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Forord
I forbindelse med detaljreguleringsplan for fv. 152 Kirkeveien i Ski har Asplan Viak vært engasjert av
Statens Vegvesen for å utarbeide antikvarisk dokumentasjon av to verneverdige bygninger langs
vegen. Dokumentasjonen skal danne grunnlag for videre vurderinger om byggene skal rives eller
flyttes. Hvilke bygninger som dokumenteres er fastsatt i reguleringsbestemmelsene i områdeplanen
for Ski sentrum.
Denne rapporten omfatter dokumentasjon av et bolighus i Kirkeveien 13. Dokumentet skal lagres for
ettertiden i Ski kommunes arkiver. Bygningens tekniske tilstand er vurdert som del av oppdraget.
Tilstandsrapporten er gjengitt kort, og ligger ved som vedlegg. Dokumentasjonen inkluderer
anbefalinger for bevaring av bygningsdeler.
Det er innhentet pris for flytting av bygningen. Underleverandør Kynningsrud Nordic Crane AS har
utarbeidet en kort beskrivelse og levert et kostnadsestimat for flytting. Kommunikasjonen og tilbud
fra underleverandør følger med som vedlegg til rapportene.
Dokumentasjonen er utført av Asplan Viak AS. Sivilarkitektene Ida Haukeland Janbu og Samuel
Feragen har utført arbeidet med rapporten. Sivilarkitekt Astrid Storøy har utført kvalitetssikring av
dokumentasjonen. Eiendommen er befart. Bolighuset er målt og tegnet opp.
Trondheim, 14.06.2019

Erik Sivertsen
Oppdragsleder

Astrid Storøy
Kvalitetssikrer
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1.

KULTURHISTORISK BESKRIVELSE

1.1. Området
Ski utmerker seg med den karakteristiske Skimorenen som strekker seg øst, vest og nord for Ski
sentrum. Morenen er et resultat av nedsmeltingen etter siste istid for ca. 10 000 år siden. Før isbreen
smeltet ned for godt hadde den skubbet foran seg store løsmasser i flere omganger som dannet
høyderygger i form av ra-morener i terrenget. Slike istidsformasjoner har vært bestemmende for den
tidligste jordbruksbosetningen på Østlandet, og dette gjelder også for Ski på grunn av det lettdrevne
og selvdrenerende jordsmonnet, noe gårdsnavnet Sander gjenspeiler.
Frem til yngre jernalder var det langs Skiraet tre sentralgårder: Hauger, Sander og Oppsand. Fra om
lag 600 e.Kr. begynte man i større grad å ta i bruk utmarksarealer, og flere gårder ble etablert, blant
annet Ski, som ble utskilt fra Sander.
Store deler av sentrumsområdet er utgått fra den tidligere opphavsgården Sander. Gården er nevnt i
skriftlige kilder fra slutten av 1300-tallet (Røde bok). Gården var allerede da delt i Østre og Vestre
Sander. Storparten av gården Hauger er slått sammen med Sander Østre i 1883. Det opprinnelige
tunet til Sander østre er i dag borte. I dag ligger Ski barne- og ungdomsskole her. Områdene for de
opprinnelige Sander-gårdene inngår i deler av den nordre delen av Ski sentrum.
Det var jernbaneutbyggingen på slutten av 1800-tallet som la grunnlaget for fremveksten av Ski som
tettsted. I 1874 bestemte Stortinget at Smaalensbanen skulle gå gjennom Ski på vei sørover til
Østfoldbyene og Sverige. Det var bøndene som hadde kjempet fram en etablering av Ski stasjon for
at transport av tømmer og trelast kunne effektiviseres. Banen ble åpnet i 1879. Stasjonsbygningen
ble tegnet av arkitekt Peter Andreas Blix. Jernbanens gunstige transportmuligheter ga grunnlaget for
etableringen av Depotet for Feltartilleriregiment nr. 1 (Magasinleiren) i 1890-årene, som ble plassert
i umiddelbar nærhet til Ski jernbanestasjon. Både Jernbanen og magasinleiren ga arbeidsplasser og
tilflyttere.
Den eldste kjente ferdselsveien gjennom Ski gikk fra Nordby til Ski kirke langs Holteveiens trasé og
videre gjennom tunet på Kapell Sander. Mye tyder på at denne veien ble anlagt allerede i
middelalderen. Parallelt med utbygging av jernbanen ble det anlagt nytt hovedveisystem i Ski. En
grein av dette er det som i dag utgjør Kirkeveien.
Som følge av Smålensbanens etablering reiste villabebyggelsen seg i årene som fulgte, langs de nye
veiene inn mot stasjonsområdet. Fra 1908 begynte flere og flere å bosette seg rundt Ski stasjon og
pendle til Oslo. Den første tettbebyggelsen ble etablert vest for jernbanen. Etter hvert ble det også
etablert spredt villabebyggelse på østsiden av jernbanen. Husene som ble bygd langs Kirkeveien var
store villaer i store hager, sannsynligvis funksjonærboliger og boliger for øvre middelklasse.
I 1914 var bebyggelsen blitt såpass omfattende at herredsstyret besluttet at bygningsloven skulle
gjøres gjeldende for strøket omkring Ski stasjon. Det ble derfor utarbeidet en reguleringsplan, vedtatt
i 1916. Planen forutsatte «bymessig, men gjennomgående åpen bebyggelse med tomter på minst to
mål, torvanlegg straks øst for stasjonen samt en rekke gater og åpne plasser» (Østlid 1929:476). Den
la også grunnlaget for hovedtrekkene i veistrukturen slik vi kjenner den i dag. Jernbaneveien,
Sanderveien og Kirkeveien utgjorde sentrumstrekanten, og innenfor denne vokste det frem bolig- og
handels-/næringsbygg, mens det utenfor stort sett var boliger. Det var ni gårder som avga grunn til
det som den gang ble benevnt som Skibyen: Hebekk, Rullestad, Kapell Sander, Sander østre, Sander
Vestre, Skoro, Monsrud, Finstad nordre og Eljesrud (Ellingsrud). Det regulerte området omfattet
2914 mål. I 1923 ble området utvidet fordi det hadde etablert seg en del bebyggelse utenfor den
regulerte sonen da det var billigere å bygge der.
Stasjonsområdet på Ski utviklet seg tidlig til en av de viktigste møteplassene i Skibyen. Etter hvert
vokste det fram et sentrum av forretninger på østsiden av jernbanelinjen, i det området som utgjør
dagens Ski sentrum. Det vokste også opp spredt villabebyggelse i dette området. Før området ble
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bebygget skal det ha vært store furutrær her, og også i dag finnes det større furuer i området. På
1940-tallet hadde Skibyens innbyggertall vokst, og det var behov for å bygge ny skole. Denne ble
bygget på grunnen til gården Mellom-Sander.

