvarlig stand. 

Det anbefales at alle sameier, borettslag etc. får 

utarbeidet en vedlikeholdsplan med årlig og 

fremtidig periodisk vedlikehold for sin bygård. På 

denne måten blir det lettere å planlegge 

vedlikeholdsoppgaver og man får en god oversikt 

over forventede kostnader.  

Byantikvarens informasjonsark “Huseiers 10 bud for 

vedlikehold” (utarbeidet i samarbeid mellom Plan- 

og bygningsetaten og Byantikvaren), gir en 

lettfattelig og grei anbefaling for jevnlig tilsyn og 

vedlikehold av bygninger. Følger man disse, så kan 

man være tryggere på at store skader unngås. 

For en gårdeier vil det aller viktigste å reagere på 

være: 

- Oppståtte riss / sprekker, sjekk bom 

(manglende heft mellom puss og underlag).  

- Avskallinger og deformasjoner (spesiell fokus på 

balkonger) 

- Fukt som akkumuleres i vegg / tak (dvs. ikke la 

hussoppen få utvikle seg) 

  



 

 

18 Del 1 | Viktige fokusområder ved oppgradering 

Vernestatus og synlighet fra det offentlige rom  

Husk at det er murgårdenes vernestatus, samt et 

tiltaks synlighet fra det offentlige rom, som 

normalt avgjør hvor store fasade- og takendringer 

som kan tillates. Desto sterkere juridisk vern en 

bygning er underlagt, desto mindre endringer vil 

man få tillatelse til å gjennomføre. 

 

5.2 Ivaretakelse av arkitektonisk uttrykk og 

originale elementer  

I de fleste tilfeller er det murgårdenes eksteriør, i 

noen tilfeller også sammen med trapperommene, 

som er bevaringsverdige. På generell basis vil det på 

grunn av denne bevaringsverdien, kunne være 

vanskelig å få tillatelse til å gjøre store endringer i 

murgårdenes fasader og tak. Dette fordi det vil 

påvirke murgårdens opprinnelige arkitektoniske 

uttrykk. Videre omtales typiske bygningsdeler som 

krever ekstra oppmerksomhet i denne forbindelse. 

5.2.1 Fasadeutsmykning 

Det er gjerne størst bevaringsverdier forbundet 

med murgårdenes gatefasader. Disse er ofte rikt 

utsmykket, med detaljer rundt vinduer, rosetter og 

gavlmotiver. Utsmykningene er typisk støpt i gips og 

festet på/i fasaden i etterkant. For å verne om det 

opprinnelige uttrykket til fasadene, er det derfor 

viktig å ta vare på fasadeutsmykningen. Ved en full 

ompussing av fasadene (nedhugging av 

eksisterende puss, før legging av ny), inkl. evt. 

etterisolering, så vil det typisk derfor være aktuelt å 

ta avstøpning av utsmykningen på fasadene å kunne 

tilbakeføre uttrykket ved å lage nye kopier. 

Eksempel på en typisk rikt utsmykket gatefasade er 

vist i Figur 5-2. 

Bakgårdfasadene er gjerne «glattere» (uten bånd og 

trekninger) enn gatefasadene, og ikke synlige fra 

det offentlige rom. Det er derfor mer sannsynlig å få 

aksept for fasadeendringer i bakgårdsfasadene. 

  

Figur 5-2 Eksempel på en rikt utsmykket gatefasade i Vibes 

gate, Majorstuen (Foto: Multiconsult) 
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I tillegg til vinduer, dører og porter bør også 

følgende komponenter gjenbrukes, både av 

hensyn til miljø og kulturvern: 

- Utsmykninger i metall, f. eks.  

o Trapper og trapperekkverk 

(også i tre) 

o Balkongrekkverk 

o Skifertak 

o Kobberplater til tak 

- Smijernslåser 

- Beslag og dørhåndtak i smijern 

 

5.2.2 Gjenbruk og reparasjon av vinduer, dører og 
porter 

Utskiftning av vinduer, dører og porter kan medføre 

fasadeendring, og vil, dersom elementet er 

originalt, kunne komme i konflikt med 

bevaringstanken. Som hovedregel bør man derfor i 

størst mulig grad tilstrebe å istandsette originale 

vinduer, dører og porter til opprinnelig stand, 

fremfor å skifte dem ut. Husk at dessuten at 

gjenbruk også er fordelaktig av miljøhensyn, og at 

det i noen tilfeller også kan være økonomisk 

gunstig. I Figur 5-3 er det vist et eksempel på et 

typisk originalt vindu som bør istandsettes. 

Ved gjenbruk av gamle vinduer og vindusrammer 

bør man ha fokus på å bedre isolasjonsevnen. En 

slik type utbedring kan ofte være rimeligere og 

enklere enn å bytte hele vinduet. Et eksempel på en 

mulig løsning er å sette inn en ekstra koblet ramme 

innenfor de eksisterende eldre vinduene. Eventuelt 

kan man også skifte ut glasset. På denne måten 

bevares den gamle vinduskarmen og uttrykket i 

fasaden, mens isoleringen forbedres og det nye 

vinduet blir skjermet mot vær og vind.  

Se også avsnitt 5.4.2 Tetting og etterisolering for 

mer informasjon om tetting. 

Mer informasjon om dette temaet er for øvrig å 

finne i Byantikvarens informasjonsark «Vinduer», 

«Momentliste for gode vinduskopier» og 

«Inngangsdører og porter». 

  

Figur 5-3 Eksempel på et typisk originalt og 

bevaringsverdig vindu (Foto: Multiconsult) 
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5.2.3 Etablering av balkonger 

En balkong kan øke verdien på en bolig og gi 

beboerne økt bokvalitet. Derfor er det mange som 

ønsker å oppføre balkonger i sine leiligheter. 

Etablering av balkonger i fasader som opprinnelig 

ikke har hatt det, vil likevel ofte komme i konflikt 

med ønsket om å ta vare på bygningens 

opprinnelige estetiske uttrykk. Balkonger tillates 

derfor sjeldent oppført i gatefasader som aldri har 

hatt balkonger. Oppføring av balkonger er 

søknadspliktig, og Plan- og bygningsetaten 

innhenter alltid Byantikvarens vurdering av 

balkongoppføringer på bygninger regulert til  

spesialområde bevaring. Et eksempel på et 

balkongprosjekt er vist i Figur 5-4. 

Se for øvrig Plan- og bygningsetaten og 

Byantikvaren sin «Balkongveileder» for mer 

informasjon om dette temaet. 

5.2.4 Takrenner og nedløp 

Ødelagte takrenner og nedløp kan føre til store 

fuktpåkjenninger på fasaden, med store puss- og 

teglskader skader som følge (jf. avsnitt 5.3 Fukt, 

fuktbalanse og materialvalg). Områder rundt 

takrenner og nedløp bør derfor vies ekstra stor 

oppmerksomhet for å unngå lekkasjer. Et eksempel 

på en fasadeskade i tilknytning til nedløp er vist i 

Figur 5-5. 

Hvis man skal skifte ut takrenner og nedløp, så bør 

man, i den grad det er mulig, bruke eksisterende 

nedføringer, og unngå å oppføre nye nedløpsrør på 

steder der det ikke har vært rør tidligere. Takrenner 

og belag utført i plast bør unngås på 

bevaringsverdige bygninger. Når det gjelder 

rørnedføringer for å lede bort vann fra takterrasser, 

så bør også disse utføres på en måte som ikke gjør 

det skjemmende på fasaden, med tilhørende 

utsmykning og dekor.  

  

Figur 5-4 Eksempel på et balkongsprosjekt (Foto: 

Multiconsult) 

Figur 5-5 Eksempel på fasadeskade i tilknytning til nedløp 

(Foto: Multiconsult). 



 

 

21 Del 1 | Viktige fokusområder ved oppgradering 

5.2.5 Etablering av heis 

Hvis man vurderer å innføre heis i en eldre murgård, 

bør denne, av antikvariske hensyn, aller helst 

innpasses innvendig i bygningen. Dette for å unngå 

konflikter med fasadevern. Det vil være 

vanskeligere å få tillatelse til etablering av en heis 

utvendig, særlig i fasader som vender ut mot gaten. 

I bakgårdsfasadene, der fasadene er betydelig 

endret fra før og/eller ikke har høy verneverdi, vil 

det være enklere å få tillatelse til etablering av heis. 

Det vil da være viktig å fokusere på gode tekniske 

og arkitektoniske løsninger, som ikke fører til skader 

på bygningen. Etablering av heis er et kostbart 

tiltak, som ikke er aktuelt for alle murgårder. Ved 

ønske om økt tilgjengelighet, f.eks. i sammenheng 

med etablering av loftsleiligheter, kan imidlertid 

etablering av heis være et aktuelt tiltak.   

5.2.6 Ombygging av tak og taktekking 

Det er viktig å være oppmerksom på at det stilles 

strenge krav til utførelse hvis man skal gjøre 

ombygginger i tak eller endre taktekkingen. Takløft 

og arker vil ofte ikke tillates oppført på en eldre 

murgård. Ved ombygging og etterisolering av tak, 

kan det imidlertid det meste av arbeidet utføres 

innvendig, slik at endringene ikke blir synlig uten 

fra. De mest vanlige taktekkingsmaterialene på 

eldre murgårder er skifer, båndtekking i metal og 

tegltakstein. Hvis man skal gjøre endringer og/eller 

fornyelse av taktekkingen, bør man tilstrebe å 

bevare og opprettholde det originale uttrykket, 

gjerne ved å tilbakeføre/opprettholde dokumentert 

opprinnelig utførelse. I Figur 5-6 og Figur 5-7 er det 

vist før- og etterbilder for et takprosjekt. 

Se for øvrig Plan- og bygningsetaten og 

Byantikvaren sin «Loftsveileder» for mer 

informasjon om dette temaet. 

 

  

Figur 5-6 Eksempel på utbedring av tak, før utbedring 

(Foto: Multiconsult). 

Figur 5-7 Eksempel på utbedring av tak, etter utbedring 

(Foto: Multiconsult). 
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5.2.7 Loftsutbygging og takterrasser 

Ved eventuell loftsutbygging, inkl. evt. takterrasser, 

stilles det en del krav til utførelse. I Figur 5-9 er de 

viktigste bygningstekniske utfordringene i 

forbindelse med loftsutbygging illustrert og 

oppsummert. Som en hovedregel skal nye 

elementer legges i takets nedre del og være 

tilbaketrukket fra gesimsen. Takvinduer skal ligge i 

plan med taktekkingen, ligge i nedre del av 

takflaten, være enkeltstående, være synlig smalere 

enn vinduene i veggfasaden, ha en vertikal form og 

legges i akse med underliggende vinduer i fasaden.  

Det oppstår ofte skader som følge av oppsamling av 

vann på takterrassene som ikke blir ført bort 

skikkelig. Dette, i sammenheng med slitasje og/eller 

ødeleggelse på membraner, kan føre til store 

skader, da vann kan trekke ned i konstruksjonen.  

Eksempel på skade i takterrasse er vist i Figur 5-8. 

Ved isolering i taket må det må lufttetthet fra 

innsiden ivaretas. Varm fuktig luft ut i kald 

konstruksjon vil medføre kondens og mulighet for 

råte. Isolering medfører også høyere snølast, dvs 

takets konstruksjon må kunne ivareta dette.   

Se for øvrig Plan- og bygningsetaten og 

Byantikvaren sin «Loftsveileder» for mer 

informasjon om dette temaet. 

  

Figur 5-9 

Bygningstekniske 

utfordringer knyttet til 

loftutbygging. (Figur: 

Byantikvaren i Oslo) 

Figur 5-8 Eksempel på skade i takterrasse (Foto: 

Multiconsult) 
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Bygningsfysikkens 10 bud 

1. Husk at isolasjonstiltak i bygninger alltid kan 

gi endret fukttilstand, og sørg for at denne blir 

bedre, ikke verre! Fuktskader er nesten alltid 

dyrere enn det man eventuelt sparer ved 

(uheldig) tilleggsisolering. 

2. Plasser isolasjonen på utvendig (kald) side av 

bærekonstruksjonene. 

3. Bruk mest mulig dampåpen, men lufttett, 

vindsperre på kald side av konstruksjonen. 

4. Bruk damp- og lufttett dampsperre på varm 

side av konstruksjonen.  

5. Unngå å lukke fuktfølsomme (organiske) 

materialer mellom to damptette sjikt. 

6. Velg dokumenterte robuste løsninger – 

tilstreb to trinns tetting av fasade, også for 

fuger. 

7. Sørg for at regn-, smelte- og kondensvann 

kan ledes bort fra bygget for eksempel ved 

hjelp av fall, beslag og drenerte/luftede 

hulrom.  

8. Benytt kapillærbrytende sjikt mellom 

organisk materiale (treverk) og 

betong/murverk. 

9. Beskytt materialer mot nedbør under 

transport, lagring og montering. Unngå å bygge 

inn fuktige materialer. Sørg for at 

entreprenøren tørker ut råbygg og materialer 

med avfukting, ikke bare med oppvarming. 

10. Dersom det fravikes fra de 9 første 

punktene må det gjøres grundige 

bygningsfysiske vurderinger (av fagfolk) for å 

unngå byggskader. 

(Kilde: Multiconsult) 

5.3 Fukt, fuktbalanse og materialvalg  

Vann, gjerne i kombinasjon med frost, kan forårsake 

store bygningsmessige skader på en murgård. Hvis 

vann får trenge inn i konstruksjonene og 

akkumuleres som fukt kan det medføre frostskader 

i teglsteinen (kalt frostsprengning) og råteskader i 

trekonstruksjonene. Før man skal gjøre 

bygningsfysiske endringer på en murgård, er derfor 

hovedregelen å kontakte fagfolk. Både for å unngå 

skader, og av hensyn til bevaringsverdier, er 

hovedregelen videre at tradisjonelle materialer bør 

velges fremfor moderne materialer ved 

rehabilitering og oppgradering. Hvis det likevel 

skulle bli aktuelt å innføre ikke-tradisjonelle 

materialer bør miljøvennlige og bestandige 

produkter velges. 

5.3.1 Fuktpåkjenninger 

De mest vanlige fuktkildene er nedbør, fukt fra 

inneluft, fukt i byggematerialer, fukt i grunnen og 

lekkasjer. Det er altså ikke kun fukt utenfra som er 

problematisk, men også «den moderne 

bygningsbruken» (for eksempel med mye og lang 

dusjing, tørking av klær og matlaging) som kan 

medføre stor fuktbelastning. Når det gjennomføres 

tiltak på klimaskjermen (fasade eller tak) på gamle 

murgårder vil de varme- og fukttekniske 

egenskapene kunne endre seg. Dersom det ikke 

gjøres faglige vurderinger kan faren for byggskader 

være stor. De viktigste bygningsfysiske prinsippene 

som bør ivaretas ved tiltaksgjennomføring er listet 

opp i bygningsfysikkens 10 bud (se faktaboks). 
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La murgården din «få puste»! 

Husk at det opprinnelig var tilrettelagt for god 

luft‐ og varmetransport gjennom murgårdens 

vegger, og at risikoen for fuktskader 

opprinnelig var lav. I dag gjør man gjerne 

fasadene i en murgård for tette, som et 

resultat av bruk av feil pusstype og/ eller ved 

feil utførelse av fasadeetterisolering, i 

kombinasjon med mer fukt innenfra.  En 

murgård må «få puste», slik at den 

(uunngåelige) fukten i veggene får fordampe! 

Hvis ikke kan det lett oppstå bygningsfysiske 

problemer med skader som følge.  

 

5.3.2 Opprinnelig fuktbalanse 

Figur 5-10 viser en prinsippskisse av hvordan 

malingen og/eller pussen i murgårdsfasaden 

opprinnelig ble oppfuktet jevnt over hele 

overflaten, for så å tørke ut igjen fukten over 

samme flate. Når fuktbalansen i fasaden er optimal, 

vil fukten som suges opp i veggen tørke ut igjen 

forholdsvis raskt, fordi overflaten er stor. På den 

måten vil ikke belastninger på eventuelle 

skadesteder i fasaden bli større enn andre steder i 

veggen. Figur 5-11 viser en prinsippskisse av hva 

som skjer når malingen og/eller pussen på 

murgårdsfasaden ikke tar opp fuktighet jevnt over 

veggflaten. Det kan for eksempel være en teglvegg 

som er malt med plast- eller oljebasert maling eller 

behandlet med spesielt tett puss. Dersom det 

oppstår skader i denne overflatebehandlingen, vil 

dette skadestedet få en fuktinntrengning som er 

forholdsvis mye større enn resten av veggen, og 

fordi vannet deretter må tørke ut igjennom et lite 

område, vil uttørkingen skje sakte. Dette kan 

medføre at fukt akkumuleres i veggen rundt 

skadestedet og øker risikoen for skader. 

Se for øvrig Byantikvaren i Oslo sitt informasjonsark 

«Murgårdsfasader – Istandsetting og vedlikehold» 

for mer informasjon om dette temaet. 

5.3.3 Frostsprengning og råteskader 

På kalde dager kan fukt som ikke tørker opp i 

veggene fryse til is, og gi såkalt frostsprengning 

(volumutvidelse av vannet) i fasaden. 

Frostsprengning kan medføre oppsprukket puss 

og/eller tegl, og i verste fall også nedfall av 

teglstein.   

Akkumulert fukt i konstruksjonene kan også føre til 

råteskader i murgårdens trekonstruksjoner (tak og 

etasjeskillere), og i verste fall kunne bidra til 

utvikling av ekte hussopp. I alle tilfeller av registrert 

sopp, må soppen saneres og fjernes. Dersom sopp 

oppdages eller mistenkes, bør fagfolk kontaktes.  

  

Figur 5-10 Prinsippskisse av en velfungerende 

fuktgjennomgang i murgårdsfasaden. 

