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1. INNLEDNING
Denne kulturminnedokumentasjonen er utarbeidet i forbindelse med detaljregulering av gnr. 13, bnr. 886 m. fl., Storetveithagen Bolig i Årstad bydel, Bergen
kommune. Planområdet ligger sør i Bergensdalen, mellom Bergen sentrum og
Nesttun bydelssenter. Formålet med planen er å tilrettelegge for boliger.
Området grenser til Storetveitvegen i vest, som her utgjør grensen mellom Årstad og Fana bydeler. Gårdsgrensen mellom Storetveit (gnr 13, Fana) og Fantoft
(gnr 12, Årstad) går imidlertid langs Vestre Fantoftåsen øst for planområdet, dvs
planområdet hører til Storetveit, men ligger i Årstad bydel. Vest for Storetveitvegen i Fana bydel ligger park– og grøntområdet Storetveitmarken som hører til
Storetveit gård. Planen omfatter også kryssområdet i sør, nær Fantoft studentby
med bybanestopp. Sørligste del av planområdet omfatter en vedtatt reguleringsplan med nytt kontorbygg. Arealet er med i planen for ev. å kunne justere adkomst til det nye boligområdet, parkering etc. Øst og nord for området er selve
vegbanen i Vestre Fantoftåsen innlemmet i planen, men ikke bebyggelsen utenfor vegen.
Planområdet er smalt og langstrakt i retning nord-sør. Området er 17,3 daa. Eksisterende bygninger innenfor området planlegges revet. Tiltakshaver har planer
om at minst ett bygg i boligprosjektet skal bygges med innslag av gjenbruksmaterialer, primært fra byggs som rives. Fra nord mot sør gjelder det følgende
bygg: en bilforretning, to eldre bolighus med uthus/garasjer og et større kontorbygg. Disse er nærmere omtalt i kap. 3. Den tilgrensende boligbebyggelsen i øst
er også omtalt der.
Langs Vestre Fantoftåsens vestside er det et gammelt steingjerde som blir berørt
av den nye utbyggingen. Gjerdet blir delvis bevart og restaurert. Gjerdet er omtalt i kap. 4, sammen med en tidligere kryssende ferdselsåre helt sør i planområdet, samt dagens gangbro i sør.
Det er ikke fredete bygg i eller i nærheten av planområdet, og det er ikke registrert andre automatisk fredete kulturminner eller fornminner. Det er heller ikke
registrert bygninger fra før år 1900 (SEFRAK). Tilgrensende bebyggelse i øst ligger innenfor hensynssone for bevaring kulturmiljø (H570) i KPA 2018.
Plangrensekart

Lokalisering av planområdet (Bergenskart, KPA 2018)

5

2. OMRÅDETS HISTORIE
2.1 Planområdets tidligere funksjon

Planområdet ligger i grensen mellom gårdene Storetveit og Fantoft. Storetveit
gård het opprinnelig Tvedt gård, som igjen ble utskilt fra Fjøsanger på 1500tallet. Det tidligere gårdstunet på Tvedt antas å ha ligget ved sørlig del av dagens Kirkevegen, der Rieber Mohns veg går ned til Fjøsanger. Her gikk den gamle ferdselsåren mellom Fjøsanger og Slettebakken.
Fantoft gård lå sørøstover fra planområdet. På eldre foto ses eiendomsgrensen
med steingarden som i dag ligger langs Vestre Fantoftåsen, jf. foto t. h. Tunet på
Fantoft lå lenger sør, ved begynnelsen av parken mot Fantoft stavkirke. Gården
ble delt i to bruk i 1857, og bnr. 2 er der husmannsplassen Fantoftmyr stod, i
Øvre Fantoftåsen like øst for planområdet.

Foto mot sør 1935, planområde markert, Storetveit gård nederst i bildet. (Kulturminnegrunnlag
Storetveitvegen fra Brennhaugen til Wergeland, Byantikvaren 2014 / (UBB-W-SH-005552))

Foto mot nord 1952, planområde markert, Storetveit gård oppe t.v. i
bildet. (Kulturminnegrunnlag Storetveitvegen fra Brennhaugen til Wergeland, Byantikvaren 2014 / Fra MARCUS billedsamling. Wilh. Mohrs Flyfoto
1952 (UBB-NOR – M-0916 + Ubb-KK-PK-3217))
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2.2 Tidligere tjenesteboliger for Storetveit gård

Det ligger to eldre bolighus på et høyereliggende platå mellom forretningsbygget
i nord og det store kontorbygget i sør. Det er informert fra Fortidsminneforeningen samt velforeningene i området at disse har vært arbeiderboliger/
tjenesteboliger for Storetveit gård. Begge er oppført omkring 1910, og senere
påbygget/ombygget. Tjenesteboligene er de siste gjenværende sporene etter
denne perioden. De originale delene står på gråsteinsmurer, og nyere deler er
reist på betongstein/betongsokkel. Ytterveggene i eldre kjerne antas å være
tømmervegger, mens tilbyggene antas å være oppført med vegger i bindingsverk.