Figur 1 Ski sentrum 1951 og 2002. Kirkeveien 13 er markert med rød ring. Kilde: DIVE analysen for Ski (2014).

1.2. Kirkeveien 13
I Kirkeveien 13 (gnr/bnr. 134/24) står to bygninger, et hovedhus og et uthus. Begge er SEFRAkregistrert og oppført på 1900-tallet, ifølge registreringen. Eiendommen ble utskilt fra bruksnummer
1, Sander Vestre. Navnet på eiendommen er Solvang, men lokal betegnelse på bolighuset var «Tea
Kristiansens hus». Tea var mor til eier av huset da byggene ble SEFRAK-registrert. Hun strøk klær for
folk. Far i huset, Herman Kristiansen, jobbet ved jernbanen. Han var byggmester for huset da det ble
oppført.
Bolighuset i Kirkeveien 13 var det første huset som ble oppført langs den nye Kirkeveien (1879).
Tomta var på 2,5 daa i 1987. Den hadde opprinnelig både byggåker og potetland. Herman
Kristiansens datter Elise Kristiansen overtok eiendommen i 1936. En kort periode var huset leid ut til
noen som drev pensjonat. Da huset ble SEFRAK-registrert i 1987 bodde søstrene Elise og Esther og
svigerinnen Lisa Kristiansen i huset.
Kommunen drev barnehage i boligbygget inntil helt nylig.
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Kart fra 1884.
Kirkeveien 13 er
ikke oppført
enda. På kartet
er det tegnet inn
store trær i
området der
huset bygges.
Kilde: 1881.
Flyfoto fra 1956.
Kirkeveien 13
med uthus er
oppført. Huset
er et av flere
tilsvarende hus
langs Kirkeveien.
Hagen er tatt i
bruk til
potetåker. Ski
rådhus ble
oppført året før
(utenfor
utsnittet) Kilde:
1881.

Flyfoto fra 1979.
Kommunen har
bygget
parkeringsplass
sør for
eiendommen i
tilknytning til Ski
rådhus.
Adkomst til
tomten ser ut il
å ha vært fra
Kirkeveien.
Kilde: 1881.
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Flyfoto fra 1987.
Det er bygget ny
p-plass og ny
adkomst som
medfører riving
av villaer langs
Kirkeveien.
Kilde: 1881.