Figur 5-11 Prinsippskisse av en uheldig 

fuktgjennomgang i murgårdsfasaden. 
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5.3.4 Valg av puss- og malingstyper i fasader 

Det er viktig å være oppmerksom på at moderne 

pussmaterialer (f.eks. sementpuss) gjerne er 

sterkere enn de tradisjonelle og opprinnelige 

materialene som ble brukt på murgårdene 

(kalkpuss). Figur 5-12 viser Byantikvaren i Oslo sin 

prinsippskisse av hvordan samvirket mellom puss og 

tegl optimalt sett skal fungere ved 

temperaturendringer.  Konsekvensen av å bruke 

moderne pussmaterialer som er for sterke, er at det 

kan oppstå spenninger mellom ulike fasadelag, som 

følge av fuktighets- og temperaturendringer. Slike 

spenninger kan føre til at materialene krymper eller 

utvides, som vist i Figur 5-13, eller at pussen drar 

med seg overflaten på teglsteinen, som vist i Figur 

5-14.  

Oppsprekking av puss og/eller at overflaten på 

teglsteinen løsner kan føre til alvorlige fasadeskader 

og farlige situasjoner. Puss, og i verste fall teglstein, 

kan falle ut, og oppsprekkingen kan videre føre til at 

det, via sprekker og nakne teglsteinspartier, tas opp 

mer fukt i konstruksjonen.  

 Husk at det også kan oppstå skader ved bruk av feil 

type maling i fasadene. Tradisjonell maling er 

kalkmaling, og dens funksjon var i utgangspunktet å 

beskytte kalkpussen. I tillegg til at det i den senere 

tid er brukt feil puss ved rehabilitering av 

murgårdene, er det også ofte brukt feil malingstype. 

Det har spesielt vært utbredt med olje-, plast- og 

silikonmalinger. Ved gjentatte ommalinger blir disse 

malingene mer og mer diffusjonstette og kan på 

den måten føre til ødelagt kalkpuss og 

fuktproblemer på sikt. Når det gjelder fargesetting 

av fasadene, bør man velge opprinnelig farge. 

Se for øvrig Byantikvaren i Oslo sitt informasjonsark 

«Murgårdsfasader – Istandsetting og vedlikehold» 

og «Fargesetting av 1800-talls murgårder i 

Christiania» for mer informasjon om dette temaet. 

 

 

 

 

 

  

Figur 5-13 Pussen kan løsne ved krymping eller utvidelser 

(temperaturbevegelser), dersom pussen er sterkere enn 

underlaget og har dårlig heft. 

Figur 5-14 Pussen kan dra med seg overflaten på 

teglsteinen, ved temperaturbevegelser, dersom pussen er 

sterkere enn underlaget og har god heft. 

Figur 5-12 Optimalt samvirke mellom puss og teglstein. 
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Vær OBS på mulige miljøfarlige stoffer: 

- Forsegling med PCB rundt vinduer med to 

lags glass fra 60-og 70 tallet  

 

- Asbest blant annet som isolering rundt rør 

og i brannhemmende plater 

 

- Bly ble opprinnelig benyttet i skjøter på 

avløpsrør i støpejern. 

 

- Oljekjeler må fjernes 

5.3.5 Kartlegging av sanering av miljøfarlige stoffer  

Ved oppgradering og rehabilitering av murgårder er 

det viktig å ha fokus på at det kan finnes miljøfarlige 

stoffer i bygningsmassen. Fra slutten av 60-tallet og 

inn til midten av 70-tallet var det normalt å bruke 

vinduer med tolags glass. Forseglingen rundt denne 

type glass har som oftest PCB i seg. Dersom PCB 

påvises må vinduene saneres, og det vil ikke være 

tillatt å gjenbruke dem. Tidligere var det også 

normalt å bruke asbest blant annet som isolering 

rundt rør og i brannhemmende plater. Så lenge man 

ikke rører asbest er det ikke farlig, men ved en 

oppgradering må asbesten saneres og håndteres av 

fagfolk. Opprinnelig ble benyttet bly i skjøter på 

murgårdenes avløpsrør i støpejern.  

Totalt sett krever sanering av miljøfarlige stoffer 

egne planer og beskyttende tiltak. Dette er det 

viktig å være oppmerksomme på og ta hensyn til 

ved tiltaksgjennomføring. 

Husk ellers at det i dag er kommet krav om fjerning 

av oljetanker, som mange av murgårdene har 

benyttet som del av oppvarmingsanlegget.  
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Husk at gode bovaner er «gratis», så start 

med å kontrollere din egen energibruk: 

- Varmtvannsforbruk 

- Styring av innetemperatur 

- Styring av evt. ventilasjon 

- Luftevaner 

- Bruk av elektrisk utstyr 

Gjør så en vurdering av luftlekkasjer i 

bygningskroppen: 

En slik kontroll kan man selv gjøre relativt 

enkelt ved å bruke myggspiral eller røyk for 

å se om det er store luftlekkasjer i 

ytterkonstruksjonene og internt i huset.  

En mer profesjonell undersøkelse, med 

lufttetthetsmålinger og termografering, kan 

utføres av fagfolk. 

Sjekk at det er riktige innstillinger på  

- friskluftventiler 

- peisspjeld  

- styringen av evt. ventilasjonsanlegg  

Gjør til slutt en kontroll av varmeanleggets 

tekniske standard (bør gjøres av fagfolk) 

 

I valget mellom ulike enøktiltak bør man 

både se på reduserte kWh pr investerte 

krone og på bedring av inneklima og 

bokvalitet generelt: Er du på jakt etter å 

redusere energikostnadene, kan for 

eksempel en varmepumpe, kontra elektrisk 

oppvarming, redusere energibruk til 

oppvarming. Installasjon av en varmepumpe 

er gjerne billigere enn f.eks. å etterisolere 

eller skifte vinduer. Det er likevel viktig å 

understreke at man ofte gjør 

bygningsmessige tiltak for å utbedre teknisk 

tilstand og/eller for å bedre inneklima og 

komfort. 

5.4 Energieffektivisering og endring av 

energiform  

Energiøkonomiseringstiltak (enøktiltak) blir gjerne 

gjennomført fordi man ønsker å redusere 

energikostnader, samtidig som man vil forbedre 

inneklimaet og bokvaliteten generelt. Mange 

energitiltak utløses dessuten i forbindelse med 

gjennomføring av andre nødvendige vedlikeholds- 

og oppgraderingstiltak, nettopp fordi man ser 

fordelene og mulighetene til å kombinere tiltak.  

Når man står ovenfor valget mellom ulike enøktiltak 

er det naturlig å se på mulighetene for 

energieffektiviserende tiltak på selve 

bygningskroppen. Det er imidlertid viktig å huske på 

at det også kan gjøres store besparelser ved å se på 

muligheten for å endre energikilde.  

5.4.1 Innledende undersøkelser av dagens 
energiforbruk 

Før man igangsetter enøktiltak, bør dagens 

energiforbruk kartlegges. På den måten kan man 

beregne lønnsomheten av ulike tiltak, og få et 

inntrykk av potensialet for energisparetiltak. For 

bygninger som utelukkende har elektrisk 

oppvarming, finner man den totale, årlige 

energibruken ved å lese av strømmåleren. Dersom 

man helt eller delvis benytter andre energikilder 

enn elektrisitet, må man regne ut energibruken i 

kWh ut fra virkningsgraden til varmeanlegget og 

mengden brukt brensel i liter, kg eller favn, og legge 

dette tallet til den avleste verdien fra 

strømmåleren.  

Det er viktig å være oppmerksom på at mange 

enøktiltak kan utføres på bygningskroppen uten at 

det medfører store inngrep. Eksempler på slike 

tiltak er lufttetting av konstruksjoner (for eksempel 

montering av tettelister rundt vinduer), isolering av 

bjelkelag og oppgradering av vinduer.  
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Om kuldebroer 

Kuldebroer oppstår når et begrenset parti av en 

bygningsdel får vesentlig dårligere/høyere U-

verdi (isoleringsevne) enn konstruksjonen 

omkring). Kuldebroer fører til en sterk 

varmestrøm og et ekstra varmetap, og kan gi 

økte oppvarmingsutgifter.  Kuldebroer kan også 

føre til kondens i form av fuktighet eller støv, 

som igjen kan føre til misfarging, saltutslag eller 

fuktproblematikk med frostsprengning som 

konsekvens.  

Kritiske elementer ved utvendig etterisolering 

Ved utvendig etterisolering av en 

murgårdsfasade, er det gjerne overgangen fra 

tak/vegg og vegg/grunnmur som kan være 

kritisk, siden vegglivet må flyttes utover. Det 

samme gjelder for vinduer, som ofte må flyttes 

ut for å unngå kuldebroer. Nye vinduer bør 

plasseres i samme posisjon som 

varmeisolasjonssjiktet, slik at oppbretten i 

bakkanten av sålebenkbeslaget kommer på 

utsiden av isolasjonssjiktet. Denne løsningen vil 

gi lavest varmetap, samtidig som den gir lavere 

risiko for fuktskader, grunnet god regntetting. 

Ved å plassere vinduene langt ute i veggen vil 

man også få mer solvarme og mulighet for 

lufting enn ved plassering lenger inn mot varm 

side. En slik løsning kan være utsatt for 

fuktinntrengning fra regnvann, spesielt på 

toppkarm. Dette må adresseres i prosjektering 

og utførelse. (SINTEF Byggforsk, 2003a) 

5.4.2 Tetting og etterisolering 

I eldre murgårder vil det alltid være et visst 

varmetap, og varmeisolasjonen er ikke som i nyere 

bygninger, siden byggene opprinnelig var naturlig 

ventilerte og uten isolasjon i vegger. Det naturlige 

varmetapet skyldes hovedsakelig luftlekkasjer 

mellom overgangene i bygningsdeler og utettheter i 

konstruksjonen. Hvis disse luftlekkasjene blir for 

store, kan det føre til dårlig inneklima og 

uforholdsmessig høyt energiforbruk. For overganger 

i vinduer, ved dører, langs tak og langs gulv, kan 

utbedring av luftlekkasjene ofte gjøres ved enkle 

tettingstiltak. Eksempelvis kan man fjerne lister og 

vindusgerikter og fylle i mineralull. Mer omfattende 

energieffektiviseringstiltak kan omfatte 

etterisolering.  

Utvendig etterisolering 

Kuldebroproblematikk og fare for fuktskader er 

hovedårsakene til at det rent bygningsteknisk 

anbefales å velge utvendig etterisolering fremfor 

innvendig. Utvendig etterisolering kan imidlertid 

forringe de bevaringsverdige murgårdenes 

arkitektoniske uttrykk, og er i mange tilfeller derfor 

ikke praktisk gjennomførbart for utsmykkede 

gatefasader. I praksis vil det derfor være mest 

aktuelt å få godkjent utvendig etterisolering av 

bakgårdsfasadene eller av andre slette fasader. 

Merk at utvendig etterisolering gir økt fotavtrykk fra 

bygningen (bygningen får altså større grunnflate). 

Ved utvendig etterisolering av murvegger, anbefales 

det gjerne å bruke et fasadesystem med puss på 

isolasjonen.  

Eksempler på vellykkede prosjekter der utvendig 

etterisolering er utført, er gitt i Figur 5-15 og Figur 

5-16. 
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Innvendig etterisolering 

Ved innvendig etterisolering, i motsetning til 

utvendig etterisolering, vil man lettere vil kunne øke 

kuldebroeffekten der gulvet går ut i fasaden. 

Innvendig isolasjon vil føre til lavere temperatur i 

murfasaden og dermed fare for høyere fuktnivå 

som i sin tur kan gi fukt- og frostskader i 

teglsteinsfasadene i form av avskalling av maling 

eller puss.  

Det er dessuten viktig å være oppmerksom på at 

ikke all teglstein er egnet til innvendig 

etterisolering. Fagfolk må derfor engasjeres for å 

gjøre grundige undersøkelser av blant annet 

frostbestandighet og fuktopptak før man evt. 

igangsetter innvendig etterisolering. 

Nettopp fordi det lett kan oppstå store skader, er 

det svært viktig at både planlegging og utførelse av 

innvendig etterisolering utføres av fagfolk. Hver 

enkelt beboer frarådes derfor på det sterkeste å 

begynne med innvendig etterisolering på egen 

hånd.  

Se for øvrig SINTEF Byggforsk detaljblad «723.314 

Etterisolering av murvegger» for mer informasjon 

om både utvendig og innvendig etterisolering. 

Etterisolering av tak og bjelkelag mot kjeller og loft 

Andre gode, og enklere, bidrag til reduksjon av 

varmetap og utgifter til oppvarming kan være 

etterisolering av etasjeskillere mot kaldt loft, tak 

over varmt loft og gulv mot uoppvarmet 

kjeller/kryprom. Ved gjennomføring av denne type 

tiltak er hovedregelen at man bør kontakte fagfolk, 

nettopp fordi det også her kan oppstå problemer 

knyttet til fukt, som følge av temperaturendringer. 

Ved etterisolering av tak kan det også oppstå 

utfordringer knyttet til endrede laster.  

 

 

 

 

 

 

  

Figur 5-16 Eksempel på vellykket utført pussisolasjon og 

flyttede vinduer, Sinsen skole (Foto: Multiconsult) 

Figur 5-15 Eksempel på vellykket utført pussisolasjon på 

Sofienberg skole (foto: Multiconsult) 
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Enklere grep: 

Merk at det også er mulig å gjøre mindre 

energieffektiviseringstiltak ved enklere grep. For 

eksempel utskiftning av installasjoner (dusj, 

varmtvannsbereder, vaskemaskin etc.), valg av 

bærekraftige alternativer, som bruker mindre og 

mer miljøvennlige ressurser. Det vil si 

installasjoner som for eksempel bruker mindre 

energi, vannforbruk, har mindre 

vedlikeholdsbehov.   

 

5.4.3 Endring av energiform 

Bruk av fornybar energi kan redusere behovet for 

bygningsmessige enøktiltak. Dersom man ønsker å 

gjøre en bygning mer energieffektiv, bør man derfor 

også vurdere overgang fra elektrisitet og oljekjel, 

som er de vanligste oppvarmingskildene for 

murgårder i dag, til fornybare energikilder. Husk at 

det i dag er kommet krav om fjerning av oljetanker. 

Andre alternativer kan være moderne vedovner, 

pelletskaminer og ulike typer varmepumper eller 

solfangere.  Bytte av varmekilde kan i tillegg til å 

være bedre for miljøet, også være lønnsomt. Se 

Enovas hjemmesider for mer informasjon om 

støtteordninger (www.enova.no). 

Dersom man vurderer overgang å utføre enøktiltak, 

bør man også kontrollere eksisterende 

varmeanleggs tekniske standard. Til en slik kontroll 

bør man som regel benytte fagfolk, siden den ofte 

innebærer målinger av virkningsgrad, samt 

røykgassens CO2-/sotinnhold og temperatur. 

Dersom det er lenge siden service ble utført på 

varmeanlegget, kan det tyde på at anleggets 

effektivitet er noe dårligere enn hva den i 

utgangspunktet burde være. Kontroller hvilken 

temperaturstyring varmeanlegget har, og om 

styringen enkelt kan forbedres. Forbedring kan 

oppnås ved å installere innsatsplugger på 

panelovner eller ved montering av 

termostatventiler på eksisterende radiatorer. 

Det påpekes at ivaretakelse av bevaringsverdier vil 

kunne komme i konflikt med installasjon av f.eks. 

varmepumper. En varmepumpens utedel vil kunne 

forstyrre det estetiske uttrykket til 

murgårdsfasadene. Ved ønske om innføring av 

varmepumper bør man derfor gå i dialog med 

Byantikvaren. Byantikvaren anbefaler for øvrig at 

varmegjenvinning løses kollektivt og knyttes til bruk 

av vannbåren varme (radiatorer). 

Se for øvrig Byantikvaren i Oslo sitt informasjonsark 

«Varmepumper». 

  

http://www.enova.no/
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5.5 Inneklima  

I tillegg til at vann kan forårsake bygningsmessige 

skader på en murgård, kan også økt luftfuktighet 

bidra til dårligere inneklima. De fleste mennesker 

tilbringer mesteparten av sin tid innendørs. Siden 

inneluft ofte er mer forurenset enn uteluft, er det 

derfor ikke uvanlig at dårlig innemiljø kan føre til 

sykdom.  

Heldigvis finnes det flere tiltak man selv kan 

utføre for å forbedre inneklimaet i sin bolig.  For 

å velge riktige tiltak, bør du ha en formening om 

hvilke faktorer som gjør at ditt inneklima er 

dårlig. Generelt kan påvirkningsfaktorene på 

inneklimaet deles opp i emnene presentert i 

Tabell 5-1. 

Tabell 5-1 Faktorer som påvirker inneklimaet (Tabell: Multiconsult) 

Emne Faktorer Hva skjer? Hvordan påvirker det oss? 

O
m

gi
ve

ls
er

 

Utendørs 
luftkvalitet 

Områder med høye CO2- og NOx-nivåer gir 
dårligere effekt av ventilasjon og luftskifte. 
Radon, støy fra trafikk vil også påvirke 
inneklimaet. 

Det kommer an på grad av forurensning. Fra mindre 
alvorlig støv som gir tørre slimhinner til høye 
konsentrasjoner av radon som øker risiko for 
lungekreft. 

Temperatur Høy innetemperatur gjør oss mer følsomme for 
svevestøv og avgassinger. Øker også avgassing 
fra materialer. Bedre vekstforhold for sopp. 

Personer som oppholder seg i rommet over lengere 
tid får dårligere konsentrasjon, trøtthet og hodepine. 
Ved muggsopp kan vedkommende og påføres 
luftveisinfeksjoner og astma. 

B
yg

g 

Klimaskall Dårlig u-verdi, kondens, punkterte vinduer, 
kuldebroer skaper store 
temperaturvariasjoner, og hever den relative 
luftfuktigheten. 