På grunn av byggenes alder, og siden reguleringsplanen legger opp til at boligene skal rives, er det utarbeidet en enkel bygningsdokumentasjon for de to husene, som følger som vedlegg til denne kulturminnedokumentasjonen. Befaring og
dokumentasjon ble gjort i mai 2018.

Den nordligste eiendommen, Storetveitvegen 92, er i bedre stand enn Storetveitvegen 94. På nr. 92 er det et par uthus, et lite drivhus og en dobbeltgarasje fra 2003. På nr. 94 er det også et par uthus inkl. garasje.

Illustrasjonene s. 9 viser byggesakstegninger og byggetrinn for de to boligene.
På s. 10 og 11 er det fasadefoto av husene.
(se eiendom)
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Storetveitvegen 92 (13/762, 929)

Storetveitvegen 94 (13/967)

Byggesak fra 2005,
siste byggetrinn
(Byggesaksarkivet)

Byggesak fra 1975
(Byggesaksarkivet)

Byggetrinn innlagt
(Bygningsdokumentasjon
Storetveitvegen 92 og 94)

Byggetrinn: Rødt er eldre
kjerne, grønt er tilbygg fra
1975 (Byggesaksarkivet)
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VEST

NORD

SØR

Fasader Storetveitvegen 92

ØST

9
VEST

ØST

NORD

Fasader Storetveitvegen 94

SØR
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3. BYGNINGSMILJØ

Oversikt over bygninger innenfor
planområdet og nabobebyggelse
utenfor området i øst:

1.

Forretningsbygg

2.

Tidligere tjenesteboliger for
Storetveit gård

3.

Kontorbygg

4.

Nabobebyggelse, tomannsboliger og rekkehus

3.1

Nord i området er det butikk/forretningsbygg, der eiendommen var opprettet i
1970. Bygget er fra ca 1980, reist med søyler/dragere i betong, i én høy etasje
og det har et tydelig formspråk med en enkel, rektangulær form. Det er delvis
platet i fasader og gesims. Hjørnet mot Storetveitvegen og det meste av nordfasaden er i glass, mens en lagerdel mot øst er mer lukket. Innvendig er dragerne
synlige i utstillingsdelen av bygget, og gir et åpent preg. Bygget har blitt brukt til
bilforretning.

1

2

4

3

4

4

Illustrasjoner: Kulturminnegrunnlag
Storetveitvegen fra Brennhaugen til
Wergeland, Byantikvaren 2014

Forretningsbygg

Forretningsbygg sett fra nord
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Forretningsbygg
T.v. Fasade vest
T.h. Fasade vøst
Under: Sett fra sør , midt i bildet
(kart 1881)
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3.2

Kontorbygg

Kontorbygget er en langstrakt sammenhengende bygningsmasse langs Storetveitvegen, til sammen ca 104 m fordelt på to like lange bygg. Den nordligste
delen (Storetveitvegen 96) er bygget mot slutten av 1970-tallet, og den sørligste
(Storetveitvegen 98) er fra 1980-tallet. Det er tegnet av arkitektene AallLøkeland-Ragde AS.
Storetveitvegen 96 har fire etasjer, der nederste plan har fasade lavere enn parkeringen langs bygget, som igjen ligger lavere enn veien. Storetveitvegen 98 har
tre etasjer, og er sakset både i plan og høyde i forhold til nr. 96. Det ligger en
halv etasje lavere og ca 1,5 m lenger ut mot parkeringen, som her skråner svakt
oppover mot sør, langs bygget.
Begge byggene har markant gesims og flatt tak, der det er et mindre takoppbygg sentralt plassert på hver av takflatene. De har et identisk preg, med sammenhengende vindusrekker langs hele fasaden i svart innramming og mellomliggende røde fasadeplater.
Kontorbygget ligger relativt lavt i terrenget i forhold til omgivelsene, og øverste
etasje av rekkehusene i bakkant er så vidt synlige fra Storetveitmarken. Det er
vegetasjon/trerekke mot Storetveitvegen.