Flyfoto fra 2008.
Kirkeveien 13 er
tatt i bruk som
barnehage og
hagen er
omgjort til
lekeplass. Det er
oppført
støyskjerm mot
Kirkeveien og
adkomst til
tomta er flyttet.
Kilde: 1881.

Flyfoto fra 2017.
Kirkeveien 9 og
11 er revet.
Kirkeveien 13 er
ikke lenger i
bruk som
barnehage.
Kilde: 1881.
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2.

HOVEDHUSET

2.1. Bygningshistorikk
Bygningen har bevart sin hovedform. Mye av opprinnelig detaljering i eksteriøret som gir huset sitt
sveitserstilpreg er fortsatt intakt. Eksempler på dette er den høye grunnmuren i pusset tegl, panel,
dimensjoner på vinduer og omramminger av disse, stort takutstikk, detaljrikt inngangsparti og
synlige, profilerte sperre- og åshoder.
En stor endring for huset har vært flyttingen av adkomsten fra Kirkeveien til parkeringsplassen i sør, i
forbindelse med oppføring av støyskjerm mot veien. Atkomstsituasjonen endret seg fra at inngangen
hadde en åpen beliggenhet ut mot veien til en relativt trang og mørk situasjon bak en skjerm.
Av utvendige endringer på huset har den tilbygde verandaen på sørvestre hjørne endret mest av
husets karakter. Verandaen i andre etasje ble omsøkt i 1972. Tømmermester var Erik Vister. På
tegningen som lå ved byggesøknaden ser vi at vinduene i verandatilbygget på denne tiden fortsatt
var krysspostvinduer. På et senere tidspunkt, etter SEFRAK-registreringen i 1987, har det blitt bygd
på veranda i første etasje i tillegg. En kan anta at behovet meldte seg da bygningen ble tatt i bruk
som barnehage.

Figur 2 Vedlegg til søknad om bygging av balkong 1972.

Andre endringer på husets fasade har vært en omfattende utskifting av vinduer og ytterdør. Noen av
de enkle ettramsvinduene i andre etasje er bevart, ellers er vinduene byttet ut med kopier av
krysspostvinduer eller vippevinduer. I verandatilbygget er alle krysspostvinduene byttet ut med
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glassfelt i dag. På bilder av huset fra 1965 var det fortsatt krysspostvinduer i hele verandatilbygget,
mens på tegning fra 1972 er disse byttet ut med glassfelt i andre etasje.
Hovedinngangsdøra var opprinnelig en tofløyet fyllingsdør med glassfelt både i og over døra. Denne
er byttet ut til en dør fra nyere tid uten feltinndeling. Det er ingenting som tyder på at huset har hatt
en annen farge, hverken ut i fra panelet eller gamle bilder.

Figur 3 Utsnitt av bilde tatt fra SV mot NØ. I forgrunnen ser vi bebyggelsen langs Kirkeveien. Kirkeveien 13 er
markert med rød ring. Hovedhuset har krysspostvinduer i hele verandatilbygget. Foto: Fjellanger Widerøe Foto
AS, 1963. Kilde: Fotografibasen, Ski bibliotek.

Figur 4 Utsnitt av bilde tatt fra SØ mot NV. Kirkeveien 13 er markert med rød ring. Foto: Fjellanger Widerøe
Foto AS, 1965. Kilde: Fotografibasen, Ski bibliotek.
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Figur 5 Bildene viser at det har blitt lagt nytt panel oppå det gamle i første etasje. På bildet i midten ser man
det gamle panelet bak det nye. På bildet til høyre ser man at det opprinnelige panelet i andre etasje og det nye
i første etasje. På bildet ser man i tillegg tre vinduer. Det nederste er en kopi av krysspostvinduene (kjøkkenet).
Det lille vinduet er gammelt/ opprinnelig, mens det siste vinduet er byttet ut med et mindre vippevindu.
Omrammingen av det opprinnelige vinduet er bevart.

Figur 6 Til venstre er skisse av planløsning fra SEFRAK-skjema. Til høyre er en skisse fra da huset ble ombygget
til barnehage.