Forskjeller over 3 ˚C mellom føtter og hode gir 
ubehag. 

Ventilasjon 
og luftskifte 

Dårlig ventilasjon fjerner ikke forurenset luft og 
øker stimulerer de andre punktene på listen. 

Vil fremheve de andre faktorene ytterligere ved 
dårlig ventilasjon. 

Luft-
fuktighet 

Danner muggsopp og råte. Fuktskader. Luftveisinfeksjoner, astma, hoste, hodepine, 
tretthet, nedsatt konsentrasjonsevne. 

Avgassing 
fra 
materialer 

(Særlig nye) materialer inneholder ofte 
kjemiske stoffer. De kjemiske stoffene gir 
avgassing som igjen «forurenser» luften.  

Hodepine, irritasjon, allergiske reaksjoner eller risiko 
for helseskader.  

Lysforhold For svakt eller for sterkt lys Hodepine, tretthet 

Innredning Mange overflater samler Støv/partikler. 
Spesielt tepper. 

Tørre irriterte slimhinner, allergiske anfall, høysnue 
og astmaanfall. 

A
kt

iv
it

et
er

 

Renhold og 
vedlikehold 

Opphop av støv/partikler, matrester etc. Tørre irriterte slimhinner, allergiske anfall, høysnue 
og astmaanfall. 

Matlaging Avgassinger. Sitrusfrukter og nøtter spesielt 
kan spre stoffer til luft som personer reagerer 
på. 

Allergiske reaksjoner. 

Fysisk 
aktivitet 

Dårligere luftkvalitet, høyere CO2-innhold. Hodepine og tretthet. 

For mange 
personer  

Dårligere luftkvalitet, høyere CO2-innhold. Hodepine og tretthet. 

Dyrehold  Hold av pelsdyr Allergiske reaksjoner. 

Parfyme Overforbruk av parfyme Hyperreaktive personer kan reagere og får hodepine, 
pusteproblemer og føler ubehag. 
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Brannsikring 

Rømningsveier 

- Alle leiligheter skal ha tilgang til to 

rømningsveier. Dette er som regel ett eller to 

trapperom, kombinert med vindu som er 

tilgjengelig for brannvesenets stigebiler. 

Leiligheter som kun har én rømningsvei må 

vurderes særskilt. Kompenserende tiltak kan være 

branntau, brannstige e.l. 

- Hold rømningstrapper ryddige. Rømningstrapper 

er ofte baktrapper som sjelden er i bruk, disse skal 

ikke brukes som lagringsplass.  

- Søppelkasser o.l. plasseres slik at de ikke hindrer 

rømning og at de er sikret mot ildspåsettelse. 

- Porter/ytterdører bør være låst, men må kunne 

låses opp ved rømning. 

Varsling 

- Leiligheter og fellesarealer skal ha røykvarslere. 

Varslere i trappeoppgang og leiligheter bør 

seriekobles slik at man er sikret at alle blir varslet. 

Automatiske varslingsanlegg anbefales. 

Spredning 

- Alle leiligheter må ha eget håndslokkeapparat 

eller husbrannslange. 

- Dører mellom trapperom og leilighet, loft og 

kjeller må være brannklassifisert for å unngå 

spredning. Flotte gamle dører kan i de fleste 

tilfeller oppgraderes i stedet for å skiftes (se 

artikkel «Brannsikring og bevaring av originale 

trapperomsdører» av André Korsaksel). 

- Montere dørpumpe på trapperomsdører. 

- Unngå lagring av brannfarlig materiale på åpne 

loft og i kjellere, samt unngå bruk av elektrisk 

utstyr i fellesarealer. Loft og kjellere har ofte store 

åpne arealer hvor brann kan spre seg raskt. 

- Alle gjennomføringer (sjakter, ventilasjonsrør, el-

kabler m.m.) gjennom brannskiller må være tettet 

med materialer med tilstrekkelig brannmotstand. 

- Elektrisk anlegg må kontrolleres jevnlig. 

- Sprinkling kan kompensere for enkelte avvik. 

 

5.6 Brannsikring 

Eldre murgårder representerer en særskilt brannrisiko. 

Gårdene har mye brennbart treverk (trebjelkelag, 

trappeløp, vegger mot trapperom, nye skillevegger, nye 

nedforinger og påforinger av tre etc.), og brann kan 

derfor raskt spre seg og være vanskelig å slokke. Figur 

5-17 viser de typiske branntekniske svakhetene til en 

murgård.  

Siden 2009 har Oslo Brann- og redningsetat (OBR) 

gjennomført tilsyn av samtlige eldre murgårder som 

viser at: 70 % av murgårdene har kun tilgang til én 

rømningstrapp, 50 % har fare for rask spredning av røyk 

og flammer til trapperom/rømningsvei og 75 % har ikke 

noen form for felles varsling av brann. For mer 

informasjon, se nettsiden til OBR om prosjekt Brannsikre 

murgårder. Der finnes mye nyttig informasjon, inkludert 

tips om økonomisk støtte til brannsikring. 

Forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn 

(FOBTOT) sier «Sikkerhetsnivået i eldre bygninger skal 

oppgraderes til samme nivå som for nyere bygninger så 

langt dette kan gjennomføres innenfor en praktisk og 

økonomisk forsvarlig ramme». Gjennomføring av 

brannteknisk utbedring kan i noen tilfeller komme i 

konflikt med vernehensyn, og bevaringsverdiene må 

derfor også ivaretas. Det finnes imidlertid en rekke 

brannsikringstiltak som man enkelt kan gjøre noe med, 

og som absolutt ikke krever full ombygging av 

murgården.  

 

  

Figur 5-17 Oversikt over brannteknisk særlig svake punkter. 
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Se for øvrig Byggforskserien Byggforvaltning 720.315 

Brannteknisk utbedring av murgårder fra perioden 

1870-1940, og byantikvarens og riksantikvarens 

informasjon om brannsikring for mer informasjon. Se 

også Oslo kommunes informasjon om «Brannsikker 

bygård».  

5.7 Setningsproblematikk  

Fundamentsvikt er gjerne hovedårsaken til de aller 

farligste skadesituasjonene som kan oppstå for eldre 

murgårder. Fundamentsvikt forårsakes av endrede 

grunnforhold, og kan gi setningsskader på bygningen. 

Fenomenet oppstår gjerne på grunn av endret 

belastning eller nyere tidens endringer og bevegelser i 

grunnen. Eksempelvis blir terrenget rundt murgårdene 

stadig mer utbygd, i tillegg til at drenering fører vann 

bort fra grunnen slik at grunnvannssenking oppstår. 

Det mest typiske symptomet på setningsskader er 

skråsprekker (også kalt riss) i fasaden. Eksempler på 

slike skråsprekker/riss er illustrert i Figur 5-18 og Figur 

5-19. 

Hvis setningsskadene på en murgård blir tilstrekkelig 

store og farlige, kan det bli aktuelt å 

«refundamentere» bygningen for å unngå farlige 

situasjoner. En refundamenteringsprosess er svært 

kompleks og kostbar, og man bør derfor, både av 

antikvariske og økonomiske hensyn, gjøre grundige 

undersøkelser og analyser ved hjelp av 

bygningskyndige før man setter i gang. Grundige 

undersøkelser og analyser av selve skadene, samt 

grunnforholdene og dybde til fjell, bør danne grunnlag 

for å avgjøre hvilke tiltak som er nødvendige å utføre 

med tilhørende kostnadsanslag.   Refundamentering 

kan foregå med peler og med eller uten seksjonsvis 

understøping, avhengig av hvordan bygningen 

opprinnelig var fundamentert. I tillegg til selve 

refundamenteringen, må man også rette opp 

oppståtte skjevheter i bygningen. 

 

 

 

 

  

Figur 5-19 Eksempel på alvorlige skråriss i en fasade 

(Foto: Multiconsult). 

Figur 5-18 Setningsskader synlig som skråsprekker/riss 

i fasaden (Illustrasjon: Multiconsult) 
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Hovedutfordringene for å tilfredsstille 

lovens krav for de som er 

rullestolavhengige kan oppsummeres 

som: 

1. Komme seg inn i bygget 

Dette vil i de fleste tilfelle kreve rampe. 

Første etasje i de eldre murgårdene ligger 

ofte omkring 80 cm over bakkeplanet. 

Etablering av rampe kan være krevende 

2. Bevege seg i inngangsetasjen 

Dette vil kreve ombygging av planløsning 

for å tilfredsstille snumuligheter. I gårder 

der det har vært skjevheter og gulv er 

rettet opp rom for rom vil det oppstå 

utfordringer ved terskler.  

3. Bevege seg opp eller ned 

Dette krever heis enten i form av 

trappeheis eller vanlig heis. I noen 

murgårder er det store trapperom men 

sjelden så store at det kan gi rom for å snu 

en rullestol. Men det bør vurderes om en 

smal heis kan fungere, dvs en rullestol må 

tygges ut eller inn. Slike heiser vil også 

kunne benyttes med rullator. Det vil gi en 

rekke mennesker bedre mulighet til å 

komme ut / inn og opp / ned i bygningen. 

Ved tilgjengelighet for rullestol til alle 

etasjer vil de samme behovene i leiligheten 

oppstå som nevnt i punktet over. Ved en 

eventuell brann vil heisen stanse. Av den 

grunn vil det sannsynligvis utløse et krav 

om sprinkleranlegg i hele bygget.  

Husk at det er bra å få flest mulig inn i en 

bygning, men at alle skal komme seg ut 

ved brannevakuering. 

 

 

 

5.8 Tilgjengelighet og universell utforming 

De gamle bygårdene ble ikke bygget med særlig tanke på 

tilgjengelighet for mennesker med funksjonshemninger. 

Hensyn til dette får imidlertid større fokus i dag enn for 

over 100 år siden. Tradisjonelt har tiltak som blir utført 

for å bedre tilgjengelighet framstått som uheldig både 

estetisk og med hensyn til vern. Det kan ofte være en 

arkitektonisk utfordring å utforme tiltak for økt 

tilgjengelighet i eldre bygninger slik at de fremhever, og 

ikke forringer, bygningens arkitektur og verneverdi2.  

Prinsipielt dreier tilgjengelighet seg om å skape løsninger 

som tar hensyn til enkel og intuitiv bruk, lav fysisk 

anstrengelse og forståelig informasjon. For 

blokkbebyggelse generelt vil viktige momenter være; 

atkomstveier, parkering, inngangsparti, planløsning, 

horisontale og vertikale kommunikasjonsveier i bygget, 

ledelinjer og betjeningsutstyr.  

Lov om forbud mot diskriminering på grunn av nedsatt 

funksjonsevne (diskriminerings- og tilgjengelighetsloven) 

stiller høye krav til å veie tilgjengelighet og vernehensyn 

mot hverandre gjennom § 9 tredje ledd (Lovdata, 2008) 

”Offentlig og privat virksomhet rettet mot 

allmennheten har plikt til å sikre universell utforming 

av virksomhetens alminnelige funksjon så langt det 

ikke medfører en uforholdsmessig byrde for 

virksomheten. Ved vurderingen av om utformingen 

eller tilretteleggingen medfører en uforholdsmessig 

byrde skal det særlig legges vekt på tilretteleggingens 

effekt for å nedbygge funksjonshemmede barrierer, 

hvorvidt virksomhetens alminnelige funksjon er av 

offentlig art, de nødvendige kostnadene ved 

tilretteleggingen, virksomhetens ressurser, 

sikkerhetsmessige hensyn og vernehensyn.” 

  

                                                           

2 Ny bruk av verneverdige bygninger. Eir Grytli, SINTEF bygg og miljø, avd. 

Arkitektur og byggteknikk, August 2002 
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Byantikvaren i Oslo har etablert sine egne 

prinsipper i forbindelse med 

tilgjengelighetstilpasninger 

1. Addisjon/tilføyelse av elementer som 

sikrer økt tilgjengelighet er å foretrekke 

fremfor å gjøre endringer i den opprinnelige 

bygningen  

2. Ta en bevisst stilling til om man skal skape 

kontrast eller tilpasning ved tilføyelse av nytt 

element (hva som er mest riktig avhenger av 

arkitektur og sårbarhet) 

3. Tilstreb å sikre god design og godt visuelt 

uttrykk (endringen skal gå inn i bygningens 

arkitektoniske helhet og utførelse og 

materialbruk er viktig) 

4. Tilstreb en god og varig løsning 

(midlertidige løsninger i påvente av varig 

løsning er bedre enn ingen tilgjengelighet) 

5. Tilstreb å sikre reversibilitet i løsningene 

som velges  

6. Tilstreb brukbare og funksjonelle løsninger 

(i de tilfeller vernehensyn begrenser 

tilgjengeliggjøring av verneverdige bygninger 

og opplevelser av kulturminner som 

bygningene representerer, bør man vurdere 

å ta i bruk alternative 

kommunikasjonsformer, basert på f.eks. 

informasjon, opplevelse og sansing). 

7. Tilstreb at endringen skal gi en merverdi til 

bygningen og omgivelsene for øvrig. 

Kilde: Byantikvaren i Oslo, veileder 

«Tilgjengelighet i verneverdig bebyggelse i 

Oslo». 

 

 

 

 

 

Riksantikvaren tolker lovens ordlyd dithen at det er 

virksomheten som holder til i den fredede bygningen 

som selv må oppfylle kravene til universell utforming, i 

tillegg til å dekke kostnadene. Videre må virksomheten 

selv søke Riksantikvaren om godkjenning av tiltak eller 

dispensasjon fra vernekravene. Riksantikvaren (2010c) 

peker videre på at diskriminerings- og 

tilgjengelighetsloven åpner for særløsninger dersom krav 

til tilrettelegging ikke er mulig å gjennomføre på grunn 

av hensyn til enten vern, sikkerhet eller økonomi.  

Byantikvaren i Oslo har etablert sine egne prinsipper i 

forbindelse med tilgjengelighetstilpasninger, se 

oppsummering i tekstboks. 

Se for øvrig Byantikvarens veileder «Tilgjengelighet i 

verneverdig bebyggelse i Oslo» for mer informasjon.  
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Ved lønnsomhetsvurderinger bør man 

normalt se på: 

- Sparte energikostnader over 

perioden. 

- Sparte drift-, vedlikeholds- og 

utskiftningskostnader over perioden. 

Dette kan være reduserte kostnader 

til for eksempel behandling av 

overflater, reduserte 

utskiftningskostnader over tid på 

grunn av lengre levetid produkt og 

materialer som er valgt.  

- Det kan også være aktuelt å vurdere 

hvilken effekt tiltaket har på verdien 

av bygningen / boenheten.  

I tillegg til å vurdere kostnadspåvirkelige 

effekter av tiltak, bør man også betrakte 

de funksjonelle forbedringene (som gir 

økt bokvalitet) etter gjennomføring av 

tiltakene og forsøke å inkludere disse i 

«totalregnestykket». 

Se etter muligheter for å kombinere 

tiltak! 

Som styrerepresentant i et borettslag 

eller i et sameie er det viktig å tenke 

helhetlig, og være oppmerksom på 

muligheten for å kombinere tiltak i 

samme prosjekt.  Det kan for eksempel i 

utgangspunktet være et behov for en 

fasadeoppgradering, men ved enkle grep 

kan man samtidig gjennomføre tiltak 

knyttet til etterisolering, 

balkongutbedring og vindusoppgradering/ 

-utskiftning. På den måten kan man 

oppnå flere positive effekter ved å 

kombinere flere tiltak, og ikke minst kan 

kombinasjon av tiltak være mer 

økonomisk på sikt. 

 

 

5.9 Økonomi- og lønnsomhetsvurderinger 

Behovet for større vedlikeholdstiltak og/ eller 

oppgraderingsprosjekter initiert av fellesskapet er i stor 

grad avhengig av den tekniske tilstanden til murgården. I 

dag bærer en rekke av murgårdene preg av forsømt eller 

galt vedlikehold (som følge av feil bruk av materialer og 

teknikker). Mange av murgårdene har altså et 

akkumulert behov for vedlikehold. 

I tillegg til teknisk tilstand, har også eierforhold mye å si 

for hvorvidt det igangsettes nødvendige tiltak eller ikke. 

De fleste av murgårdene er brukt til boliger. Normalt sett 

er det derfor varierende grad av økonomisk evne 

(betalingsvillighet) blant beboerne. Dette medfører 

diskusjoner om når og hvor mye som skal gjøres. Unge 

familier i etableringsfasen har ofte mindre betalingsevne 

enn godt etablerte, mens de aller eldste kanskje ikke ser 

behovet for å investere mer i boligen. Murgårder med 

næringsvirksomhet har som regel et bedre utgangspunkt 

rent økonomisk til å ta større investeringer.  

5.9.1 LCC-kostnader (årskostnader) 

Ved vurdering av investering til gjennomføring av tiltak, 

er det viktig å ta hensyn til påfølgende kostnader til drift 

og vedlikehold gjennom byggets resterende levetid. 

Fokuset bør ikke kun være på selve investerings-

kostnaden, men også på fremtidige kostnader knyttet til 

faktisk bygningsbruk og forvaltning, drift og vedlikehold 

(FDV). Gjennomføring av et valgt tiltak kan for eksempel 

kreve en større investeringskostnad en et annet 

alternativ, men gi kan gi reduserte vedlikeholds- og 

energikostnader på sikt, samt bidra til økt verdi på 

boligen, og kan derfor forsvares økonomisk. Fremtidige 

investeringer bør brytes ned til månedlig økonomisk 

konsekvens for den enkelte leilighet (husleie). 

Eksempelvis vil en investering på 15 millioner i en gård 

med 16 leiligheter gi en månedlig brutto kostnad på ca. 

kr. 500,- forutsatt nedbetaling på 15 år og kalkylerente 3 

%. Netto investering er her å betrakte som total 

investering fratrukket det som måtte ha kommet uansett 

i form av drift- og vedlikeholdskostnader. Sammen med 

renter legges dette ut som en annuitet over perioden 

som en "kostnadsdekkende husleie" for tiltaket.  
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Tenk helhetlig og langsiktig! 