Bygget sett fra nord (t.v.), fra øst
(øverst t.h.) og fra vest (nederst
t.h.) (kart 1881)
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Kontorbygg
T.v. og under: Sett fra vest
T.h.: Sett fra sør
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3.3

Bebyggelse i nærmiljøet, hensynssone

Rekkehusene sett
nede fra kontorbygget

Utenfor planområdet i øst ligger det vertikaldelte tomannsboliger og rekkehus i
Vestre Fantoftåsen. Det er et karakteristisk og helhetlig boligomrråde fra begynnelsen av 1960-årene. Rekkehusene fortsetter videre nordover forbi planområdet
og til Storetveitvatnet.
De tre tomannsboligene ligger lengst i sør, og sør for den planlagte utbyggingen i
planforslaget. De er over tre etasjer, der den øverste er mindre pga stort skråtak
mot vest. Rekkehusene er også over tre etasjer, pluss loft. Det er til sammen 20
rekkehus i bakkant av planområdet, fordelt på fire rekker og med garasjer mellom rekkene.
Vestre Fantoftåsen har sitt høyeste punkt omtrent midtveis langs rekkehusene,
og det er helning nedover i begge retninger; brattest mot nord.

Vestre Fantoftåsen sett nordover (google maps)

Vestre Fantoftåsen, sett sørover (google maps)
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Rekkehusene i Vestre Fantoftåsen inngår i hensynssone for bevaring kulturmiljø
(H570), område 10 Fantoftåsen i KPA 2018. Grensen for sonen går langs Vestre
Fantoftåsens østside.
Området har bygninger med arkitektur og materialbruk av høy kvalitet. Kulturmiljøet skal sikres og ivaretas ved søknad om tiltak og endret arealbruk innenfor
sonen. I plan– og byggesaker som berører kulturminner eller kulturmiljøer, skal
Byantikvaren vurdere konsekvenser av tiltak.

Utdrag fra vedlegg 4, KPA 2018. Tekst under og kart t. h. med planområdet stiplet.
(Utfyllende informasjon til hensynssoner for bevaring kulturmiljø (H570), § 35.5 KPA2018 Vedlegg 4,
nov 2018)
§ 35.5: Kulturmiljø og historisk bebyggelse skal sikres og ivaretas. De
karakteristiske trekkene ved bebyggelse, bebyggelsesstruktur og kulturlandskap
definerer områder og gir det særpreg. Det skal derfor tas spesielle hensyn til
dette ved søknad om tiltak og endret arealbruk.
10 Fantoftåsen
Området er preget av enhetlig terrengtilpasset bebyggelsesstruktur lineært
langs veier som rekkehus langs Storetveitvatnet, og som eneboliger mot Slettebakken og på neset i Tveitevannet. Området kjennetegnes av bygninger med
arkitektur av høy kvalitet, og god materialbruk.

•

Eksisterende bygninger, med fasader, historiske bygningsdetaljer,
materialbruk, farger, volum og hage må bevares.

•

Eksisterende bygningsvolumer, struktur og skala må legges til grunn ved
eventuelle nye tiltak innenfor sonen. Materialbruk i området skal viderefør
es.

•

I plan- og byggesaker som berører kulturminner eller kulturmiljøer skal
Byantikvaren gi en vurdering av tiltakets konsekvens med hensyn til
kulturminneverdi.
Hen-
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4. ANDRE KULTURMINNER

4.1

Gammel ferdselsåre

Helt i sør, og sør for dagens gangbro, ligger det en liten strekning innenfor planområdet med den gamle traséen i Bergensdalen mellom Fjøsanger og Slettebakken. Alderen er usikker, men denne vegen kompletterer en tidligere veg mellom
Solheimsviken og Fjøsanger som ble anlagt i 1760-årene. Med tverrforbindelsen
via Storetveit ble det mulig å ta en rundtur fra byen til Fjøsanger, opp til Slettebakken og deretter innover igjen til byen øst for Tveitevannet.
Storetveitvegen bla anlagt i 1927.