Endringen av huset fra bolig til barnehage har medført en del endringer i planløsningen. Da huset ble
registrert i 1987 hadde den to stuer og to kjøkken i første etasje. Dette kan være resultat etter en
tilpasning av huset for de to søstrene som bodde der samtidig, det er ukjent hvordan den
opprinnelige planløsningen var. Da huset ble bygd om til barnehage ble Esther sitt kjøkken delt opp i
flere mindre rom – et bad, et kontor og et kott. Esther sin stue ble lekerom og gang til kontoret.
I andre etasje har vi ikke gamle plantegninger, men en kan anta at rommene mot vest har fått en ny
inndeling, samt soverommet mot sør.

side 10 av

23

MK2-5 FV. 152 KIRKEVEIEN OG FV152 LANGHUSVEIEN
ANTIKVARISK DOKUMENTASJON KIRKEVEIEN 13

Figur 7 Bilde fra SEFRAK-registrering 1987. I verandaen står fortsatt de opprinnelige krysspostvinduene.
Balkongen i 2. etasje som ble omsøkt i 1972 er oppført, men ikke balkongen i 1. etasje som er der i dag.

Da huset ble SEFRAK-registrert stod stua som opprinnelig – med gammel tapet og gamle møbler.
Dagens innvendige uttrykk der tømmerkonstruksjonen er synlig, er ikke opprinnelig, men noe som er
gjort etter 1987.

2.2. Konstruksjon og materialbruk
Bygningen er oppført i halvannen etasje med en rektangulær grunnform og høy grunnmur. Den har
et utsmykket inngangsparti mot nord, lukket verandatilbygg over to etasjer mot sør samt et lite
tilbygg i en etasje mot vest. På sørvestre hjørne av huset er det bygd på terrasser i begge etasjer. Det
er kjeller under hele huset med utvendig nedgang fra øst. Kjelleren er bygd opp med store
natursteinblokker under terreng og murstein over terreng. Høyden i kjelleren er ca. 2 meter.
Første etasje i huset er bygd opp av tømmer, mens tilbyggene og andre etasje er oppført i
bindingsverk. Dette var vanlig byggeskikk fra ca. 1890 til 1915. Huset er kledd med vertikalt
staffpanel og faspanel.
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Figur 8 Staffpanel og deler av fyllingsdør på fasade nord.

Figur 9 Kopi av krysspostvindu i første etasje
og gammelt/ opprinnelig vindu i andre etasje.

Huset har vinduer fra ulike perioder av byggets historie. I første etasje er det satt inn
krysspostvinduer fra nyere tid. I andre etasje har alle de store vinduene blitt byttet ut med
vippevinduer uten sprosser, typisk for 1960-tallet. Noen eldre/ opprinnelige mindre vinduer med en
og to rammer er bevart. I den gamle glassverandaen mot sør er krysspostvinduene byttet ut med tre
glassfelt i begge etasjer.
Takkonstruksjonen er sperretak med hanebjelke. Huset har store takutstikk og synlige ender på åser
og sperrer med utskjæringer. Kneveggen i andre etasje er ca. 1,80 meter høy. Taket er tekket med
rød takshingel. Huset har to piper.

Figur 10 Fasade øst. Kirkeveien ligger bak støyskjermen til høyre i bildet.
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Figur 11 Fasade sør.

Figur 12 Fasade vest.
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Figur 13 Fasade mot nord er vanskelig å fotografere, da den ligger tett opp til støyskjermen. Her er nordvestre
hjørne på huset.

Figur 14 Foto av fasade nord. Bildet til høyre viser kjøkkendør lengst vest på fasaden.
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2.3. Interiør

Figur 15 Plantegning første og andre etasje. Tegningen ligger ved som vedlegg i riktig format.
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Figur 16 Plantegning kjeller. Tegningen ligger ved som vedlegg i riktig format.

Hele huset er i dag i bruk som bolig og er leid ut til bygningsarbeidere. Første etasje har en innvendig
takhøyde på 2,6 meter og består av stue, kjøkken, tre soverom, bad, WC under trappa, yttergang og
entré. I tilknytning til stuen er det en vinterhage med utgang til veranda. I noen deler av første etasje
er opprinnelige dører, listverk, tregulv og panel bevart, samt at tømmerkonstruksjonen er synlig/
avdekket på stuen og på kjøkkenet. I den vestre delen av huset som fremstår som mest ombygd, er
vegger og tak kledd med nyere plater og panel.

Figur 17 Bilder fra henholdsvis stua til venstre og kjøkkenet til midten og til høyre. Rommene ligger i første
etasje og fremstår som mest opprinnelige. Det antas at hjørneskapet til høyre også er fra byggeår.
Krysspostvinduet er en nyere kopi.