Dersom man først har bestemt seg for å 

oppgradere en murgård, kan man få mye 

igjen for å tenke helhetlig. I tillegg til å tenke 

på fordelene man kan oppnå ved å 

kombinere flere tiltak, bør man også se på 

mulighetene for at eventuelle tilknyttede 

boligseksjoner/ bygårder gjennomfører tiltak 

samtidig. 

Eksempler på andre fordeler som bør 

belyses: 

 Økt markedsverdi/verdiøkning på 

boligen ved tiltak som gir lave 

energikostnader og reduserte 

investeringsbehov i uoverskuelig fremtid 

 Bedre innemiljø og bokvalitet som følge 

av utbedring av bygningskroppen 

 Reduserte felleskostnader 

Det er mange aspekter man bør ta hensyn til 

ved oppgradering av bygårder. De 

økonomiske forholdene er selvfølgelig høyt 

prioritert, men de miljømessige og sosiale 

forholdene er også viktige aspekter å 

vurdere for å sikre gode løsninger for både 

beboere og miljø.  

Som eier av en seksjon/andel i en bygård har 

DU muligheten til å bidra til en bærekraftig 

utvikling av bygningsmassen.  

 

Figur 5-20 viser LCC-kostnader (livssykluskostnader) for 

en typisk bygning gjennom dens levetid. Man investerer 

kapital i bygningen og får utgifter knyttet til utvikling 

(oppgradering, modernisering, ombygging etc.), 

utskiftning og årlige forvaltning-, drifts- og 

vedlikeholdskostnader (FDV-kostnader). Ved å se på 

livssykluskostander, blir det lettere å velge det 

alternativet som er økonomisk best totalt sett.  

Dette er helt tilsvarende som når man kjøper en bil 

(kapital) så har det konsekvenser for de etterfølgende år 

(FDV: F = de kostnader man har selv om bilen ikke 

brukes (forsikring, administrasjon ved å eie), D = de 

kostnader man har ved å bruke bilen (bensin, olje, 

service) og V = de kostnader man har for å opprettholde 

verdien best mulig (periodisk vedlikehold).   

 

 

5.9.2 Finansiering ved realisering av potensiale 

Enkelte bygårder har et urealisert potensiale ved å 

innrede loft til boenheter. Det vil si at loftet kan 

betraktes som en byggetomt. Salg av dette arealet kan 

skje enten i form av kontanter eller kontraktuell binding i 

oppgradering av gården i forhold til hva behovet er. 

Vurdering av denne type muligheter bør gjennomføres 

av profesjonelle fagpersoner.   

Figur 5-20 Livssykluskostander (LCC-kostnader) (Multiconsult, 2014) 
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5.9.3 Finansiering ved hjelp av støtteordninger 

For mange vil økonomisk støtte til 

tiltaksgjennomføring via ulike støtteordninger være 

avgjørende for å få prosjektet realisert. Offentlig 

økonomisk bistand er også et viktig virkemiddel for å 

sikre at bevaringsverdige bygninger blir ivaretatt og 

istandsatt på en forsvarlig måte. For eiere av 

bygårder finnes det flere relevante støtte- og 

låneordninger for vedlikehold og istandsetting. Man 

kan blant annet søke om tilskudd hos 

Miljøverndepartementet, Enova, Husbanken, UNI-

stiftelsen, Norsk kulturminnefond og Byantikvaren.  

Tabell 5-2 Aktuelle støtteordninger 

 

 

 

 

Mange kommuner har også egne 

støtteordninger. Innvilgning av støtte og 

størrelse på tilskuddet avhenger av omfang 

på tiltaket og tilstand på objektet.   

Les mer om aktuelle støtteordninger i 

SINTEF Byggforsk (2005b) 612.015 

Bygningsvern. Lover, aktører og 

støtteordninger Oslo: SINTEF Byggforsk.I 

Tabell 5-2 er noen av de aktuelle 

støtteordningene oppsummert.

Type støtte Fra hvem? 

Istandsetting av 

kulturminner 

Byantikvaren i Oslo: Gir støtte til istandsetting på antikverisk grunnlag 

Istandsetting av 

kulturminner 

Norsk Kulturminnefond: Gir støtte til vedlikehold og istandsetting fra det statlige 

kulturminnefondet. 

Istandsetting av 

kulturminner 

UNI stiftelsen: Gir støtte til brannsikring, brannvarslingsanlegg, sprinkling m.m og til 

bygningsvern. 

Istandsetting av 

kulturminner 

Sparebankstiftelsen:Gir pengegaver til ulike formål, blant annet kulturminner. 

Tilpasning av egen 

bolig, pga. nedsatt 

funksjonsevne 

Kommunen/Husbanken: Kommunen administrerer ordningen og søker Husbanken 

om midler. Ordningen er økonomisk behovsprøvd. 

 

Kommunale 

støtteordninger for 

energitiltak 

Oslo kommune: Gir støtte til energieffektiviseringstiltak. Dette gjelder også mange 

andre kommuner. 

Gjennomføring av 

energitiltak: 

 

Enova: Har en rekke ulike støtteordninger for energitiltak. 
Du kan få støtte for inntil 20 % (35 % for sentralt varmestyringssystem) av 
dokumenterte kostnader opp til et maksimalt støttebeløp. Støtte til blant annet 
sentralt varmestyringssystem, solfanger, utfasing av oljekjel og omlegging fra 
elektrisk oppvarming til fornybar vannbåren varme. Merk at prosjektet ikke må være 
påbegynt når du søker!  

«Klimalån» Noen banker gir rimeligere banklån til energieffektiviseringstiltak i boliger. Blant 
annet Husbanken og Cultura Bank.  

http://www.byantikvaren.oslo.kommune.no/tilskudd/
http://www.kulturminnefondet.no/
http://www.stiftelsen-uni.no/
http://www.sparebankstiftelsen.no/
http://www.enoketaten.oslo.kommune.no/tilskudd_og_lan/
http://www.enova.no/
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Del 2 Fremgangsmåte – trinn for trinn mot 
oppgradering 

  

Suksessoppskriften for et typisk bærekraftig og vellykket 

oppgraderingsprosjekt inneholder: 

 Elementer av god forståelse for teori, praksis og 

prosesser  

 En grundig tilstandsvurdering av bygningen 

 En god og åpen dialog med myndigheter 

 En faglig kvalifisert vurdering i valg av tiltak 

 Ryddige kontrakter med utførende 

entreprenør(er) 

 Riktig kompetanse hos de ulike bidragsyterne 

 En grundig overtakelsesforretning 

 En god plan for drift og bruk med fokus på 

tilfredsstillende dokumentasjon, brukeropplæring 

og brukermedvirkning 

For å gjøre oppgraderingsprosessen enklere å gripe fatt i 

for styret i et borettslag, sameie m.m., er det i denne 

veilederens del 2 gitt en beskrivelse av de typiske trinnene 

i en oppgraderingsprosess, se figuren til høyre. 

Hensikten med å beskrive disse trinnene, er å skape økt 

forståelse for beslutningsgangen og tidsaspektet en 

oppgraderingsprosess har.  

Disse trinnene baseres på teorien som er presentert i 

denne veilederens del 1. Brukeren av veilederen 

oppfordres derfor også til å gjøre seg kjent med denne 

teorien. For eksempelprosjekter til inspirasjon, se denne 

veilederens del 3. 

 

  

Trinn 6: Drift og bruk 

Trinn 5: Tiltaksgjennomføring 

Trinn 4: Utarbeidekse av anbud, 
innhenting av priser og kontrahering 

Trinn 3: Saksgang ved søknad om 
tiltaksgjennomføring 

Trinn 2: Valg av ambisjonsnivå, 
oppgraderingsstrategi og 

finansieringsmodell 

Trinn 1: Vurdering av dagens tilstand 

Figur Trinn for trinn mot oppgradering. 
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NS 3424 – Registreringsnivåer  

Nivå 1: Visuell registrering kombinert 
med enkle målinger.  

Nivå 2: Mer dyptgående enn nivå 1. 
Omfattende registreringer og målinger.  

Nivå 3: Benyttes for enkelte 
bygningsdeler for å avdekke problemer. 
Kan innebære laboratorieprøving eller 
destruktive inngrep.  

 

NS 3424 – Tilstandsgrader 

0: Ingen symptomer/konsekvenser.  

1: Estetiske konsekvenser.  

2: Varsel om kommende stor kostnad.  

3: Brudd på lover og forskrifter eller fare 
for personsikkerhet.  

Begreper 

Tilstand: Et objekts status (forfatning) på 
et gitt tidspunkt.  

Tilstandsregistrering: Undersøkelse og 
nedtegning av et objekts tilstand.  

Tilstandsgrad: Et objekts tilstand i forhold 
til et definert referansenivå. Ref. tabellen 
under.  

Tilstandsanalyse: Den samlede jobb fra 
definert oppgave til rapport.  

Tilstandsdokumentasjon: Alt materiale 
som redegjør for objektets tilstand 
gjennom levetiden.  

Symptom: Indikator for hvilken tilstand 
objektet befinner seg i.  

Trinn 1: Vurdering av dagens tilstand 

Man bør utføre en tilstandsanalyse ved ønske om å få en 

generell vurdering av tilstand, ved mistanke om skader, 

som grunnlag for planlagte oppgraderingsarbeider eller 

som grunnlag for en vedlikeholdsplan. En periodisk 

vedlikeholdsplan bør gjerne oppdateres hvert femte år på 

basis av en tilstandsanalyse, men man bør også 

gjennomføre årlige inspeksjoner for å fange opp evt. 

skader. 

En tilstandsanalyse bør utføres i henhold til NS 3424 

”Tilstandsanalyser for byggverk”, og nivået på 

registreringen må være tilpasset formålet. NS 3424 skiller 

på tre ulike nivåer (se faktaboks). Konklusjoner som 

trekkes med bakgrunn i en tilstandsanalyse kan ha både 

store økonomiske og juridiske konsekvenser. 

Tilstandsanalysen danner dessuten ofte basis for 

utarbeidelse av beskrivelse av nødvendige arbeider, og 

utgjør da utgangspunktet for en entreprenør som skal 

prissette tiltaksarbeidene. En tilstandsanalyse er derfor en 

rapport som kan følge prosjektet i alle dets faser. Det er 

derfor veldig viktig at den som utfører tilstandsanalysen er 

en uavhengig rådgiver eller bygningssakkyndig, med 

tilstrekkelig kompetanse og kjennskap til murgårdens 

oppbygging, typiske skader og utfordringer ved slike 

bygninger og typisk materialbruk. Den som registrerer 

tilstand må kunne reagere riktig på indikasjoner og 

symptomer på nedbrytning og skadeutvikling. Den som 

registrer bør også ha kjennskap til lover og forskrifter fra 

byggeperioden, da dette ofte danner grunnlaget for 

referansenivået 

En tilstandsanalyse bør som minimum inneholde en 

oversikt over de ulike bygningsdelene med en beskrivelse 

av dagens tilstand, tilstandsgrad og forslag til utbedring. 

Den bør også inneholde kostnadsanslag for utbedringene 

og eventuell tilbakebetalingstid for tiltakene (for eksempel 

energisparetiltak).  

Se for Byantikvarens informasjonsark ”Tilstandsvurdering 

av bevaringsverdige bygninger” og ”Istandsetting av 

murgårdsfasader” for mer informasjon. Husk også at 

Husbanken har en tilskuddsordning for tilstandsanalyser i 

borettslag / sameier med mer enn 6 boenheter.
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Sentrale spørsmål som bør besvares i denne 
fasen: 

1. Hvordan skal vi finansiere prosjektet?  

2. Finnes det noen aktuelle støtteordninger vi 
kan benytte oss av (Enova, Husbanken, 
Byantikvaren etc.)?  

3. Vil gjennomføring av tiltak øke husleien? 
Hva er akseptabel husleieøkning for 
huseierne/ generalforsamlingen? 

4. Hvor lang tilbakebetalingstid har de ulike 
tiltakene?  

5. Vil tiltaksgjennomføring øke verdien på 
boenhetene? 

6. Vil tiltaksgjennomføring gi økt bokvalitet 
for beboerne og / eller besparelser på sikt? 

7. Hva er de store kostnadspostene? 

8. Hvilke tiltak er helt nødvendige - og hvor 
mye vil de koste? 

 

Trinn 2: Valg av ambisjonsnivå, finansieringsmodell 
og oppgraderingsstrategi  

For å kunne utarbeide en god oppgraderingsstrategi og -

plan for et oppgraderingsprosjekt kan man støtte seg på 

den teoretiske innføringen i murgårdens oppbygning, 

relevant regelverk og viktige fokusområder som er gitt i 

denne veilederens del 1. Videre bør det også fokuseres på 

kulturvern, tilstand og prosess. For å oppnå en bærekraftig 

oppgradering må man forsøke å forene disse forholdene 

på best mulig måte. 

Det betyr at parametere og bærekraftsindikatorer som 

livsløpskostnader, energibesparelser, innemiljø-hensyn, 

materialvalg, sikkerhet, kulturelle verdier, kvalitet på 

løsninger, tilstand til bygningen og tidsbruk - blant en 

mengde flere – alle må tas hensyn til for et vellykket 

prosjekt. Det er veldig viktig at verneaspektet vies 

tilstrekkelig fokus i denne fasen, da grad av vern gjerne 

legger føringer for hvilke tiltak som vanligvis blir godkjent. 

Husk at en godt vedlikeholdt og oppgradert bygning 

ivaretar både kulturverdier, økonomiske verdier, sosiale 

forhold og miljøhensyn. 

For en del av murgårdene kan det være aktuelt å 

gjennomføre en omfattende oppgradering. Det bør da, 

basert på funnene og vurderingene i tilstandsanalysen av 

bygningen, samt etter å ha identifisert hvilke 

bærekraftsindikatorer som skal vies størst fokus, gjøres en 

alternativvurdering for å komme frem til hva som vil være 

et realistisk ambisjonsnivå for oppgraderingen. Med 

alternativvurdering menes en utredning av ulike 

«tiltakspakker» for oppgraderingen. En slik utredning bør 

inneholde detaljerte beregninger for kostnader, 

besparelser og oppnådde effekter (for eksempel 

miljøeffekter) for ulike tiltakspakker.  

De alternative «tiltakspakkene» man har bør så legges 

frem for byggeier/tiltakshaver, som tar en beslutning. Les 

mer om hvordan styret i borettslaget/sameiet bør 

kommunisere med beboere/ generalforsamling for å få 

oppslutning om oppgraderingsprosjekter i veilederen "Få 

oppslutning om oppgradering!". Denne er utarbeidet av 

NBBL, SINTEF Byggforsk, Bergen og Omegn 

Boligbyggerlag og Sørlandet boligbyggerlag. 

 

  

http://www.nbbl.no/Portals/1/NBBLs%20filarkiv/PDF'er/Brosjyrer/2012-03-15%20BESLUTT-veileder.pdf
http://www.nbbl.no/Portals/1/NBBLs%20filarkiv/PDF'er/Brosjyrer/2012-03-15%20BESLUTT-veileder.pdf
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Typiske MÅ-tiltak: 

- Tiltak som må gjøres for å unngå videre 
forfall med større reparasjonstiltak / 
utskiftinger som resultat. Typisk for 
bygningsdeler med tilstandsgrad 3. 

- Tiltak som må gjøres for å tilfredsstille 
krav fra myndigheter. 

Typiske BØR-tiltak: 

- Tiltak som vil gi store funksjonelle 
forbedringer 

- Tiltak som er økonomisk gunstige  

- Tiltak som vil gi miljømessige 
forbedringer 

En oversikt over typiske tiltak for den eldre 
murgårdsbebyggelsen, samt om de er 
søknadspliktige eller ikke, er gitt vedlegg 1. 

 

  

 

Med bakgrunn i den gjennomførte tilstandsvurderingen 

for bygningen, der anbefalte tiltak er gitt (gjerne også i 

prioritert rekkefølge og med kostnadsestimater), må det 

videre defineres et realistisk ambisjonsnivå for prosjektet, 

basert på en god og realistisk finansieringsplan. 

Erfaringsmessig er det ofte et misforhold mellom 

ambisjonsnivå og tilgjengelig investeringskapital når man 

skal gjennomføre et oppgraderingsprosjekt. Det er derfor 

viktig å sette klare rammer, samt avklare 

finansieringsmodell tidlig i prosjektet. 

For å utarbeide oppgraderingsstrategien for prosjektet, 

bør man sammenligne tilstandsprofilen til bygningen med 

valgt ambisjonsnivå. Dette for å avdekke de mest 

utfordrende tiltakene ved oppgraderingen. Identifisert 

avstand mellom tilstand og ambisjon sett i sammenheng 

med finansieringsmuligheter, gir grunnlag for å ta en 

beslutning om den videre oppgraderingsstrategien. Det er 

gjerne lurt å ta kontakt med fagfolk for bistand i denne 

analysen. 

Når/hvis man beslutter å gjennomføre et 

oppgraderingsprosjekt, bør ambisjonsnivået for prosjektet 

justeres på grunnlag av sammenlikningen mot 

tilstandsprofilen og basert på de reelle 

finansieringsmulighetene. Det kan hende et lavere eller 

høyere ambisjonsnivå er mer hensiktsmessig. Videre bør 

en liste over prioriterte tiltak utarbeides.
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En av de mest utfordrende oppgavene i en 

bærekraftig oppgradering er å finne aktører 

til et prosjektteam som besitter den riktige 

kompetansen.  

Normalt består styret i et borettslag/sameie 

av «ufaglærte», uten byggteknisk 

kompetanse. Det er derfor viktig at styret, på 

et tidlig stadium, har fokus på å øke sin egen 

«bestillerkompetanse». 