Ferdselsåre (grønn) og steingjerde (gul), markert
sammen med plangrense. Sørlig del av gjerde er
revet (stiplet). Kart fra 1937 (Bergenskart)

17

4.2

Steingjerde

Langs vestsiden av Vestre Fantoftåsen ligger det et steingjerde som markerer
grensen mellom gårdene Storetveit og Fantoft. Det er trolig fra kort tid etter
1859, men kan inneholde eldre merkesteiner.
Opplysningene er hentet fra Fortidsminneforeningen sin merknad til oppstart
av planarbeidet.
I sør er en lengre strekning revet, og de utgjør bortimot halvparten av det
opprinnelige gjerdet. Det som står igjen er variert, med bl. a. ulike høyder. Der
er strekninger med ren mur, og strekninger med vegetasjon i selve muren—
som gjør gjerdet mindre synlig om sommeren. Der er også strekning som preges av kratt og større steiner/røys.
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Sørlig del, fra der gjenværende gjerde begynner
Steingjerde

Midtre del, der gjerdet er mest helhetlig og synlig
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Midtre del, der muren er mindre intakt og tilgrodd

Nordlig del, ved forretningsbygg
Steingjerde
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4.3

Gangbro

Sør for området er det en gangbro over Storetveitvegen fra 1975. Den er i limtre
og erstatter en bro fra 1966 som ble bygget i forbindelse med Storetveit skole.
Broen har god terrengtilpasning. Slike konstruksjoner er ikke så vanlige, selv om
det er flere eksempler fra de senere årene. Da denne broen ble bygget, var en
slik konstruksjon i tre sjelden.

Gangbroen over Storetveitvegen sett sørover. Planområdet er øst for vegen, t. v. i bildet (google maps)
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5. PLANENS KONSEKVENSER FOR KULTURMINNER

5.1

Bygninger innenfor området

Ved gjennomføring av planen vil alle byggene innenfor planområdet bli revet.
Det gjelder forretningsbygget, de to bolighusene og kontorbygget, jf. kap. 3.

5.2

Bebyggelse i nærmiljøet

Rekkehusene øst for Vestre Fantoftåsen vil bli påvirket av den nye utbyggingen.,
både i forhold til nærmiljøkvaliteter og i form av påvirkningen på byggene som
sådan. I denne dokumentasjonen er det det siste punktet som er relevant å beskrive; dvs. hvordan planen påvirker rekkehusene i et kulturminne– og bygningshistorisk perspektiv.

Synlighet/åpenhet
Det er kun øverste del av rekkehusene som i dag er synlige fra Storetveitmarken, både på grunn av vegetasjon og eksisterende bebyggelse. Ny bebyggelse
blir høyere enn eksisterende kontorbygg, men det er flere åpningen mellom byggene. Lokalt i Vestre Fantoftåsen vil rekkehusene bli mye likt eksponert og synlige som i dag.
Samlet sett vil ny situasjon være innenfor det som kan forventes ved en normal
utvikling i et byfortettingsområde som dette, jf. KPA 2018 - også når det gjelder forhold til eksisterende bebyggelsesstruktur og kulturminner.

5.3

Andre kulturminner

Rekkehusbebyggelsen, som ligger i hensynssonen i KPA 2018, blir indirekte berørt ved at nabobebyggelsen i vest blir endret i omfang og plassering.

Gammel ferdselsåre

Kontraster

Planen vil ikke medføre endringer for den gamle ferdselsåren. Trasé, utforming
og standard vil ikke bli påvirket, og veien vil bestå som dagens situasjon.

Langs Vestre Fantoftåsen planlegges det leilighetsbygg som i høyde og utstrekning ikke avviker vesentlig fra bebyggelsen på andre siden av veien. Nybyggene
får to etasjer mot veien og vil få et preg av rekkehusbebyggelse. Byggene mot
Storetveitvegen planlegges høyere og lengre, men er brutt opp med varierende
høyder og takformer. De får også et rekkepreg, i en noe større skala.
I nord endres rekkehusenes nærmeste nabolag fra to eldre bolighus til lave leilighetsbygg. Helt i nord samt i sørlig del blir det endring fra nærings– og kontorbygg til høyere leilighetsbygg.
Kontrastene mellom rekkehusene og nybyggene vurderes til å bli mindre enn
med dagens næringsbebyggelse. Samlet blir det en mer helhetlig struktur, med
lik type formål og uttrykk i dette området.

Steingjerde
Steingjerdet skal bevares. Det planlegges nybygg langs Vestre Fantoftåsen inn
mot boligveien. Derfor vil steingjerdet bli tatt ned og bygget opp igjen. Ved
inngangen til uteoppholdsareal vil det bli åpning i gjerdet. Steingjerdet er ikke
intakt i dag, og gjenoppbyggingen må supplere med nyere stein. Bevaring av
steingjerdet blir et historiefortellende og miljøskapende innslag langs boliggaten
Vestre Fantoftåsen.