Andre etasje består av kjøkken, to stuer, et bad, tre soverom og et trapperom. Innvendig takhøyde er
2,4 meter midt i rommet og 1,8 meter ved kneveggen. Fra den ene stuen er det via en smal gang
utgang til en veranda på husets sørvestre hjørne. Trappen har profilert rekkverk og hjørnestolpe og
fremstår som opprinnelig. Ellers er det ingen andre spor etter opprinnelig materialbruk eller
bygningselementer i etasjen.
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Kjelleren har utvendig tilkomst fra øst, og har en innvendig høyde på 2 meter. Kjelleren er delt opp i
flere mindre rom med enkle vegger av plank og murstein. Veggene er ikke kledd inn og gulvet er av
jord. I grunnmuren er det satt inn ett-rams vinduer, noen er spikret igjen med en plate. Ellers ligger
det mange gamle/ opprinnelige krysspostvinduer lagret i kjelleren, i tillegg til enkelte gamle/
opprinnelige fyllingsdører. I det største rommet står det en gammel bakerovn, samt en vedfyrt
komfyr.

Figur 18 Bilder fra kjelleren. Det er brukt natursteinsblokker under bakkenivå og murstein over bakkenivå. I det
største rommet står det en gammel bakerovn.

3.

UTHUSET

3.1. Konstruksjon og materialbruk
Uthuset er oppført i én etasje med en rektangulær grunnform. Uthuset ligger delvis rett på grunnen
og er delvis støttet opp av søyler i pusset mur. Uthuset har ingen vinduer, men tre innganger mot
vest, to av de med doble labankdører. Uthuset er ganske stort, nesten som en liten låve. Bygningen
har store takutstikk. Den er kledd med stående staffpanel som hovedhuset. Veggene er rødmalt med
hvite dører. Taket er tekket med svarte takplater i stål. Uthuset var ikke tilgjengelig da eiendommen
ble befart.
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Figur 19 Uthuset sett fra Kirkeveien. Hovedhuset i bakgrunnen, bak støyskjermen.

Figur 20 Fasade vest på uthuset, som vender mot hovedhuset.
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Figur 21 Sørvestre hjørne på uthuset. Det er bygd et gjerde mot uthuset som gjør at dette ikke er tilgjengelig fra
hagen, selv om det ligger innenfor eiendommen. Kanskje ble dette gjort da eiendommen var i bruk som
barnehage.

Da det ikke er aktuelt å flytte uthuset, er det heller ikke gjort nærmere vurderinger av tilstanden på
bygget eller beregnet kostnad på flytting.
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4.

TEKNISK TILSTAND

Hovedhuset fremstår med et betydelig vedlikeholdsbehov. Det er likevel ikke avdekket vesentlige
svakheter ved bygningens konstruktive elementer. Se vedlagt tilstandsanalyse av bygget for mer
informasjon.

5.

FLYTTING AV BYGGET

5.1. Gjennomføring av flytting
Tomtas topografi er skrå, og grunnmurens utforming gir varierende tilgang for løftebjelker under
bygningen. Dette, sammen med bygningens relativt irregulære form og størrelse, gjør at en
flytteprosess ikke er ukomplisert og risikofri.

5.2. Grunnarbeid og forberedelser
Som del av flytteprosessen må det bygges en ny grunnmur og kjeller før huset kan flyttes. Kjelleren
bygges som en betonggrunnmur forblending med naturstein med murgulv isolert mot grunnen og
nytt stolpefundament for veranda. Det må påregnes grunnarbeid med drenering. En del vegetasjon
som i dag er på tomten må fjernes. Grunnarbeidet vi grovt regnet koste rundt 400 000 kr.
(erfaringstall 2018).

5.3. Flytteprosess
Kynningsrud Nordic Crane har levert et tilbud på flytting for både Kirkeveien 13 og 26 der
forberedelsene til flytteprosessen er relativt lik. Forskjellene ligger i hovedsak i adkomst/tilgang for
utstyr og transport.
Forberedelser: Som del av forberedelsene for Kirkeveien 13 må bestiller koble ut strøm, vann, tele og
avløp. Kranfirmaet klargjør /sikrer huset for flytting. Piper/peis må vurderes når de er inne i huset.
Nødvendig riggplass/ vei til utstyr må vurderes i hvert enkelt tilfelle. Det er begrenset hvor langt det
kan kjøres da det blir store bredder og høyder. Huset kan flyttes noen kilometer, men det må
planlegges nøye om det skal flyttes lengre unna enn 2 km. Det vil i så fall bli ekstra kostnader knyttet
til transporten.
Utførende:
Det pigges hull i mur og legges stålbjelker på tvers av huset og det legges inn treplank mellom disse
for å ta opp bærepunkter. Piper sikres med stål som blir lagt inn i pipen mellom ståldragere. Tak og
pipe sikres under transport. Pipe sjekkes over tak, den kan være så løs at den må demontere over
tak. Huset sjekkes og sikres innvendig, hvis nødvendig.
Det kan oppstå noen setninger i tapet og fuger, men dette vil være minimalt. Både muren og
setninger på bygget sjekkes på forhånd. Er bygget restaurert i nyere tid, tas det høyde for dette og
bjelkene justeres deretter. Det er ingen fare for noen vinduer.
Nedsetting på ny mur gir flere muligheter. Det brukes kran som heiser huset på plass. Dette krever
noe plass. Det lages utsparinger i ny mur for bjelker. Alternativt kan kranfirmaet rygge huset inn på
ny tomt med løftehenger. Dette krever da ingen plass på sidene av huset.
Skal det ikke være kjeller kan det støpes litt bred såle. Kranfirmaet vil sa rygge huset på plass, og
lagrer det på puter. Da kan det mures opp ny ringmur, og kranfirmaet kommer tilbake for å sette ned
huset når grunnmuren er ferdigstilt. Ved bruk av denne metoden slipper en avvik i forhold til
innmåling av hus.
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5.4. Etterarbeid