Å finne de riktige samarbeidspartnerne bør 

derfor vies stort fokus!  

Noen team vil være spesialisert på enkelte 

faser av prosjektet, mens andre vil kunne 

følge hele prosjektet. Uansett bør det 

kontraheres fagpersoner til følgende faser;  

- Tilstandsanalyse, med synliggjøring av 

utfordringer og muligheter 

- Strategisk analyse for valg av 

oppgraderingsstrategi (i samarbeid 

med eier) 

- Programmering 

(tidligfaseprosjektering) og 

prosjektering (tegningsgrunnlag og 

kravspesifikasjon) 

- Produksjon/Byggefase 

- Drift og vedlikehold 

- Oppfølging, utbedring og evaluering  

Utvelgelsesprosessen bør omfatte en 
oppgavebeskrivelse, utvelgelseskriterier, 
anbudsforespørsel, evaluering av anbud og 
kontrahering. 

 

Trinn 3: Saksgang ved søknad om tiltaksgjennomføring 

Etter at man har besluttet hvilke tiltak som ønskes 

gjennomført, og man har avklart ambisjonsnivå, 

finansieringsmodell og oppgraderingsstrategi, må man 

finne ut av om tiltakene man vil gjennomføre er 

søknadspliktige eller ei.  

Type tiltak er avgjørende for hvorvidt man må søke om 

tiltaksgjennomføring eller ikke. I denne veilederens 

vedlegg 1 er det gitt en oversikt over hvilke tiltak som 

typisk vil være søknadspliktige og ikke. Husk at hvis man er 

i tvil om et tiltak er søknadspliktig eller ikke, så bør man ta 

direkte kontakt med kommunen og be om en 

forhåndskonferanse for å få avklaring og veiledning om 

prosedyrer for videre saksgang. Normale 

vedlikeholdsarbeider ikke er søknadspliktig etter Plan- og 

bygningsloven. 

Når det gjelder typisk saksgang for søknadspliktige tiltak, 

er det slik at Plan- og bygningsetaten oversender alle saker 

som berører endring av eksteriør på bygninger på «Gul 

liste» (jfr. Avsnitt 3 Bevaringsverdiene) til Byantikvaren. 

Dersom tiltaket faller innfor rammene som gis i 

Byantikvarens veilederne utarbeidet om Loftsutbygging og 

Balkonger oversendes ikke saken til Byantikvaren til 

uttales. Byantikvaren avgir en rådgivende uttalelse på 

saken og den sendes tilbake til Plan- og bygningsetaten for 

sluttbehandling. Det er Plan- og bygningsetaten som har 

endelig myndighet til å innvilge eller avslå søknader. 

Byantikvaren setter spesielt fokus på at arbeider ikke skal 

endre på bygningens helhetlige fremtoning og fasader, 

spesielt mot gaten. 

Det er viktig å merke seg at kvaliteten på søknaden til 

kommunen er viktig, og at det er lurt å innhente hjelp fra 

fagfolk for bistand til dette.  
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Trinn 4: Utarbeidelse av anbud, innhenting av priser og 

kontrahering 

Figuren til høyre viser prosedyre for gjennomføring 

av tiltak på en murgård.  Videre er det gitt en kort 

innføring i prosessen fra utforming av anbud til 

inngåelse av kontrakt samarbeidspartner. 

Retningslinjer for anbud 

Basert på beslutningen om hvilken «tiltakspakke» man 

velger å gå for, må det utarbeides en detaljert 

beskrivelse av de arbeidene som ønskes gjennomført. 

Denne beskrivelsen brukes til å sende ut for innhenting 

av priser hos entreprenører. Anbudsbeskrivelsen 

utarbeides gjerne på grunnlag av den allerede 

gjennomførte tilstandsanalysen. Tilstandsanalysen 

utføres ofte fra bakkenivå, uten å ha åpnet tak- og 

veggkonstruksjoner etc. Man bør derfor vurdere om det 

er behov for å gjøre en ekstra kontroll av tilstand på 

utsatte konstruksjoner for å kartlegge endelig omfang 

av arbeidene.  

Den detaljerte beskrivelsen av arbeidene som skal 

utføres bør inneholde en beskrivelse av hvilke kvaliteter 

oppgraderingen skal tilfredsstille, samt en teknisk 

beskrivelse av hvert enkelt tiltak. Den tekniske 

beskrivelsen bør være så detaljert som mulig og helst 

referere til utarbeidet tegningsgrunnlag. Det bør angis 

enheter og mengder for de ulike postene, slik at 

enhetsprisene kan benyttes ved forhandlinger dersom 

det oppstår tilleggsarbeider. 

Retningslinjer for innhenting av priser og kontrahering 

Pristilbud bør innhentes fra minst 3 konkurrerende 

entreprenører/ håndverkere med erfaring med 

murgårder. Før valg av samarbeidspartner er det viktig å 

kontrollere at disse har erfaring med den spesielle typen 

skade som skal utbedres/oppgraderingen som skal 

gjøres. Det er også viktig å påse at de har kompetanse 

om eldre bygningsmetoder og materialer. Referanser 

fra lignende bygninger bør fremlegges og kontrolleres 

før kontrakt signeres.  Ved enklere tiltak kan det være 

nok å innhente pristilbud fra én, gitt at den har erfaring 

med slike arbeider. 

  

Figur Prosedyre for tiltak (Figur: Multiconsult) 
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Kort om kontraktstandarder 

Norsk Standard (NS) er standardiserte kontraktsvilkår 

utarbeidet i samarbeid mellom bransjeorganisasjoner, 

forbrukerorganisasjoner og det offentlige, i ulike komiteer. 

Bruk av NS-kontrakter vil være arbeidsbesparende fordi 

standardvilkårene legges i bunn som kontraktsvilkår når 

entreprisekontrakter inngås. Noen standarder er ”utgått”, 

men likevel hyppig i bruk. Det betyr at aktuelle standard 

ikke lenger anbefales brukt av Standard Norge for 

eksempel fordi det har kommet en ny og revidert 

standard. Typisk er NS 3430 som i 2004 ble avløst av NS 

8405. NS 3430 er imidlertid fortsatt i bruk. Det er full 

anledning for partene i en kontrakt å bli enige om at en 

standard som Standard Norge ikke lenger anbefaler brukes 

i det konkrete kontraktsforholdet.  

Det er helt normalt at et tilbud gis slik at for eksempel 

entreprenøren skriver ”For øvrig gjelder NS 8405.”. Det 

betyr at dersom tilbudet blir akseptert vil NS 8405 – med 

sine 32 sider med juridiske spissfindigheter – vil være en 

del av partene kontraktsforpliktelser selv avtalevilkårene 

ikke er vedlagt.. Det er ikke uvanlig at det avtales 

”Generelle kontraktsvilkår” utarbeidet av en av partene, 

og som legges inn under kontraktens ”Særlige 

bestemmelser”. I så tilfelle bør den andre parten lese disse 

bestemmelsene nøye før kontrakten signeres for at parten 

ikke skal påføre seg selv utilsiktede forpliktelser.3 

Normalt bes det om faste priser for de ulike arbeidene, 

men man skal være klar over at det som regel vil påløpe på 

udefinerte - og uforutsette arbeider. Derfor må det også 

innhentes enhetspriser som skal regulere dette 

(timesatser for ulike fagpersoner, påslagsprosent for 

innkjøp av materialer etc). Forskjellen på udefinerte 

arbeider og uforutsette er at førstnevnte er arbeider som 

sikkert kommer men som det ikke har vært mulig å 

definere mens sistnevnte er arbeider det ikke har vært 

mulig å forutse. Det vil alltid være viktig og avsette en rund 

sum som skal dekke disse forhold. 

 

 

                                                           

3 http://www.proffentreprise.no/ns-kontrakter/ 
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Det mest sentrale med en overtakelse: 

- At arbeidene er ferdigstilt med avtalt 

kvalitet 

 

- At det gjennomføres en 

overtakelsesforretning på byggeplass 

med gjennomgang av arbeidene. 

Tiltakshaver bør ha gått gjennom 

arbeidene, gjerne med en nøytral 

fagkyndig, i forkant av 

overtakelsesforretningen for å påvise 

avvik med arbeidene.  

 

- At det føres en overtakelsesprotokoll 

med frister for utbedring.  

- At det holdes igjen et beløp til 

protokollførte avvik er utbedret. Dette 

bør også inngå i kontrakten. 

 

- At entreprenør leverer dokumentasjon 

på utførte arbeider, samt 

produktdatablader for alle produkter 

(puss, maling, beslag m.m.). Dette for å 

gjøre fremtidige vedlikeholdsarbeider 

lettere.  

 

- At det fremlegges en vedlikeholdsplan 

for de utførte arbeider. 

Trinn 5: Gjennomføring av tiltak og oppfølging i 

byggefase 

Etter at kontrakt er signert bør byggherrens representant 

(byggeleder/rådgiver) ha en gjennomgang med 

entreprenør for å se nærmere på omfanget av arbeidene, 

og for å avtale kommunikasjon mellom de ulike partene 

videre i prosjektet. Byggherrens representant bør sørge for 

jevnlig oppfølging av arbeidene i byggetiden, gjerne med 

ukentlige byggemøter på byggeplass. 

Oppfølging av kontrakt 

Kravene i kontraktgrunnlaget bør evalueres løpende for å 

avdekke eventuelle avvik ved de ulike ytelsene. Både de 

prosjekterende, entreprenører, eiere/beboere og evt. 

driftspersonell bør derfor ha tilgang til en enkel 

handlingsplan med varslingsinstruks og tiltak for å utbedre 

avvik ved aktuelle ytelser. Dette er nødvendig for å sikre 

god kvalitet på sluttproduktet.  

Eventuelle tilleggsarbeider som ikke inngår i 

kontraktgrunnlaget må meldes tidlig av entreprenør eller 

tiltakshaver slik at tilleggsarbeidene kan avklares og 

inkluderes som vedlegg til kontrakten før de 

gjennomføres. 

Overtakelsen 

Det bør avholdes en sluttbefaring ved overlevering, der 

protokoll underskrives. Selve overtakelsen etter at 

oppgraderingen er ferdigstilt er en juridisk meget viktig del 

av byggeprosessen, som medfører en rekke sentrale 

virkninger. Norsk Standard 8430 med tilhørende 

blanketter trådte i kraft våren 2009, og består av praktiske 

dokumenter til bruk ved overtakelsen. 

Se for øvrig Byantikvarens informasjonsark ”Gul liste” og 

”Istandsetting av murgårdsfasader” for mer detaljert 

informasjon. 
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Enkle vedlikeholdstiltak: 

- Måking av snø på taket 

- Rense takrenner for løv og rusk 

- Rengjør kjøkkenvifte og bytt 

eventuelt filter  

- Rens sluk og vannlåser 

- Maling av vinduer og fasader 

- Maling av oppganger og 

fellesrom 

 

Jevnlig inspeksjon/kontroll av: 

- Vaske- og oppvaskmaskin, 

spesielt alle tilkoblinger til vann 

-  Røykvarslere og 

brannslukningsapparat 

- Tak (for is og snø, løse takstein, 

hull i taktekking osv.) 

- Elektrisk anlegg 

- Se etter tegn til lekkasjer 

Tips: 

Hvis borettslaget eller styret har egne 

hjemmesider, så kan det være en god 

idé å legge ut informasjon om drift og 

bruk tilgjengelig der.  

-  

Trinn 6: Drift og bruk 

Etter endt tiltaksgjennomføring og overtakelsesbefaring, 

bør man følge opp arbeidene som er gjort gjennom 

garantiperioden, og reklamere ved behov. Før 

garantitidens utløp er det derfor viktig å foreta en ny og 

grundig tilstandsregistrering av de utførte arbeidene som 

grunnlag for eventuelle reklamasjoner. 

Vedlikeholdsplanen som fremlegges av entreprenør etter 

fullførte arbeider bør implementeres i den eventuelle 

overordnede vedlikeholdsplanen til bygården. Den 

periodiske vedlikeholdsplanen bør så oppdateres hvert 

femte år på basis av en tilstandsanalyse, men man bør 

også gjennomføre årlige inspeksjoner for å fange opp evt. 

skader. 

Senere i bruksfasen er det viktig at de anbefalte 

vedlikeholdsintervaller og driftsrutiner blir etterfulgt.  

Dersom tiltakene som er gjennomføres krever opplæring 

av brukerne, må dette også gjennomføres. Dette kan 

omfatte: 

- Vedlikeholdsplan 

- FDV-dokumentasjon 

- Oppfølging energi 

- Brukeropplæring og brukermedvirkning (bruk av 

teknisk utstyr både i boenheten og i 

fellesskapet, hva det er viktig å melde fra om 

etc) 
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Del 3 Eksempelprosjekter 

 
Eksempler på innholdet i 
bærekraftbegrepet for bygninger: 

Økonomi 
o Livssykluskostnader (LCC) 

 Årskostnader 
 Investeringskostnader 
 Tilbakebetalingstid 

o Finansiseringmuligheter 
o Huseleieøkning 
o Tilpasningsdyktighet 
o Beliggenhet 
o Verdi 

- Miljø 
o Energikilde 
o Energibruk og –behov 
o Energimerke 
o Bruk av elektrisk energi 
o Materialbruk og miljøriktige 

materialer 
o Levetider og robusthet 
o Avfallshåndtering 
o Vannforbruk 

- Sosiale forhold 
o Kulturhistoriske verdier 
o Inneklima 
o Estetikk og arkitektoniske 

kvalitet 
o Akustiske forhold 
o Lysforhold 
o Brukervennlighet / bokomfort 
o Sikkerhet 
o Universell utforming og 

tilgjengelighet 
 

- Teknisk tilstand 
o Bygningstekniske forhold 

(denne kan gjerne utvides til 
ulike bygningsdeler) 

o VVS 
o Elektrisk anlegg 
o Drenering, terrengforhold 
o Brannsikkerhet 

 

Bærekraftig oppgradering av eldre murgårder er en 

kompleks og utfordrende oppgave. Det handler om å vie 

tilstrekkelig fokus til både økonomiske, miljømessige og 

sosiale forhold, samtidig som teknisk tilstand utbedres. 

Typiske «bærekraftsindikatorer» er oppsummert i 

faktaboksen til høyre. 

For å synliggjøre hva typiske oppgraderingsprosjekter kan 

inneholde, er det i denne veilederens del 3 gitt en 

innføring i noen eksempelprosjekter.   
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Waldemar Thranesgate 55, Oslo: TAK- OG FASADEREHABILITERING  
 

Objekt Waldemar Thranes gate 55, Oslo 

Omfang Mur-/bygård oppført i 4. etasjer med tillegg for kjeller og utbygget loft. 

Byggeår Slutten av 1800-tallet 

År for oppgradering: 2011 

Hovedfokus Rehabilitering av fasader og tak. Vern. 

 

Før:      Etter: 

          

Foto: Multiconsult 

Planlagte og 
gjennomførte tiltak, 
energi 

- Tilnærmet full ompussing av gatefasader med kalkmørtel og overflatebehandling med 
mineralskmaling 
- Komplett utskifting av taktekning (bølgeblikk-plater) til skiferstein og beslag av sink. 
- Pussutbedring av fasader i bakgård og ny overflatebehandling. 
- Utskifting av takvinduer. 
- Ny overflatebehandling av vinduer. 
- Utbedring av piper. 
 

Kostnad - Prosjektkostnad ca. 5,1 MNOK 
 

Annet Prosjektet ble ferdigstilt høsten 2011 
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Nobels gate 2A, Oslo: FASADEREHABILITERING INKL. ETTERISOLERING 

Objekt Nobels gate 2A, Oslo 

Omfang Funkishus/rekkehus (enderekkehus) - fordelt på 3 etasjer.  

Byggeår 1933 

År for oppgradering: Siste oppussing/oppgradering i 2001 

Hovedfokus Oppussing av fasade pluss tilleggsisolering 50 mm på gavlvegg, Vern. 

 

Før:             Etter: 

   

Foto: Multiconsult 

Planlagte og 
gjennomførte tiltak, 
energi 

- Langfasader øst, vest: malingsfjerning, nedhugging dårlig puss, betongrehabilitering, ompussing, 
ny overflatebehandling. 
- Gavlvegg mot sør: begrenset betongrehabilitering på fasade, etterisolering med 50 mm 
(pussisolasjon), betongrehabilitering av balkonger. 
- Overhaling/utbedring av vinduer og ny overflatebehandling. 
Omlegging av taktekningen, utskifting av beslag, utbedring av overlys og ny overflatebehandling. 
- Utbedring av piper. 
 

Kostnad - Prosjektkostnad ca. 1,0 MNOK. 
 

Annet Prosjektet (tiltakene) ble gjennom i 2001. 
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Arildsgate 6, Trondheim 
 

Objekt Arilds gate 6, Trondheim 

Omfang Murgård med 11 leiligheter - fordelt på 3 etasjer. 550 m2 BRA. 

Byggeår 1906 

År for oppgradering: 1976, oppgradering utredet i 2012 

Hovedfokus Energibruk og universell utforming. Vern. 

 

Før:         

 

Foto: Framtidens Byer 

Planlagte tiltak, 
energi 

- Etterisolering av yttervegger, innvendig mot verneverdig gatefasade, utvendig mot 
bakgårdsfasade. 
- Etterisolering mot kjeller og loft. 
- Utskifting av vinduer. 
- Tetting av piper. 
- Balansert ventilasjon med varmegjenvinner. 
- Varmepumpe basert på jordvarme til romoppvarming og tappevann. 
- Netto energibehov før oppgradering: 225 kWh/m2 
- Netto beregnet energibehov etter oppgradering med foreslåtte tiltak: 90 kWh/m2 

Materialvalg/ Avfall Klimagassanalyse er planlagt i eventuell videreføring av prosjekt. 