5.4 Gjenbruk
Som nevnt i innledningen har tiltakshaver planer om at det skal nyttes gjenbruksmaterialer, primært fra tomten, i minst ett av byggene i boligprosjektet.
Det er nærliggende å vurdere tømmerkjernene fra de to bolighusene i denne
sammenhengen. Det kan også være aktuelt med bevaring og gjenbruk av elementer fra kontorbygget. Gjenbruksmaterialer fra tomten kan også brukes i utearealet.
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bygningsdokumentasjon

1.

INNLEDNING
Denne dokumentasjonen er utarbeidet i forbindelse med utarbeiding av reguleringsplan for
Årstad, gnr. 13, bnr. 996 m. fl. Storetveithagen Bolig. Planområdet omfatter bl. a. de to eldre
bolighusene i Storetveitvegen 92 og 94. Området skal utvikles med ny boligbebyggelse, og de
eldre husene er kjøpt opp og forutsettes revet. Husene ligger i nordlig del av planområdet. Det
ligger føringer fra oppstartsmøtet hos PB-etaten om utarbeiding av en enkel dokumentasjon. Ved
senere gjennomføring av planen skal det utarbeides full rivingsdokumentasjon, jf. Byantikvarens
mal for søknad om riving av verneverdige bygg.
Storetveitvegen 92, gnr 13, bnr 762 og 929, er en bygning på ca. 250 m2 (BTA). Det
opprinnelige huset ble oppført rundt 1910, og det er senere påbygd flere ganger. Det er også en
dobbelt garasje fra 2003 på eiendommen, samt et par uthus og et drivhus.
Storetveitvegen 94, gnr.13 bnr. 967, er en bygning på ca. 175 m2 (BTA). Det originale huset ble
også her oppført rundt 1910, og det er senere påbygd i 1975. Det er i tillegg et par uthus på
eiendommen, inkl. garasje.

Kart der aktuelle bygninger er innringet (seeiendom.no)
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2.

BYGNINGSDOKUMENTASJON STORETVEITVEGEN 92
Befaring for bygningsdokumentasjon ble gjennomført 24.05.2018. På befaringen deltok Emily
Morley og Phoebe Morley (leietakere), og Camilla Eide (Rambøll).

2.1

Bygningsmessig

2.1.1 Grunn og fundamenter
Den originale delen av bygningen står på en pusset gråsteinsmur, merket med grønt på skissen
under. Den eldste delen av kjelleren er delt i to og inneholder vaskerom og trimrom. Denne delen
av kjelleren virket tørr og fin.
Påbygget fra 1960 står på betongsteinsmur som er fundamentert på en betongsokkel. På
murveggen ble det registrert en del fuktgjennomslag. Kjelleren virket fuktig.
Påbygget fra 2001 er oppført over en krypkjeller av betongsteinsblokker. Krypkjelleren var fuktig,
og det var dammer på bakken. Se bilde 7.
Under påbygget fra 2005 er det blindkjeller. Den framstod som tørr og fin på befaringsdagen.

Skisse 1. etasje, viser påbygg i ulike årstall
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Skisse 2. etasje, merket område viser påbygg fra 2001.

2.1.2 Bæresystemer
Bæresystemer består av bærende vegger, dekker og tak, og er behandlet under omtale av de
respektive bygningsdeler.

2.1.3 Yttervegger
Ytterveggene i det opprinnelige huset er tømmervegger med utvendig panel. Yttervegger i
påbygg antas å være oppført med bindingsverksvegger. Omfang av isolasjon er ikke kjent.
All ytterkledning er av varierende alder og tilstand. Generelt bærer kledningen preg av dårlig
vedlikehold. Se bilde 1 og 2.
Vinduer
Det er ett vindu i kjeller som antas å være originalt. Se bilde 5.
Øvrige vindu er av varierende alder, men anses i å være i god stand.
To av vinduene i 2. etasje er i dårlig stand. Vannskader på vindusrammene tyder på lekkasjer. Se
bilde 8.
Ytterdør i vest står under tak og er beskyttet mot vær. Denne er av nyere dato og i god stand.
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2.1.4 Innervegger/innvendige overflater
Innerveggene i det opprinnelige huset er oppført som tømmervegger med malte overflater. Se
bilde 3 og 4. Overflatene er i god stand.
På badet er det delvis fliser og delvis trepanel. Se bilde 11 og 12.
Toalett i gang har baderomsplater og panel. Se bilde 14.
Øvrige innvendige flater består av platekledning eller trepaneler med malte overflater. Se bilde
20.
Innvendige dører er av varierende alder. Se bilde 9 og 10.