Som et minimum må bygningen istandsettes til samme standard som den hadde før den ble flyttet.
Det innebærer ny pipestokk fra 1. etg til kjeller, etterisolering av etasjeskiller mot kjeller, elektro/rørleggerarbeider (fra- og tilkoblinger) og eventuelle skader som har oppstått under selve
flytteprosessen.

5.5. Kostnadsoverslag
Kynningsrud Nordic Crane As har i tilbud datert 9.4.2019 estimert 1 285 000 kr for selve flyttejobben
som beskrevet ovenfor. Prisen forutsettes at huset flyttes innenfor en radius på maks 2 km. Det vil
komme tillegg på regning for politi/veifølge. Tilbudet ligger vedlagt.
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6.

GJENBRUK AV BYGNINGSDELER

Dersom hovedhuset ikke skal flyttes anbefales det at følgende bygningsdeler tas vare på for
gjenbruk/ videresalg. Ingen av de opprinnelige/ gamle vinduene som står i huset er spesielle nok eller
i god nok stand til at de anbefales bevart.

Figur 23 I kjelleren står det en
gammel vedkomfyr som kan
settes i stand og tas i bruk.

Figur 22 Det er fire opprinnelige
fyllingsdører i 1. etasje som
anbefales gjenbrukt, gjerne med
listverket rundt hvis det er mulig.

Figur 25 I kjelleren ligger minst to
av de gamle / opprinnelige
fyllingsdørene lagret. Dørene ser
ut til å være i god stand og kan
gjenbrukes.

Figur 26 I stua i første etasje står
det en liten vedovn som også bør
tas vare på.
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Figur 24 I kjelleren ligger minst
fem av de gamle/ opprinnelige
vinduene. Disse kan settes i stand
og gjenbrukes.
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DIVE-analyse Ski sentrum, NIKU (2014)
SEFRAK-registrering
Byggesaksarkivet i Ski kommune
Gammel grunnbok
Digitalt museum
Ski bibliotek, fotografibasen
Follominne, Årbok 2007, Follo historielag
Kartverket
1881, Historiske foto
Forsvarsbygg: Ski Magasinleir

VEDLEGG

6.1. Oppmålingstegninger (fasader, plan og snitt)
6.2. Tilstandsanalyse
6.3. Tilbud fra Kynningsrud Nordic Crane AS datert 9.4.2019
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Forord
Denne rapporten inneholder en tilstandsanalyse av Kirkeveien 13. Foranledningen er en planlagt
utvidelse av Kirkeveien, som nødvendiggjør riving eller flytting av huset. Rapporten er utarbeidet
som vedlegg til antikvarisk dokumentasjon av Kirkeveien 13.
Tilstandsanalysen er gjort med utgangspunkt i «NS-EN 16096 Bevaring av kulturminner –
tilstandsanalyse av fredete og verneverdige bygninger» og har primært hatt som formål å vurdere
byggets egnethet for flytting, enten lokalt på dagens tomt eller til en annen lokasjon.
Tilstandsanalysen er utført av Asplan Viak AS. Sivilingeniør Øystein Seljegard har utført arbeidet med
rapporten. Sivilarkitekt Astrid Storøy har utført kvalitetssikring av rapporten.
Trondheim, 20.06.2019

Erik Sivertsen
Oppdragsleder

Astrid Storøy
Kvalitetssikrer
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1.