Planlagte tiltak, 
universell 
utforming 

Nytt trappe- og heisrom i bakgården. Dørbredder og romstørrelser tilpasset rullestol i nye 
planløsninger. 

Kostnad - Antatt prosjektkostnad 19,5 MNOK 
- Antatt total besparelse: 106 400 kWh/år 

Mer informasjon om 
prosjektet: 

www.husbanken.no/bibliotek/bib_miljo/arildsgt-6/  

Annet Prosjektet er ikke enda vedtatt gjennomført av byggherre (Trondheim Kommune). 

http://www.husbanken.no/bibliotek/bib_miljo/arildsgt-6/
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 Fougstads gate 22, Oslo – BRANNSIKRING 
 

Objekt Fougstads gate 22, Oslo. Selveierleiligheter organisert som et sameie. 

Omfang Murgård med ca. 20 leiligheter - fordelt på 5 etasjer + loft og kjeller.  

Byggeår 1901 

År for oppgradering: 2004 

Hovedfokus Det ble utført en bygningsmessig brannsikring med hovedvekt på sikring av 
rømningsveier. Bakgrunn for prosjektet var tilsynsrapport fra Oslo brann- og 
redningsetat som påla sameiet å oppgradere / dokumentere brannsikkerheten. 

Sameiet ønsket at eksisterende dører i størst mulig grad skulle beholdes. 

 

Før:      Etter: 

   
På bilde til høyre er dør oppgradert med nye anslagslister og terskel. Videre er det montert ny låskasse, hengsler er skiftet ut og 

dørspeil er isolert samt påmontert kryssfiner på den ene siden. (Foto: Multiconsult) 

Gjennomførte tiltak, 
brann 

- Utskifting til nye brannklassifiserte dører 
- Brannteknisk oppgradering av trefyllingsdører mot trapperom iht. Byggdetaljblad 734.5023 
- Branntetting av gjennomføringer 
- Montering av dørpumper på trapperomsdører 
- Utbedring av skadet rabitzpuss 

Andre tiltak Brannalarmanlegg. Parallelt med bygningsteknisk brannsikring ble brannalarmanlegg oppgradert 
med trådløse detektorer.  

Kostnad Prosjektkostnad 600.000,- ekskl. mva. 

Mer informasjon om 
prosjektet: 

 

Annet I 1988 ble det innredet leilighet på deler av loft mot gate. Fasader ble renovert og balkonger 
skiftet ut i 1995. Balkongutskifting var av lav kvalitet, nye balkonger ble rehabilitert i 2001.  
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Gabels gate 43, Oslo – BRANNSIKRING 
 

Objekt Gabels gate 43, Oslo. Selveierleiligheter og næringsseksjoner organisert som et 
sameie. 

Omfang Murgård med 16 eierseksjoner (13 leiligheter og 3 næringslokaler) - fordelt på 6 
etasjer + loft og kjeller.  

Byggeår 1898 

År for oppgradering: 2011 

Hovedfokus Det ble utført en bygningsmessig brannsikring med hovedvekt på sikring av 
rømningsveier. Bakgrunn for prosjektet var tilsynsrapport fra Oslo brann- og 
redningsetat som påla sameiet å oppgradere / dokumentere brannsikkerheten. 

Sameiet ønsket at eksisterende dører i størst mulig grad skulle beholdes. 

Før:      Etter: 

   
På bilde til høyre er dør oppgradert med nye anslagslister, ny terskel, ny låskasse mv. (Foto: Multiconsult) 

Gjennomførte tiltak, 
brann 

- Utskifting av enkelte dører til nye brannklassifiserte dører 
- Brannteknisk oppgradering av trefyllingsdører mot trapperom iht. Byggdetaljblad 734.5023 
- Branntetting av gjennomføringer 
- Montering av dørpumper på trapperomsdører til leiligheter 

Andre tiltak Brannalarmanlegg. Parallelt med bygningsteknisk brannsikring ble brannalarmanlegg oppgradert 
med trådløse detektorer.  

Kostnad Prosjektkostnad 1 MKR ekskl. mva. 

Mer informasjon om 
prosjektet: 

 

Annet I 1989 ble det innredet 5 loftsleiligheter, alle over to plan.  
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Detaljert og mer informasjon om temaene omtalt i denne veiledningen kan finnes på følgende nettsider:  

 Byantikvaren i Oslo sine informasjonsark og veiledere: 

http://www.byantikvaren.oslo.kommune.no/informasjonsark_veiledere/  

 Byantikvarens i Oslo og Riksantikvarens informasjon om brannsikring: 

http://www.byantikvaren.oslo.kommune.no/brannsikring/ 

 Oslo kommune, Brann og redningsetaten «Brannsikker bygård» http://www.brann-og-
redningsetaten.oslo.kommune.no/getfile.php/brann-
%20og%20redningsetaten%20(BRE)/Internett%20(BRE)/Bilder%20til%20infoartikler/Beredska
p/brannsikkerbyg%C3%A5rdsluttrapprt%20sammendrag.pdf  

 Riksantikvarens veiledning: http://www.riksantikvaren.no/Veiledning  

 Riksantikvarens publikasjoner: http://www.riksantikvaren.no/Publikasjoner  

 Byggforskserien:  

o 241.013 Søknadspliktige tiltak der tiltakshaver selv kan søke 
o 241.012 Mindre tiltak som er unntatt fra søknadsplikt 
o 421.132 Fukt i bygninger. Teorigrunnlag 
o 542.303 Puss på isolasjon Oslo: SINTEF Byggforsk. 
o 612.015 Bygningsvern. Lover, aktører og støtteordninger 
o 700.012 Veiledning for vedlikehold og utbedring av eldre bygninger 700.601 Rehabilitering 

av gamle bygårder.  
o 700.613 Ombygging av loft til bolig 
o 720.082 Råte- og fargeskadesopp. Skadetyper og utbedring  
o 720.085 Ekte hussopp. Bekjempelse og utbedring av skader  
o 720.302 Offentlige bestemmelser for brannsikring av eksisterende bygninger» 
o 720.315 Brann teknisk utbedring av murgårder fra perioden 1870-1940  
o 720.311 Brannteknisk utbedring av bygninger med kaldt loft 
o 722.506 Etterisolering av etasjeskillere over kjeller og kryprom 
o 723.308 Eldre yttervegger av mur og betong. Metoder og materialer 
o 723.312 Etterisolering av betong- og murvegger 
o 723.314 Etterisolering av murvegger 
o 770.111 Mørtler for rehabilitering av eldre murbygninger  
o 722.310 Etasjeskillere med trebjelkelag i eldre bolighus fra perioden 1850-‐‐1955 
o 727.121 Fukt i kjellere. Årsaker og utbedring  
o 733.161 Eldre vinduer. Vindusformer og materialer  
o 733.301 Vedlikehold av vinduer og ytterdører av tre  
o 742.663 Maling av pussede fasader på eksisterende bygninger  
o 742.864 Skader på puss. Årsaker og utbedring  
o 701.266 Energisparende tiltak i boliger 

 

 Så bygdes husen, 1880-2000, Cecilia Björk, Per Kallenstenius, Lailia Reppen, Formas förlag.  

 Äldre murverkshus - Reparasjoner och ombyggnad. Byggforskningsrådet. ISBN 91-540-5119-3 

 Fasaderehabilitering Maler- og byggtapetsermestrenes Landsforbund, veileder for gårdeiere: 

http://www.gaardeier.no    

Referanser og andre nyttige linker 

http://www.byantikvaren.oslo.kommune.no/informasjonsark_veiledere/
http://www.byantikvaren.oslo.kommune.no/brannsikring/
http://www.brann-og-redningsetaten.oslo.kommune.no/getfile.php/brann-%20og%20redningsetaten%20(BRE)/Internett%20(BRE)/Bilder%20til%20infoartikler/Beredskap/brannsikkerbyg%C3%A5rdsluttrapprt%20sammendrag.pdf
http://www.brann-og-redningsetaten.oslo.kommune.no/getfile.php/brann-%20og%20redningsetaten%20(BRE)/Internett%20(BRE)/Bilder%20til%20infoartikler/Beredskap/brannsikkerbyg%C3%A5rdsluttrapprt%20sammendrag.pdf
http://www.brann-og-redningsetaten.oslo.kommune.no/getfile.php/brann-%20og%20redningsetaten%20(BRE)/Internett%20(BRE)/Bilder%20til%20infoartikler/Beredskap/brannsikkerbyg%C3%A5rdsluttrapprt%20sammendrag.pdf
http://www.brann-og-redningsetaten.oslo.kommune.no/getfile.php/brann-%20og%20redningsetaten%20(BRE)/Internett%20(BRE)/Bilder%20til%20infoartikler/Beredskap/brannsikkerbyg%C3%A5rdsluttrapprt%20sammendrag.pdf
http://www.riksantikvaren.no/Veiledning
http://www.riksantikvaren.no/Publikasjoner
http://www.gaardeier.no/
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 Äldre murverkshus. Reparasjon och ombygnad. Byggforskningsrådet, ISBN 91-540-5119-3 

 «Veileder for tilskudd til tilpasning Husbanken», Juni 2013 

 www.enova.no 

 Plan- og bygningsloven  

 Kulturminneloven  

 NBBLs veileder fra 2011 "Få oppslutning om oppgradering!" 

 Byggemiljø Byggnæringens miljøskretariats veildening «Energieffektiv, miljøvennlig, og robust 

oppdatering av bygninger»: http://www.sintef.no/upload/Veileder%20EMROB%20-

%20Byggemilj%2028%20mai%202009%5B1%5D.pdf  

 Arbeidstilsynet. 2006. Veiledning om klima og luftkvalitet på arbeidsplassen. Oslo: 
Arbeidstilsynet. 

 Inneklima.com http://www.inneklima.com/index.asp?browse=3&context=3&document= 

 Astma- og allergiforbundet http://www.naaf.no/no/inneklima/fakta-om-inneklima/ 

 Helsedirektoratet: http://helsedirektoratet.no/publikasjoner/godt-inneklima-i-boligen-
/Publikasjoner/godt-inneklima-i-boligen-.pdf 

 Bok fra SINTEF «Bedre inneklima i boligen – hvordan få et sunnere hjem». 2010, av Knut Ivar 
Edvardsen, Sverre Holøs og Solveig Øyri 

 

  

http://www.enova.no/
http://lovdata.no/dokument/NL/lov/2008-06-27-71
http://lovdata.no/dokument/NL/lov/1978-06-09-50
http://www.nbbl.no/Portals/1/NBBLs%20filarkiv/PDF'er/Brosjyrer/2012-03-15%20BESLUTT-veileder.pdf
http://www.sintef.no/upload/Veileder%20EMROB%20-%20Byggemilj%2028%20mai%202009%5B1%5D.pdf
http://www.sintef.no/upload/Veileder%20EMROB%20-%20Byggemilj%2028%20mai%202009%5B1%5D.pdf
http://www.inneklima.com/index.asp?browse=3&context=3&document
http://www.naaf.no/no/inneklima/fakta-om-inneklima/
http://helsedirektoratet.no/publikasjoner/godt-inneklima-i-boligen-/Publikasjoner/godt-inneklima-i-boligen-.pdf
http://helsedirektoratet.no/publikasjoner/godt-inneklima-i-boligen-/Publikasjoner/godt-inneklima-i-boligen-.pdf
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Vedlegg 1: Oversikt over typiske tiltak og søknadsplikt på murgårdsbebyggelsen 

Tabellen som følger videre viser sammenheng mellom symptom, årsak og tiltak, samt hvorvidt tiltaket normalt er søknadspliktig eller 
ikke, sortert etter bygningsdel. 

Bygningsdel Symptom  Illustrasjonsbilde Mulig årsak Tiltak* Søknadspliktig? ** 

Fundament      

 Skråsprekk i 
fasade (gården 
synker mer i 
den enden hvor 
rissene / 
sprekkene 
peker oppover) 

 

Setningsproblematikk: 
- Generell landeheving og lokal 
grunnvannssenkning som følge av 
utdrenering via tunneler, dype 
rørgrøfter i gata, graveaktiviteter i 
nærområdet etc Kan føre til at 
treflåter i fundament råtner. 
- Alunskifer i grunnen kan ”svelle” og 
gi negative setninger (heving). 

Undersøkelse av fagkyndig for å 
fastsette om det er pågående 
bevegelse i bygningen. Sett på 
gipsplomber (størrelse som en fem-
krone) over risset på flere steder. 
 

Undersøkelse og 
overvåkning av bevegelser 
er ikke søknadspliktig. 
 
 

Ved kraftige setningsskader kan i 
verste fall kan refundamentering 
være nødvendig. 
 

Refundamentering er 
søknadspliktig. 

Kjeller      

 Fukt på gulv og 
vegger 

 

- Fukt- eller vanngjennomtrenging fra 
grunnen pga. mangelfull eller ingen 
drenering. (OBS: Husk at det er 
positivt om fuktutslag kommer på 
midtvegg (ikke yttervegg) der det er 
treflåter som fundamenter da det 
viser at fundamentene står i vann, og 
det skal de) 
- Ofte er de opprinnelige 
kjellervinduer murt igjen og erstattet 
av ventilasjon via små svalehalser. 
Dette kan i mange tilfelle gi for dårlig 
ventilasjon. 

Montering av ventiler i kjellervegg. 
Det er meget viktig at kjellere har 
god ventilasjon, evt. ventiler med 
mekanisk vifte (montert på 
innsiden). 
 
 

Vedlikeholdstiltak (ikke 
søknadspliktig, gitt at 
eksteriørkarakteren ikke 
endres i vesentlig grad). 
 
 

Fuktsikring av kjellervegg ved å 
etablere / fornye drenering og 
fuktsikring av kjellervegg 
(knotteplast). 

Lokal drenering, samt 
reparasjon ved rør- og 
ledningsbrudd er ansett som 
et vedlikeholdstiltak (og er 
ikke søknadspliktig). 
Etablering eller fornying av 
drenering er søknadspliktig. 
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Bygningsdel Symptom  Illustrasjonsbilde Mulig årsak Tiltak* Søknadspliktig? ** 

Kjeller      

 - Pussavskalling 
-Malings-
avflassing/ 
blæring 
 

 

- Bruk av for sterk puss. 
- Bruk av feil type maling (organisk 
maling danner en malingsfilm og 
hindrer uttørking av veggen). 
- Mangelfull utførelse. 
 

- Fjerne tidligere feil behandling. 
Pusse med kalkholdig mørtel (NB: 
Dette forutsetter at det er blitt brukt 
kalkmørtel for øvrig). 
- Male med mineralsk maling, da den 
er diffusjonsåpen (NB: Dette 
forutsetter at all organisk maling 
fjernes først). 
 

Vedlikeholdstiltak (ikke 
søknadspliktig, gitt at 
eksteriørkarakteren ikke 
endres i vesentlig grad 
(f.eks. endrer farge eller går 
fra å være pusset til 
upusset).  

 - Saltutslag på 
vegg  
-Pussavskalling 
kombinert med 
saltutslag  

 - Saltholdig vann transporteres til 
overflaten og fordamper, saltet blir 
liggende igjen. 
- Saltholdig vann krystalliseres og 
presser løs puss/maling, dersom det 
møter ett tett malingssjikt. 

- Saltutslag fjernes ved børsting med 
stiv børste. 
- Male med mineralsk maling, da den 
er diffusjonsåpen (NB: Dette 
forutsetter at all organisk maling 
fjernes først). 

Vedlikeholdstiltak (ikke 
søknadspliktig). 
 

 Ønske om 
etablering av 
boenhet i 
kjeller. 

 NB: Merk at det er en utfordring 
knyttet til bygningsfysikk og fukt, 
samt krav til rømning, ved etablering 
av boenheter i murgårdenes kjellere. 

Etablering av boenhet i kjeller. Bruksendring er 
søknadspliktig. 
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Bygningsdel Symptom  Illustrasjonsbilde Mulig årsak Tiltak* Søknadspliktig? ** 

Fasade Se detaljert informasjon om type skader, årsak og tiltak i Byggforsk detaljblad 742.864 Skader på puss. Årsaker og utbedring, og riksantikvarens 
informasjonsark. 

 Gjennom-
gående 
sprekker i puss 
og underlag 

 

- Skråsprekker indikerer 
setningsskader, ref. Fundament. 

- Lokale deformasjoner pga. 
økt/endret lastbilde. 

- Manglende bevegelsesfuger. 

- Kan være korrosjon om sprekkene er 
ved innmurt stål. 

Undersøkelse av fagkyndig for å 
fastsette om det er pågående 
bevegelse i bygningen. Sett på 
gipsplomber (størrelse som en fem-
krone) over risset på flere steder 
(som for fundament). 

Vedlikeholdstiltak (ikke 
søknadspliktig). 

Ved kraftige setningsskader kan i 
verste fall refundamentering være 
nødvendig. 

Refundamentering er 
søknadspliktig. 

-Frihugge for å utbedre 
korrosjonsskade. Må beskrives av 
fagkyndig. 

Vedlikeholdstiltak (ikke 
søknadspliktig, gitt at 
eksteriørkarakteren ikke 
endres i vesentlig grad). 

 Riss og sprekker 
i puss 

 

Svinnriss eller spenningsriss. Fjern puss i en mindre bredde (man 
skjærer opp riss og fyller igjen med 
mørtel), evt. armere (må vurderes 
spesielt), pusse igjen. 

Vedlikeholdstiltak (ikke 
søknadspliktig, gitt at 
eksteriørkarakteren ikke 
endres i vesentlig grad). 
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Bygningsdel Symptom  Illustrasjonsbilde Mulig årsak Tiltak* Søknadspliktig? ** 

Fasade Se detaljert informasjon om type skader, årsak og tiltak i Byggforsk detaljblad 742.864 Skader på puss. Årsaker og utbedring, og riksantikvarens 
informasjonsark. 