2.1.5 Dekker
Etasjeskillene er utført som dekker med tradisjonelle bjelkelag. I dekke mot kjeller er det isolert.
Mot kjeller er det i hovedsak himlinger av malt trepanel. Mot blindkjeller i påbygg fra 2005 er det
asfaltplater.
Inner- og yttergang, bad, toalett og trimrom har fliser. Se bilde 6,12,14,19.
Øvrige gulvoverflater er en miks av parkett, tregulv, laminat og fliser. Se bilde 4,12,14, 20,25.
Himlinger består i all hovedsak av malt trepanel. Se bilde 12,13,18, 20.
I stuen i den eldste delen av bygget er det synlige bærebjelker, som antas å være opprinnelige.
Se bilde 4.

2.1.6 Yttertak
Etter som bygget har vært påbygd i flere omganger, er det flere loft.
Taket har bæring av tre utført med sperrer og hanebjelker.
Over hanebjelkene er det lagt gulv av plater eller plank.
Loftene var tørre og fine. Det er ikke spor etter lekkasjer. Se bilde 21- 23.
Taket er tekket med uglassert pannestein av tegl. Tilstand på lekter er ikke kjent. Bilder fra
loftene i tilbyggene tyder på at sutakene er i god stand. Se bilde 21, 22 og 23.
Takrenner og nedløp er i plast og i normalt god stand.

2.1.7

Fast inventar
Kjøkkenet stammer fra ca. år 2000. Tilstand i forhold til alder er god.
Bygningen har en skorstein med vedovn i en av stuene i 1.etasje. Se bilde 24.
Skorsteinen og tilhørende brannvegger er utført i pusset tegl. Se bilde 25.
Tilstand på pipeløp er ikke kjent.
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2.1.8 Trapper, balkonger mm.
Bygningen har en malt tretrapp mellom 1. og 2. etasje. Se bilde 26 og 27.
Bygningen har en støpt betongplate på mark mot sørvest. Se bilde 1. Platen hadde ingen synlige
skader.

2.2

VVS/VA
Bygningen antas å være tilkoblet kommunalt vann og avløp.
Alder og tilstand på tilførselsledning er ikke kjent.
Tilstand og alder på innvendig røropplegg er ikke kjent.
Sanitærutstyret er av ulike årganger, fra 1970-tallet til nesten nytt.
Tilstand er ikke vurdert.
Bygningen har ikke mekanisk ventilasjon, ut over kjøkkenventilator.

2.3

Elektro
Bygningen har inntak via luftspenn til nordfasaden.
Sikringsskap er plassert i trappeoppgang. Se bilde 28 og 29.
Elektriske installasjoner har varierende alder.
Tilstand er ikke vurdert.

2.4

Konklusjon
Bygget er jevnt over i god stand, men med en del etterslep på det utvendige vedlikeholdet.
Her under nevnes:
Ytterkledning og grunnmurer
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3.

FOTO STORETVEITVEGEN 92
Bilde 1:
Fasade sør

Bilde 2:
Fasade nord

Bilde 3:
Innvendig tømmervegg, opprinnelig
kjerne i huset
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Bilde 4:
Innvendig tømmervegg og synlige
bærebjelker i tak i den opprinnelige
tømmerkjernen

Bilde 5:
Pusset gråsteinsmur og trolig originalt
vindu.

Bilde 6:
Kjeller original bygning.
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Bilde 7:
Krypkjeller fra 2001, betongsåle med
betongsteinsblokker over

Bilde 8:
Vindusramme 2. etasje

Bilde 9:
Dør fra 1960, original
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Bilde 10:
Nyere dører i 1.etasje

Bilde 11:
Fliser på vegger i dusj.