INFORMASJON OM EIENDOM OG BYGGVERK

Det henvises til Asplan Viaks rapport vedrørende antikvarisk dokumentasjon av Kirkeveien 13 datert
henholdsvis 14.6.2019. En stor del av de opplysninger som «NS-EN 16096 Bevaring av kulturminner –
tilstandsanalyse av fredete og verneverdige bygninger» krever, er omtalt i denne rapporten, som
identifikasjon av objektene, informasjon om vern, opplysninger om bygget, foto og illustrasjoner,
kilder og forvaltningsinformasjon.

2.

REGISTRERT TILSTAND, RISIKOVURDERING OG ANBEFALING

2.1. Generelt
I tilstandsvurderingen er relevante bygningsdeler beskrevet og vurdert. Der en vurdering av en
bygningsdel er ansett som lite aktuelt for formålet eller bygningsdelen ikke har latt seg inspisere, er
det angitt.
Tilstandsregistreringen har primært hatt som utgangspunkt å vurdere byggenes egnethet for flytting,
enten lokalt på dagens tomt eller til en annen lokasjon. Registeringen har derfor primært vært rettet
inn mot de strukturelle deler av byggene samt overflater og sekundære elementer. Der det er behov
for en mer detaljert registrering som grunnlag for vedlikeholdsbehov/-tiltak og restaurering er dette
angitt. Tekniske installasjoner som el- og røranlegg har ikke blitt vurdert.
Befaringen/tilstandsregistreringen ble utført sammen med Kynningsrud Nordic Crane - et kranfirma
som er engasjert for å utføre selve flyttejobben. Registreringen er basert på visuelle observasjoner,
uten inngrep i konstruksjonene.
I vurdering av tilstandsgrad og konsekvensgrad er kriteriene i tabellene under lagt til grunn.
Tabellene er klippet ut fra NS-EN 16096. I vurderingen av konsekvens er det forutsatt en flytting av
bygget. Det vil si at der flyttingen medfører behov for utskifting/ gjenoppbygging av bygningsdeler er
dette angitt som nødvendig konsekvens med behov for strakstiltak.
Konsekvensgraden er vurdert med utgangspunkt i at huset skal flyttes. Når huset flyttes skal det
settes i stand til samme standard som det har i dag. Oppgradering utover dette vil være ny eiers
ansvar.

Figur 1 Tabellene er klippet ut fra NS-EN 16096 Bevaring av kulturminner – tilstandsanalyse av fredete og
verneverdige bygninger.
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2.2. Kirkeveien 13
Bygningsnummer i matrikkelen: 140075191
Registrert av: Øystein Seljegard
Navn på objektet: Kirkeveien 13
Personer til stede under inspeksjonen: Erik Johannessen, Ida Haukeland Janbu, Ragnar Bjørnstad,
Elin Buene.
Dato for inspeksjon: 30.10.2018
Værforhold under analysen: Regn og sludd
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3.

OPPSUMMERING

Bygningen fremstår med et betydelig vedlikeholdsbehov særlig knyttet til utvendig kledning, listverk
og vinduer. Det er likevel ikke avdekket vesentlige svakheter ved bygningens konstruktive
elementer.
Byggverket som helhet gis en overordnet tiltaksklasse TK 2. Det er ikke påvist skader i
konstruksjonen på bygget, men det er behov for strakstiltak på bygningens «klimaskall», det vil si
kledning og vinduer. Ved utskifting av kledning må veggkonstruksjon undersøkes nærmere. Det må
gjøres nærmere undersøkelser på takets tilstand, der det kan forventes behov for utskiftning
grunnet alder.
Tomtas topografi er skrå, og grunnmurens utforming gir varierende tilgang for løftebjelker under
bygningen. Dette, sammen med bygningens relativt irregulære form og størrelse, gjør at en
flytteprosess for Kirkeveien 13 ikke er ukomplisert og risikofri. Bislag og veranda kan plukkes ned og
reetableres på ny tomt.

KILDER
•
•

Asplan Viak AS, 2019, Antikvarisk dokumentasjon Kirkeveien 13
NS-EN 16096:2012, Tilstandsanalyse av fredete og verneverdige bygninger
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Tilbud Nr.:…………………

TILBUD
Leverandør:

Kunde:

KYNNINNGSRUD NORDIC CRANE AS
GNEISVEIEN 8
2020 SKEDSMOKORSET
NORWAY

Asplan Viak AS
Abels gate 9
7030 Trondheim
[Tilbudsselskap Land]

Kontaktperson:

Kontaktperson:

Arne Bergheim

Astrid Storøy

Utsendt Dato:

Tilbud gjelder:

09.04.2019

Aspland Viak Husløft Ski

Takk for deres forespørsel på kran, løftetjenester og transport.
Vi har gleden av å tilby følgende løsning i henhold til vedlagte priser og vilkår.