 Løs puss på 
overflater og 
trekninger 

Dette sjekkes 
ved å banke/dra 
en hammer 
over pussflaten. 
Da fremkommer 
en hul lyd der 
det er løs puss 
(bompuss). 
Sjekk bør gjøres 
periodisk fra lift.   

 

- Skade i puss pga. fukt/lekkasje/ 
frostskade 

- Bom (manglende heft mellom puss 
og underlag) 

- Feil utførelse, f eks. ujevn 
sammensetning mørtel, ulike 
herdebetingelser, ulik type mørtel i 
underlag og ny mørtel (sementrik 
mørtel er en mye sterkere mørtel enn 
kalkmørtel) m.m. 

NB! Kan være fare for nedfall og 
personskade. 

Banke ned all løs puss, 
pussutbedring evt. full ompussing 
(se også tiltak Utvendig 
etterisolering av fasade) 

 

Vedlikeholdstiltak (ikke 
søknadspliktig, gitt at 
eksteriørkarakteren ikke 
endres i vesentlig grad eller 
at fasaden tilbakeføres til 
opprinnelig uttrykk). 

 Malings-
avflassing 

 

Bruk av feil type maling (for tett 
maling) kan gi innestengt fukt i 
konstruksjonen som bl.a. kan gi 
malingsavflassing. Andre følgeskader 
kan være sopp og råteskader. 

Fjerne maling og male med 
diffusjonsåpen maling / mineralsk 
maling. Undersøke på innvendig side 
om det er sopp- og råteskader. 

Vedlikeholdstiltak (ikke 
søknadspliktig, gitt at 
eksteriørkarakteren ikke 
endres i vesentlig grad eller 
at fasaden tilbakeføres til 
opprinnelig uttrykk). Endret 
fargesetting er 
søknadspliktig, gitt at den 
ikke tilbakeføres til 
opprinnelig farge. 

 Fargeforskjeller  - Feil utførelse, f eks. ujevn 
sammensetning mørtel, ulike 
herdebetingelser, ulikt sug i 
underlaget m.m. 

- Ujevn smussavsetninger, 
lekkasjer/avrenning fra beslag m.m. 

- NB! Kalkmaling kan naturlig gi noe 
sjatteringer. 

Rengjøring og evt. 
overflatebehandling. 

Vedlikeholdstiltak (ikke 
søknadspliktig, gitt at 
eksteriørkarakteren ikke 
endres i vesentlig grad eller 
at fasaden tilbakeføres til 
opprinnelig uttrykk). 



 

 

60 

  

Bygningsdel Symptom  Illustrasjonsbilde Mulig årsak Tiltak* Søknadspliktig? ** 

Fasade Se detaljert informasjon om type skader, årsak og tiltak i Byggforsk detaljblad 742.864 Skader på puss. Årsaker og utbedring, og riksantikvarens 
informasjonsark. 

 Ønske om 
utvendig 
etterisolering av 
fasade, i 
kombinasjon 
med behov for 
full fasade-
rehabilitering 
(kombinasjon av 
riss og sprekker, 
løs puss og 
malings-
avflassing). 

 

Ønske om energieffektivisering, elde, 
svinnriss/spenningsriss, korrosjon, 
bruk av feil type mørtel eller maling 
m.m. 

 

NB: Ved full fasaderehabilitering, inkl. 
evt. etterisolering, bør man også 
vurdere kombinasjon med evt. andre 
nødvendige tiltak, som f.eks. vindus- 
og balkongutbedring. 

Utvendig etterisolering av fasade 
bør gjøres i sammenheng med 
fasaderehabilitering: Banke ned 
puss, utbedring av evt. korrosjon og 
full ompussing ved å bruke et 
fasadesystem med puss på 
isolasjonen.    

 

NB: Innvendig etterisolering er ikke 
anbefalt. 

Søknadspliktig, da det kan 
føre til vesentlig 
fasadeendring og 
ødeleggelse av evt. 
bevaringsverdig 
fasadeutsmykning som følge 
at at vegglivet normalt må 
flyttes utover (det samme 
gjelder for vinduer, som ofte 
må flyttes ut for å unngå 
kuldebroer). 

 Fasade-
utsmykning 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Skader på fasadeutsmykning av gips 
rundt vinduer og gavlmotiver m.m. 

Avstøpning av original 
gips/stukkatur som utgangspunkt 
for kopi ved reparasjon eller 
fasaderehabilitering/-oppgradering 

Vedlikeholdstiltak ved 
reparasjon/utbedring av 
eksisterende gips/stukkatur 
(ikke søknadspliktig, gitt at 
eksteriørkarakteren ikke 
endres). 

- Ønske om å «flytte på» 
fasadeutsmykning f.eks. som følge av 
at vegglivet flyttes utover ved 
utvendig etterisolering. 

Søknadspliktig, grunnet 
ødeleggelse av evt. 
bevaringsverdig 
fasadeutsmykning.  
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Bygningsdel Symptom  Illustrasjonsbilde Mulig årsak Tiltak* Søknadspliktig? ** 

Vinduer (og 
dører og porter) 

Merk: originale vinduer/dører/porter er som regel en del av evt. eksteriørvern.  
Se også Byantikvaren i Oslo sinn «Informasjonsark om vinduer», «Momentliste for gode vinduskopier» og «Inngangsdører og porter» 

 - Kald trekk  

- Ønske om 
energi-
effektivisering 
eller 
brannsikring 

 

 

Vinduet er gammelt og kan ha 
skjevheter, manglende tette-
/gummilister m.m. som gir utettheter 
og kald trekk. 

 

 

Selve trevirket vinduet er som regel i 
OK stand, og man kan da vurdere å 
etablere et varevindu på innsiden i 
stedet for full utskiftning, samt å 
tette innervinduene rundt rammene 
og rundt karmen for å redusere 
trekk og for å unngå at fuktig 
inneluft når ut til det kalde 
mellomrommet mellom inner- og 
yttervinduet.  

 

Vedlikeholdstiltak (ikke 
søknadspliktig, gitt at 
eksteriørkarakteren ikke 
endres i vesentlig grad eller 
at fasaden tilbakeføres til 
opprinnelig uttrykk). 

 

 

 

Bytte glass i innervinduet for å få 
bedre isolering (energiglass eller 
energirute) Innsetting av isolerglass i 
eksisterende varevindu. 

 

Vedlikeholdstiltak (ikke 
søknadspliktig, gitt at 
eksteriørkarakteren ikke 
endres i vesentlig grad eller 
at fasaden tilbakeføres til 
opprinnelig uttrykk). 

 - Behov for 
utskiftning 

 Eksisterende vindu er i så dårlig stand 
at det må skiftes ut. 

Ved utskifting bør det vurderes å 
erstatte med vinduer som 
tilfredsstiller passivhus standard. 
Ved utskiftning skal det 
eksisterende/originale vinduet være 
en mest mulig tro kopi av 
opprinnelig vindu. 

Utskiftning av originale 
vinduer er søknadspliktig. 

Utskiftning av eldre vinduer 
som ikke er originale er 
ansett som et vedlikeholds-
tiltak, og er ikke søknads-
pliktig, gitt at de nye 
vinduene er gode kopier av 
originale vinduer. 

 - Råteskader 

- Malings-
avflassing 

 Ikke tilstrekkelig vedlikeholdt.  

 

NB! Kan være fare for nedfall og 
personskade. 

Utskiftning av råteskadet trevirke. 
Må utføres av håndverker med 
erfaring med gamle vinduer. Dersom 
tidligere malt med linoljemaling og 
kittet med linoljekitt bør dette 
benyttes for ny overflatebehandling. 

Vedlikeholdstiltak (ikke 
søknadspliktig, gitt at 
eksteriørkarakteren ikke 
endres i vesentlig grad eller 
at vinduene tilbakeføres til 
opprinnelig uttrykk). 
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Bygningsdel Symptom  Illustrasjonsbilde Mulig årsak Tiltak* Søknadspliktig? ** 

Etasjeskillere      

 - Svikt i gulv  

- Setninger 

 - Råteskader i bjelkelag. 

- Lokal lekkasje. 

- Manglende membran i våtrom. 

- Kondens på 
forankringsjern/strekkanker (kondens 
kan i tillegg gi korrosjonsskader på 
disse). 

- Fukt i veggen ved bjelkeendene pga. 
lekkasje, for tett maling, sterk 
fuktutsatt fasade, sprekker i 
puss/maling. 

- Korrosjon bærebjelker. 

- Overbelastning. 

- Utskiftning 

- Forsterkning 

Utbedring av bærende 
konstruksjoner og inngrep i 
brannskille er 
søknadspliktig. 

Ønske om å 
redusere 
varmetap og 
utgifter knyttet 
til oppvarming 

 Høyt varmetap og høye 
oppvarmingsutgifter. 

 

 

 

 

OBS: Etterisolasjon i etasjeskiller over 
kjeller vil senke temperatur i kjeller og 
derved øke relativ fuktighet. Dette 
kan gi fuktproblem og behov for økt 
ventilasjon eventuelt noe oppvarming 
i kjeller 

Etterisolering av etasjeskiller mot 
kalt loft (avhengig av hvordan loftet 
brukes, kan isolasjon legges/blåses 
inn mellom bjelkene over 
stubbeloftet eller legges oppå 
loftsbjelkelaget). 

Utbedring av bærende 
konstruksjoner og inngrep i 
brannskille er 
søknadspliktig. 

Etterisolering av etasjeskiller mot 
uoppvarmet kjeller/kryprom 
(avhengig av hvordan kjeller og 1. 
etasje brukes, finnes det ulike måter 
å utføre etterisoleringen på, og noen 
utførelser skaper mindre 
fuktproblematikk enn andre. Man 
kan etterisolere på undersiden eller 
oversiden av trebjelkelaget, eller 
man kan blåse inn isolasjon over, 
eller skifte ut det allerede 
eksisterende stubbeloftsfyllet). 

Utbedring av bærende 
konstruksjoner og inngrep i 
brannskille er 
søknadspliktig. 
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Trapperom      

 Behov for 
reparasjoner 

 Frem til 1896 var det vanlig med 
trappeløp utført i tre, før utførelse av 
trapper i støpejern tok over. Mange 
murgårder har vernede trapperom, 
inkl. rekkverk som gjerne er originalt. 

Påføre brannhemmende maling på 
undersiden av tretrapp. 

For ikke-bevaringsverdige 
trapperom: Utbedring av 
trapper, inkl. rekkverk, er 
ansett som et 
vedlikeholdstiltak (ikke 
søknadspliktig).  

For vernede trapperom: 
Utskiftning av originalt 
rekkverk er ansett som 
søknadspliktig. 

Dører i 
trapperom 

     

 - Kald trekk 

- Ønske om 
energieffektivis
ering eller 
brannsikring 

 Døren er gammel, med utettheter og 
lav brannmotstand (dører i 
hovedtrapperom har gjerne felter 
med trådglass øverst og felter med 
trefyllinger nederst, mens dører i 
kjøkkentrappen gjerne er tette 
trefyllingsdører). 

Utbedring av originale trapperoms-
dører kan omfatte: tetting av 
sprekker mellom karm og vegg, 
oppretting av skjevheter og slitasjer, 
innsetting av ny terskel, innsetting 
av tetningslister i dørens anslag, 
innfresing av ekspanderende masse i 
dørrammer, nytt trådglass med 
sterkere glass, innsetting av nye 
glasslister, dørpumpe og 
brannhemmende maling på trespeil. 
Isolasjon og plater på innsiden av 
dørene, slik at glasset også dekkes 
til, kan også være aktuelt. Tross i at 
dette vil komme i konflikt med 
bevaringsinteressen, anses det som 
bedre enn utskiftning. (Korsaksel, 
2009) 

Utbedring av ikke-originale 
dører er ansett som 
vedlikeholdstiltak (ikke 
søknadspliktig)  

Utbedring av originale dører 
krever godkjenning fra 
antikvariske myndigheter. 

Utskiftning av trapperomsdører. Utskiftning av dører er 
ansett som søknadspliktig 
dersom trapperommet er 
bevaringsverdig. 
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Bygningsdel Symptom  Illustrasjonsbilde Mulig årsak Tiltak* Søknadspliktig? ** 

Balkonger Se Byantikvarens «Balkongveileder» for mer informasjon 

 - Løst rekkverk 

(Sjekk spesielt 
ved fot av 
stendere da 
disse ofte er 
festet i stål-
rammens 
overflens / inn-
støpt i 
betongen) 

- Nedfall av 
puss/betong. 

- Rustfarget 
skader i puss. 

 

- Korrosjonsskader i armering (om det 
er noen), innstøpte bærebjelker eller 
innfesting rekkverk (bæreevne kan 
være svekket). 

- Frostsprengning. 

- Fuktgjennomgang pga. manglende 
membran på gulv. 

NB! Kan være fare for nedfall og 
personskade. 

Grundig tilstandsanalyse, utført av 
fagfolk, med kartlegging av 
skadetype, resterende bæreevne og 
nødvendige tiltak. 

 

Utbedring av bærende 
konstruksjoner er 
søknadspliktig. 

 Ønske om opp-
føring av 
balkonger (eller 
endring/ut-
videlse, 
innglassing etc.) 

Se bilde under 
tilleggsisolering. 

 Oppføring av nye balkonger (eller 
endringer/utvidelser av balkonger 
og innglassing av balkonger). 

Oppføring av nye balkonger, 
endringer/ utvidelser av 
eksisterende balkonger og 
innglassing av eksisterende 
balkonger er søknadspliktig.  
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Bygningsdel Symptom  Illustrasjonsbilde Mulig årsak Tiltak* Søknadspliktig? ** 

Tak, gesims      

 - Riss 

- Sprekker 

- Nedfall av puss 

- Nedfall av 
gipskonsoller  

 

- Skade i puss pga fukt/lekkasje/ 
frostskade 

- Bom (manglende heft mellom puss 
og underlag) 

- Råteskade i trekonstruksjon 
innenfor, kan gi manglende mothold i 
gesims. 

- Korrosjonsskade i gesismsforankring. 

- Korrosjon på stålspiker for feste av 
gipskonsoller/-figurer.  

NB! Kan være fare for nedfall og 
personskade. 

- Kontroll av fasade med nedbanking 
av løs puss. 

Grundig tilstandsanalyse, med 
kartlegging av skadetype, omfang og 
nødvendige tiltak. 

Vedlikeholdstiltak (ikke 
søknadspliktig, gitt at 
eksteriørkarakteren ikke 
endres i vesentlig grad). 

Tak-
konstruksjon 

     

 - Råte- 
/fuktskade i 
undertak/ 
bære-
konstruksjon 

- Deformasjoner 

 - Lekkasje utenfra. 

- Kondens på kalde overflater. 

- Økt fuktpåkjenning pga. innredning 
på loft. 

- Manglende fuktsperre. 

- Manglende ventilasjon 

- Økt lastpåkjenning (snø og is) 

- Bygging av terrasse 

- Tette lekkasjepunkter. 

- Tilstandsanalyse og evt. utskiftning 
av skadet materiale (dersom store 
råteskader, se pkt. Ekte Hussopp). 

- Øke ventilasjon. 

- Forsterkninger av bære-
konstruksjoner 

Dersom store råteskader i takfot kan 
dette gi skader nevnt i pkt. Gesims. 
En grundig tilstandsanalyse, utført 
av fagfolk, må da gjennomføres. 

Utbedring av bærende 
konstruksjoner er søknads-
pliktig, mens mindre tiltak 
som tetting av lekkasje-
punkter og urbedring av 
ventilasjon er ansett som 
vedlikeholdstiltak (ikke 
søknadspliktig). 
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Bygningsdel Symptom  Illustrasjonsbilde Mulig årsak Tiltak* Søknadspliktig? ** 

Tak, gesims      

 Ønske om å 
redusere 
varmetap og 
utgifter knyttet 
til oppvarming 

 Høyt varmetap og høye 
oppvarmingsutgifter. 

Etterisolering av tak over varmt loft 
på utsiden av taktroen. Merk at 
dette gjør høyden på mønet høyere 
og raften vil få et annerledes 
utseende. Dette tiltaket er derfor 
mest aktuelt hvis man skal skifte ut 
hele taktekningen. Den vanligste 
løsningen er å isolere mellom 
taksperrene og åsene, men det er da 
viktig at man sørger for god lufting 
over isolasjonen. Utføres dette 
arbeidet innvendig vil det være 
nødvendig å sette av rom for lufting 
på undersiden av taktroen. 

NB: vær oppmerksom på at 
etterisolering av tak ikke må 
redusere luftsirkulasjon på kaldt loft. 
Etterisolering av tak kan føre til at 
konstruksjonen må forsterkes som 
en følge av økte snø- og egenlaster. 
 

Søknadspliktig dersom 
etterisoleringen gjøres på 
utsiden av taktroen (endring 
av takets estetiske uttrykk)  

Mindre tiltak, unntatt fra 
søknadsplikt dersom det 
gjøres fra innsiden og det 
ikke gjelder selve 
kontstruksjonen  
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Bygningsdel Symptom  Illustrasjonsbilde Mulig årsak Tiltak* Søknadspliktig? ** 

Taktekning/ 
beslag 

     

 Lekkasje på loft 

 

 Utett tekning/beslag, kan gi 
fuktskader ref. Takkonstruksjoner.  

Spesielt utsatte områder under 
vinkelrenner, skottrenner, rundt 
takvindu o.l. 

Tette lekkasjepunkt (sjekk spesielt 
detaljer i overganger (pipe, gesims, 
takfot), eventuelt ny tekning/beslag.  

Vedlikeholdstiltak (ikke 
søknadspliktig, gitt at 
eksteriørkarakteren til taket 
ikke endres i vesentlig grad). 

 Nedfall av 
takstein 

 

 Løse takstein pga. 

- mangelfull montering av 
undertaksbelegg 

- råte i lekter 

- korrodert innfesting 

- is-/snødannelse 

NB! Kan være fare for nedfall og 
personskade. 