Bilde 12:
Øvrige vegger, kombinasjon av trepanel
og flis
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Bilde 13:
Kjøkken fra ca. år 2000

Bilde 14:
Toalett i gang – påbygg 2005,
baderomsplater og panel

Bilde 15:
Panel i tak i kjeller, opprinnelig del av
huset
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Bilde 16:
Panel i tak i kjeller – påbygg 1960

Bilde 17:
Krypkjeller med asfaltplater i tak

Bilde 18:
Påbygg fra 2005
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Bilde 19:
Fliser i inner– og yttergang

Bilde 20:
Trepanel i tak, furugulv

Bilde 21:
Loft over påbygg fra 2001
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Bilde 22:
Loft over påbygg fra 1960

Bilde 23:
Loft over påbygg fra 2005

Bilde 24:
Vedovn 1.etasje
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Bilde 25:
Skorstein 2. etasje

Bilde 26:
Tretrapp mellom 1. og 2. etasje, trolig
opprinnelig

Bilde 27:
Tretrapp mellom 1. og 2.etasje
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Bilde 28:
Sikringsskap

Bilde 29:
Sikringsskap
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4.

BYGNINGSDOKUMENTASJON STORETVEITVEGEN 94
Befaring for bygningsdokumentasjon ble gjennomført 16.05.2018. Det var oppholdsvær, men
overskyet. På befaringen deltok Bernardo (leietaker), Jomar Haktorson og Camilla Eide (begge
Rambøll).

4.1

Bygningsmessig

4.1.1 Grunn og fundamenter
Den originale delen av bygningen står på en pusset gråsteinsmur, merket med rødt på skissen
under. I det sørvestre hjørnet ser man spor etter setninger. Det er sprekkdannelser/riss i muren,
og nær det sydvestlige hjørnet har muren fått en bul. Se bilde 3 og 4.
Den eldste delen av kjelleren, som i dag er brukt som hobbyrom/verksted, hadde en svak lukt av
fukt.
Muren er pusset og malt både innvendig og utvendig. Man ser tegn til reparasjoner både på
innside og utside.

Plantegning med omriss av byggetrinn

Nyere del av huset står på betongsokkel med murte kjellervegger. Se bilde 2. Murveggene er
pusset og malt på utsiden, og malt på innsiden.
I nordvest er kjeller brukt som bod. Befaringsdagen var denne full av ting, og vanskelig å befare.
Leietager opplyste at det ikke var noe særlig lukt i denne delen av underetasjen. Se bilde 13.
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Garasjedel av underetasje er i dag ikke i bruk av leietaker grunnet dårlig luft. Se bilde 5. Dette
kan være på grunn av manglende lufting.
4.1.2 Bæresystemer
Bæresystemer består av bærende vegger, dekker og tak, og behandles under omtale av de
respektive bygningsdeler.

4.1.3 Yttervegger
Ytterveggene i den opprinnelige delen av bygget antas å være tømmervegger med utvendig og
innvendig trepanel. Yttervegger i nyere påbygg antas å være oppført i bindingsverk. Omfang av
isolasjon er ikke kjent.
Ytterkledning i sydfasade er antatt skiftet.
Ytterpanelet har varierende alder og tilstand. Kledningen er jevnt over dårlig vedlikeholdt og har
stedvis råteskader. Se bilde 1, 2, 6, og 7.
Deler av kledningen på østsiden av bygget ligger beskyttet under tak. Denne er i god stand, og
kan være original. Se bilde 8 og 9.
Vinduer
Vinduene i kjelleren har enkle glass, der noen er knuste og erstattet med kryssfiner. Se bilde 6.
Vinduene i sørfasaden er fra 2016. Se bilde 5.
I 1. etasje mot vest og øst er det to vinduer og en altandør som kan være originale. Disse er i
dårlig stand. Øvrige vinduer ser ut til å være fra midten av 70-tallet. Se bilde 10.
Ytterdør mot sør står under tak og er beskyttet mot vær. Døren er av eldre dato, men i
funksjonsmessig god stand.

4.1.4 Innervegger/innvendige overflater
Innvendige flater er platet og malt.
Innvendige dører antas å være fra 70-tallet, med unntak av dører i 1. etasje som antas å være
noe eldre. Se bilde 11.
Bad i 2. etasje har fliser på vegg. Se bilde 12.

4.1.5 Dekker
Dekke over kjeller er tradisjonelt trebjelkelag.
Det er lagt isolasjon mellom bjelkene og kledd igjen med panel. Se bilde 13 og 14.
I sørvestre hjørne, hvor det er setningsskader på gråsteinsmuren, sees det tydelig inne i 1.etasje
at gulvet har satt seg.
Gulvoverflater er en miks av parkett, laminat og linoleumsbelegg. Kjøkken i 1.etasje og bad i
2.etasje har fliser. Se bilde 15 og 19.
Himlinger i 1. etasje består delvis av trepaneler og delvis av malte plater. Se bilde 16 – 22.
17
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4.1.6 Yttertak
Taket har bæring av tre utført med sperrer og hanebjelker. Over hanebjelkene er det lagt gulv av
plater eller plank. Loftet ble ikke inspisert. Det ble ikke rapportert om lekkasjer.
Taket er tekket med uglassert hollandsk pannestein. Pannesteinen er trolig fra 70-tallet og bærer
noe preg av alder. Se bilde 23. Tilstand på lekter og sutak er ikke kjent.
Takrenner og nedløp er i plast og i normalt god stand.