Tilbudsbeskrivelse
Flytting/ klargjøring av hus Kirkevegen 13 Ski

Tilbud Nr.:…………………

Kranstørrelse og type
Fast pris
Mannskap
Bjelker
All terrain
Kransemi/spesialhenger
Nødvendig dok
SUM
1 285.000,-

Mob/Demob

Merknader

Politi/veifølge kommer I
tillegg på regning

Ekstratjenester
Tjeneste
50 % Overtid
100 % Overtid
Diett 1- 4 timer
Reisetid maskinfører
Km.godtgjørelse
Diett 5 - 8 timer
Ferge & bom penqer
Hjelpemann og flaggman
Spesial arbeider
Ingeniørtjenester
Løftetegning
Løfteberegning

Timepris
250,00
500,00
350,00
400,00
6,00
475,00
faktisk utgift
625,00
740,00
950,00
etter avtale
etter avtale

Merknader

Merknader
Bestiller kobler ut strøm, vann, tele og avløp. Vi klargjør /sikrer huset for flytting, Piper peis må vurderes når vi er inne i
huset.
Nødvendig riggplass/ vei til utstyr, det må ses på ny plass. Jeg har ikke noe skisse som sier noe om dette.
Det er begrenset hvor langt vi kan kjøre da det blir store bredder og høyder.
Kan flyttes noen km. men det må planlegges skal det flyttes lengere. Det kan blir det noe ekstra på transporten.
Utførende:
Det pigges hull i mur og legges stålbjelker på tvers av huset og det legges inn treplank mellom disse for å ta opp
bærepunkter.
Piper sikres med stål som blir lagt inn i pipen mellom ståldragere. Tak og pipe sikres under transport. Sjekke pipe over tak,
den kan være så løs at vi må demontere over tak.
Vi sjekker og sikrer huset innvendig, hvis nødvendig.
Det kan bli noen setninger i tapet og fuger, dette er minimalt. Vi må sjekke muren og setninger på bygget. Er bygget
restaurert i nyere tid. Da kan vi ta høyde for dette og juster på bjelkene. Det er ikke fare for noen vinduer.
Vi har mange ref. på dette.
På ny mur er det flere muligheter:
Vi bruker kran og heiser det på plass. Krever noe plass.
Det lages utsparinger i ny mur for bjelker
Vi kan rygge huset inn på ny tomt med løftehenger. Krever da ingen plass på sidene av huset
Skal det ikke være kjeller kan det støpes litt bred såle og vi rygger huset på plass og lagre det på puter og dere kan mure
opp ny ringmur og vi kommer tilbake å setter ned huset når denne er ferdig. Da slipper dere avik, vedr. innmåling av hus.

Tilbud Nr.:…………………

Betingelser
Valuta
Alle angitte priser er i norske kroner NOK, om intet annet er angitt.
MVA
Alle priser er eksklusive MVA
Betalingsbetingelser
30 dager netto.
Inkludert i leiepriser
Kran, kranfører, drivstoff.
Ikke inkludert i leiepriser ved ekstraarbeid
Overtid tilkommer i henhold til gjeldene overtidsrater. Flaggmann, signalgiver, øvrig personell, mannskapskorg og øvrig
utstyr. Ferge, bom, skilting og sperring. Ingeniørtjenester og løftetegninger.
Evt. kurskostnader som må avholdes pga. arbeidet bekostes av bestiller og faktureres etter medgått tid.
Konfidensialitet
All informasjon i dette dokument skal holdes konfidensielt mellom Kynningsrud Nordic Crane og kunde, og må på ingen
måte distribueres til tredje part uten begge parters skriftlige godkjennelse.
Tilbudets gyldighet
30 dager fra tilbuds dato.

ASCOM 09 LEIEVILKÅR FOR KRANARBEID GJELDER FOR ALLE OPPDRAG.

Med vennlig hilsen
Arne Bergheim
Kynningsrud Nordic Crane AS

Tilbud Nr.:…………………

OPPDRAGSBEKREFTELSE
Kunde:
Organisasjonsnummer:
Faktura adresse:
E-faktura:
Prosjektnavn:
Prosjektadresse:
Prosjektnummer:
PO- nummer
Kontaktperson
Telefonnummer:
Andre Opplysninger
Det bekreftes her at det er inngått avtale om kranarbeider/transporttjenester fra oppdragsgiveren. For
oppdraget gjelder alminnelige leievilkår for kranarbeid.(Ascom 09) Oppdraget og kontrakt
bestemmelsene bekreftes vedtatt.

For Kunde

For Kynningsrud Nordic Crane AS

Tilbud Nr.:…………………