Kontroll og komplettering av lekter 
og innfesting (sjekk spesielt 
innfesting av skifer (spiker som ligger 
skjult av skifer over)), evt. full 
utskiftning. 

Vedlikeholdstiltak (ikke 
søknadspliktig, gitt at 
eksteriørkarakteren til taket 
ikke endres i vesentlig grad). 

Full utskiftning er søknads-
pliktig. 

Piper      

 Nedfall av stein 

Maling og 
pussavskalling 

 - Dersom det har oppstått 
setningsskader i bygningen, kan piper 
være ustabile og skadet.  

- Gamle fyringspiper kan ha 
frostskader 

NB! Kan være fare for nedfall og 
personskade. 

Kontroll av pipe og reparasjon. Ved 
evt. store skader må den tas ned og 
mures opp igjen. 

Vedlikeholdstiltak (ikke 
søknadspliktig, gitt at 
eksteriørkarakteren til taket 
ikke endres i vesentlig grad). 

 Lekkasje på loft 
ved pipe 

 Dårlig eller manglende tetting rundt 
pipe. 

Tette lekkasjepunkt, eventuelt nytt 
beslag. 

NB – det må tettes både mot 
undertak og tekning. 

Vedlikeholdstiltak (ikke 
søknadspliktig, gitt at 
eksteriørkarakteren til taket 
ikke endres i vesentlig grad). 
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Takrenner/ 
nedløp 

     

 -Fuktskjolder/ 
misfarging og 
pussavskalling 
på vegg 

- Vanndrypp fra 
tak 

 

 

Utette rør/renner: 

- Pga. korrosjonsskader, mekanisk 
skade el.  

- Feil montasje f eks. vertikal skjøt 
vender inn mot vegg, feil vinkel på 
utkast m.m. 

- Tett sluk i renne. Oftest pga. løv, 
kvister m.m. 

- Frostskader på rør/nedløp 

NB! Akkumulering av fukt inn i 
konstruksjonen kan føre til utvikling 
av ekte hussopp, og det er kostbart å 
sannere (se pkt om «treverk angrepet 
av ekste hussopp») 

- Kontroll av nedløp og renner, evt. 
utbedring/ utskiftning. 

NB - skjøter skal vende utover. 

- Varmekabler i nedløp: Ved 
innredet loft med takvindu, bør det 
vurderes å føre kabler opp til 
underkant vindu. 

- Ved utskiftning bør eksisterende 
nedføringer brukes, og det bør 
unngås å oppføre nye nedløpsrør på 
steder der det ikke har vært rør 
tidligere. Nedløp, takrenner og 
beslag i plast bør unngås. 

- Takrenner bør renskes for løv, 
kvister m.m. minst en gang i året. 

Vedlikeholdstiltak (ikke 
søknadspliktig, gitt at 
eksteriørkarakteren ikke 
endres i vesentlig grad). 

 - Problem med 
istapper 

 

Som over og/ eller ekstra 
nedsmeltning av snø pga. stort 
varmetap gjennom tak. Opptrer oftest 
i kombinasjon med kalde loft ombygd 
til leiligheter. 

 

NB! Kan være fare for nedfall og 
personskade. 

Som over. 

Tilstandsanalyse av oppbygning av 
tak og eventuelt etablere 
tilstrekkelig tetting og lufting av tak.  

Montering av snøfangere dersom 
dette ikke finnes. Vær spesielt 
oppmerksom der nabotaket er noe 
høyere (da dannes det snøskavler og 
ofte is på gesims) 

Vedlikeholdstiltak (ikke 
søknadspliktig, gitt at 
eksteriørkarakteren ikke 
endres i vesentlig grad). 

 - Avskalling av 
puss ved 
grenrør til 
takterrasse 

 Avløpsvann fra sluk føres gjennom 
varm sone til kald sone, fører til 
frostsprengning. 

Føre varmekabel fra sluk gjennom 
grenrør til hovednedløp. 

Vedlikeholdstiltak (ikke 
søknadspliktig, gitt at 
eksteriørkarakteren ikke 
endres i vesentlig grad). 
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Bygningsdel Symptom  Illustrasjonsbilde Mulig årsak Tiltak* Søknadspliktig? ** 

Snøfangere      

 - Problem med 
nedfall av snø 
og is fra tak 

 Manglende snøfangere. 

Korrosjonsskader på snøfangere. 

For få rader med (dekningsgrad) 
snøfangere. 

(årsak til isdannelse, se pkt 
Takrenne/Nedløp) 

 

NB! Kan være fare for nedfall og 
personskade. 

Kontroll av snøfangere. 

Skifte / komplettere med nye. 

NB - det bør etableres snøfangere på 
toppbeslag gavlgesims. 

Vedlikeholdstiltak (ikke 
søknadspliktig, gitt at 
eksteriørkarakteren ikke 
endres i vesentlig grad). 

Loftsutbygging Se for øvrig Byantikvarens veileder «Loftsutbygging». 

 

 

Ønske om 
loftsutbygging/ 
etablering av 
boenhet på loft. 

 

 Ønske om utbygging av loft til 
boligformål el. 

Utbygging av loft/etablering av 
boenhet på loft. 

 

NB: Kan være vanskeligst å få 
tillatelse til endringer i tak synlig fra 
offentlig rom/gatefasden. 

Bruksendring og endring av 
bærende konstruksjoner 
(tak) er søknadspliktig. 
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Treverk med 
angrep av ekte 
Hussopp 

     

 - Lyst brunt 
treverk, med 
oppsprekking på 
tvers av 
fiberretning 

- Hvitt/grått 
mycel 

- Brune 
fruktlegemer 
med hvit rand 

- Brunt 
sporestøv 

- Buler i 
golvlister, 
trappevanger, 
panel el. 

 

- Kan opptre i fuktige innvendige 
trekonstruksjoner som står i kontakt 
med murverk/kalkholdig materiale. 

- Ekte hussopp kan spre seg via lange 
strengmycel og kan vokse gjennom 
murfuger, bak murpuss etc. 

- Fuktprosent må være over 20 %, noe 
som er normalt i uoppvarmede deler 
av en bygning. 

Råteangrepet må undersøkes av 
fagkyndige som kan konstatere type 
sopp, omfang og eventuelt tiltak. 

 

NB - Alle typer soppangrep, bør 
undersøkes av fagfolk. 

Vedlikeholdstiltak (ikke 
søknadspliktig, gitt at 
konstruktive elementer ikke 
er angrepet). Søknadspliktig 
dersom konstruktive 
elementer må skiftes / 
forsterkes. 

Egen bygning      

 Ved planlegging 
av 
byggearbeider 
på nabotomt 

 Byggearbeider, spesielt ved dype 
grunnarbeider, kan ved enkelte 
tilfeller gi skader på nærliggende 
bygninger. 

Tilstandsregistrering 
/naboregistrering med video/bilde 
av bygning før byggearbeider 
starter. Utføres på vegne av eier 
eller tiltakshaver på nabotomt. 

Vurdere om det er fare for skade på 
bygningen. Dersom dette er tilfelle 
så bør tiltaket endres  slik at risikoen 
reduseres (for eksempel ikke så dyp 
garasjekjeller) 
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Hensyn til 
miljøfarlige 
stoffer 

     

 Kan være brukt 
miljøfarlige 
stoffer i 
bygningskroppe
n 

 Ved tiltaksgjennomføring – vær obs 
miljøfarlige stoffer som PCB og asbest 
i vinduer (60- og 70-tallsvinduer), bly i 
skjøter på støpejernsrør, oljetanker, 
asbest som rørisolasjon m.m. 

- Sikre gode avfallsplaner ved 
rehabilitering og oppgradering 

Ikke søknadspliktig, men kan 
være pålagt miljøkartlegging 
som grunnlag for 
miljøsannering 

Tilgjengelighet 
og universell 
utforming 

Se Byantikvarens veileder «Tilgjengelighet i verneverdig bebyggelse i Oslo» for mer informasjon.  

 

 Utfordringer 
knyttet til 
adkomst fra vei/ 
parkering til 
hovedinngang 

 Ofte stor høydeforskjell mellom 
uteplan og inngangsplan: 
- For bratt stigning. 
- Mangel på repos. 
- Mangel på rekkverk. 
- Ingen ledelinjer eller elementer som 
kan fungere som ledelinjer. 

- Etablering av rampe fra uteplan til 
inngangsplan (merk at en rampe 
som ikke tilfredsstiller TEK 10, med 
for bratt stigning, vil være bedre enn 
ingen rampe, og vil være mulig å 
bruke med f. eks. rullestol) 
- Eventuelt etablering av 
løfteplattform.  
- Anlegge adkomstvei med fast og 
jevn overflate og med kantstein. 
- Installere nødvendig belysning av 
adkomstvei. 
- Stolper og rekkverk med kontrast 
til omgivelsene. 

Trolig søknadspliktig, sjekk 
med kommunen 
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Tilgjengelighet 
og universell 
utforming 

Se Byantikvarens veileder «Tilgjengelighet i verneverdig bebyggelse i Oslo» for mer informasjon.  

 

 Utfordringer 
knyttet til 
inngangsparti 

 - Terskler i inngangen i form av trapp, 
repos utenfor døren eller høy 
dørstokk. 
- Repos foran dør for liten. 
- Manuelle dører krever for stor kraft 
å åpne. 
- Bredden blir for liten i dører med to 
fløyer hvor bare den ene holdes åpen. 
- Går i ett med fasaden, vanskelig å se. 
- Mangelfull belysning. 
- Mangelfull glassmarkering. 
- Ringeklokke eller kortleser kan ikke 
brukes/ nåes av alle. 

- Trapper til inngangsparti suppleres 
ved rampe (se punkt over). 
- Dersom det ikke er plass til eller 
uhensiktsmessig med 
rampe er et alternativ å senke dør 
og endre innvendig 
gulvnivå i 1.etasje. Trapp eller trinn 
fjernes. 
- Installasjon av døråpner når 
åpningskraften overstiger 
2 N og evt. når bredden er for liten. 
- Enkle og rimelige tiltak som 
kontraster, belysning, 
merking, glassmarkering, rekkverk 
og ledelinjer skal oppfylle krav i TEK 
10. Slike tiltak gir et godt synlig 
inngangsparti, oversiktlig og enkelt å 
bruke. 
- Flytting av ringeklokke og kortleser 
er rimelige tiltak. 

Trolig søknadspliktig, sjekk 
med kommunen 

 Utfordringer 
knyttet til 
trapperom og 
korridorer 

 - Ensformig bruk av farger og 
materialer 
- Mangelfull belysning. 
- Vindu i enden av korridor (blending). 
- Søyler og lignende i ganglinje. 
- Dårlige akustiske forhold. 

- Bruke farger for å lette orientering. 
Fremheve hovedform og detaljer. 
Kontraster mellom gulv og vegg, 
synlige inngangsdører. Ledelinjer. 
- Markere søyler og andre hindringer 
i ganglinjen. 
- Bruke belysning for å lette 
orientering, oppfatte dybder og 
avstander. 
- Lyddempende tiltak, installere 
absorbenter for bedre akustikk. 

 



 

 

73 

  

Bygningsdel Symptom  Illustrasjonsbilde Mulig årsak Tiltak* Søknadspliktig? ** 

Tilgjengelighet 
og universell 
utforming 

Se Byantikvarens veileder «Tilgjengelighet i verneverdig bebyggelse i Oslo» for mer informasjon.  

 

 Utfordringer 
knyttet til heis 

 - Heis finnes ikke, eventuelt er den for 
liten for rullestol. 
- Det mangler rom for å kunne 
etablere ny heis uten å svekke 
bygningens arkitektoniske uttrykk, det 
er vanskelig å plassere heis uten å 
ødelegge bevaringsverdig trapperom 
og vanskelig å videreføre heis til loft. 
- Heisen er vanskelig å finne. 
- Utfordring med plass til heis i 
trapperom, for trangt i trapperom for 
snuplass utenfor heisen. 
- Ved en brann vil heisen stanse. Av 
den grunn vil det sannsynligvis utløse 
et krav om sprinkleranlegg i hele 
bygget. 
- Manøverpanel er vanskelig 
tilgjengelig, har liten skrift og ikke 
relieff eller kontraster. 
- Heis mangler lydsignal. 

- Tilbygg med heis med adkomst til 
leiligheter i eksisterende 
trapperom. Installere heis i 
eksisterende trapperom og bygge ny 
trapp i tilbygg. (NB: kan komme i 
konflikt med bevaringsverdier, da 
arkitektonisk uttrykk endres, og vil i 
noen tilfeller ikke tillattes) 
- Etablere heis med heisdør mot 
trapperom repos ved å benytte areal 
i eksisterende leiligheter. Ulempen 
er at leilighetene taper areal, men 
dette kan være aktuelt i gårder med 
store leiligheter. 
- Installere heis i trapperom, dersom 
plass. Løsningen blir da mest 
sannsynlig en smalheis. En slik heis 
vil også kunne brukes med rullator. 
- Dersom installasjon av heis er 
uoverkommelig, bør man som 
minimum sikre at boligene i 1. etasje 
har trinnfri adkomst. 
- Etablering av løfteplattform i 
trapperom 
- Oppgradering av heis til mer 
brukervennlig manøverpanel, panel 
med blindeskrift, og lydsignal. 
- Markere inngang til heis med 
fargekontrast og teksturvariasjon i 
gulv. 

Installering av heis er 
søknadspliktig 
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Tilgjengelighet 
og universell 
utforming 

Se Byantikvarens veileder «Tilgjengelighet i verneverdig bebyggelse i Oslo» for mer informasjon.  

 

 Utfordringer 
knyttet til 
innvendige 
dører 

 - For smal dør. 
- For høye terskler. 
- For dårlige kontraster - døra går i ett 
med veggen. 
- Mangelfull markering av glassfelt. 

- Utskifting til dører som oppfyller 
TEK 10 krav til bredde, terskel og 
kontrast. (NB: Merk at 
trapperomsdører kan være 
bevaringsverdige, og at utskiftning 
av disse kan komme i konflikt med 
bevaringsverdier) 

Ved bevaringsverdige dører 
må man påregne 
søknadsplikt 

 Utfordringer 
knyttet til 
innvendige 
trapper 

 - Mangelfulle kontraster / ikke taktil 
markering av trinn. 
- Rekkverk kun på en side og i en 
høyde. 
- Originale rekkverk er ofte for lave i 
forhold til dagens krav. 
- Rekkverk avsluttes for tidlig. 
- Rekkverk mangler på repos. 
- Mangelfull belysning. 

- Enkle og rimelige tiltak som 
kontraster, belysning, merking, 
glassmarkering, rekkverk og 
ledelinjer skal oppfylle krav i TEK 10. 

 

 Utfordringer 
knyttet til 
toaletter og bad 

 - For små, ikke plass til snusirkel. 
- For høy terskel. 
- Utstyr plassert for høyt eller 
utilgjengelig. 
- Utstyr plassert slik at det sperrer 
veien. 

- Utvidelse eller sammenslåing av 
våtrom. 
- Lavere terskel våtrom 
. Forsterkning av vegg for montering 
av utstyr 

 

Våtrom      

 Ønske om 
rehabilitering av 
våtrom 

 Ønske om rehabilitering av våtrom Installering, endring og reparasjon 
av våtrom 

Installering, endring og 
reparasjon av våtrom i 
eksisterende bygning er 
unntatt fra søknadsplikt, 
såfremt det ikke gjøres 
inngrep i brannskiller. 
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Bygningsdel Symptom  Illustrasjonsbilde Mulig årsak Tiltak* Søknadspliktig?** 

Inneklima      

 Ønske om å 
bedre inneklima 
i hver boenhet 

 Ønske om å bedre inneklima i hver 
boenhet. Mindre tiltak 

- Reduser fuktighetsproduksjon; stå 
ikke unødvendig lenge i dusjen, bruk 
kondenstørketrommel for klesvask 

- Installere tilstrekkelig med 
friskluftsventiler, gjerne med filter 
(for smuss og insekter). 

- Installere avtrekksvifter i bad, 
vaskerom og på kjøkken 

- Gode rengjøringsrutiner og tørking 
av støv 

- Velg riktig maling med lite 
avgassing 

- Tetting av luftlekkasjer fra vinduer 
og dører for å hindre trekk. 

- Tetting av luftlekkasjer mot grunn 
for å hindre luft med høy 
radonkonsentrasjon (dersom 
radonkonsentrasjonen i innelufta er 
100 Bq/m3) 

De mindre tiltakene listet 
opp er ikke 
søknadspliktige. 

 Ønske om å 
bedre inneklima 
i hver boenhet 

 
 

Større tiltak: 

- Tetting av luftlekkasjer i vegg (i 
forbindelse med utskiftning/ 
utbedring av fasade) 

- Installer balansert mekanisk 
ventilasjon. 

Installasjon av mekanisk 
ventilasjon er søknadspliktig 
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* Tiltak bør gjennomføres etter anbefaling fra fagkyndige. 

** Husk at mindre tiltak på bygninger som er oppført på Byantikvarens gule liste (eller som på andre måter er vurdert som bevaringsverdige) ikke omfattes av 

fritak. Dette betyr i praksis at det kun er vedlikeholdstiltak som er utatt for søknadspliktt for bevaringsverdig bebyggelse, gitt at de er i tråd med Byantikvarens 

anbefalinger, og ikke er i konflikt med vernehensyn. Plan og bygningsetaten kan likevel unnta mindre tiltak på bevaringsverdig bebyggelse søknadsplikten, men 

ikke før de har gjort en gjort konkret vurdering i hvert enkelt tilfelle. Hvis du er i tvil om tiltaket du ønsker å gjennomføre er søknadspliktig eller ikke og/ eller du 

lurer på om tiltaket er derfinert som vedlikeholdstiltak eller ikke, ta tidlig komtakt med kommune
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