4.1.7

Fast inventar
Bygningens kjøkken ser ut til å være fra 80-tallet. Se bilde 19.
Bygningen har skorstein med peis i stue i 1. etasje. Se bilde 22.
Skorsteinen og tilhørende brannvegger er utført i pusset tegl.
Tilstand på pipeløp er ikke kjent.

4.1.8 Trapper, balkonger mm.
Bygningen har en malt tretrapp mellom 1. og 2.etasje. Se bilde 27
Bygningen har en terrasse mot vest. Se bilde 24 og 25.
Halve terrassen er av betong, og halve er laget av tradisjonelt trebjelkelag.
Terrassen er dårlig vedlikeholdt.

4.2

VVS/VA
Bygningen antas å være tilkoblet kommunalt vann og avløp.
Alder og tilstand på tilførselsledning er ikke kjent.
Tilstand og alder på innvendig røropplegg er ikke kjent.
Sanitærutstyret er av ulike årganger, fra 1970-tallet til nesten nytt.
Tilstand er ikke vurdert.
Bygningen har ikke mekanisk ventilasjon, ut over kjøkkenventilator.

4.3

Elektro
Bygningen har inntak via luftspenn til nordfasaden.
Elektriske installasjoner har varierende alder.
Tilstand er ikke vurdert.

18

bygningsdokumentasjon

4.4

Konklusjon
Bygget er jevnt over i dårlig stand.
En oppgradering av bygget til tidsmessig bolig vil kreve omfattende tiltak. Her under:
• Reparasjon av setningsskader på kjellermur av gråstein
• Ny drenering rundt fundamenter
• Omfattende etterslep på vedlikehold. Her under:
Delvis skiftning av vinduer og kledning
Etterisolering
Skiftning av taktekking (teknisk levealder overskredet)
Oppgradering av sanitær- og el-tekniske anlegg
Bygningen har enkelte elementer som kan være originale, bl. a. et par innvendige dører og to
vinduer (omtalt ovenfor).
Med unntak av den gamle stuen er det svært lite som er synlig av det opprinnelige huset.
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5.

FOTO STORETVEITVEGEN 94
Bilde 1:
Fasade sør

Bilde 2:
Fasade nord

Bilde 3:
Bul på gråsteinsmur
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Bilde 4:
Riss gråsteinsmur

Bilde 5:
Garasje

Bilde 6:
Knuste glass i kjeller erstattet med
plater; dette er gjort flere steder
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Bilde 7:
Nordfasade

Bilde 8:
Eldre kledning østfasade

Bilde 9:
Detaljer eldre kledning, trolig
opprinnelig
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Bilde 10:
Enkle glass, ukjent alder

Bilde 11:
Innvendige dører, t.v. fra 70-tallet, t.h.
eldre dør 1. etg. - ukjent alder

Bilde 12:
Bad 2. etasje, flis på vegg
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Bilde 13:
Panel i tak i eldste del av kjeller

Bilde 14:
Panel i tak i kjellerdel fra 70-tallet

Bilde 15:
Fliser på baderomsvegger, malte plater
i tak
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Bilde 16:
Laminat på soverom, plater i tak

Bilde 17:
Gulvbelegg, toalett 1.etasje

Bilde 18.
Laminat på gulv og panel i tak,
soverom 1.etasje
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Bilde 19:
Kjøkken trolig fra 80-tallet, fliser på
gulv.

Bilde 20:
Laminat på gulv, malte plater i tak,
soverom 2. etasje

Bilde 21:
Tak-ess-plater i tak
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Bilde 22:
Stue 1. etasje, med peis, parkett på
gulv, synlig bjelkelag i tak som trolig er
opprinnelig

Bilde 23:
Yttertak

Bilde 24:
Betong- og treterrasse mot vest
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Bilde 25:
Trapp til terrasse mot vest

Bilde 26:
Utekran nordfasade

Bilde 27:
Innvendig trapp
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