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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 26. 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, 09.04.2019 

 

 

 

Erik Sivertsen Astrid Storøy 
Oppdragsleder 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 idag 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. 

Helt nord i Ski sentrum ligger også gården Kapell-Sander, med en sentral plassering både 
landskapsmessig og historisk. Gården har flere bygninger med opprinnelse fra 1700- og 1800-tallet 
og bevart tunstruktur. Gården har en tomt hvor det antas å ha vært et middelalder-kapell, som har 
gitt gården det nåværende navnet: Kapell-Sander. Kapellet er omtalt i Biskop Jens Nilssons visitasbok 
fra 1594. På gårdstunet finnes i dag blant annet et bryggerhus, oppført ca. 1862 (årstallet er 
innskrevet på et kledningsbord) som skal ha vært brukt som rådstue og arrest, en driftsbygning 
oppført 1964 (senere ombygget og endret), et våningshus oppført ca. 1760 og noen mindre uthus. 

 
Figur 1 Kart fra 1884. Kirkeveien 26 er markert med rød ring. Frem til 1914 het gården Sander Vestre. Like nord 
ligger gården Kapell-Sander. Sander Midtre (senere Sander Vestre) er markert med en m. og Sander Østre med 
en ö. Huset i Kirkeveien 26 var en del av et gårdstun, med låve og to mindre bygninger. Det var også en liten 
dam nord for tunet. Kilde: 1881.  
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Figur 2 Ortofoto fra dagens situasjon. Kirkeveien 26 er markert med rød ring. Hovedhuset ligger som en del av 
et etablert boligområde i nær tilknytning til sentrum. Kilde: 1881.  
 

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. 
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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 
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 3 Ski sentrum 1951 og 2002. Kirkeveien 26 er markert med rød ring. Kilde: DIVE analysen for Ski (2014). 
 

1.2. Kirkeveien 26 
Mye tyder på at bolighuset i Kirkeveien 26 med gnr/bnr. 134/65 opprinnelig har vært hovedhuset, 
borgstua eller kårboligen på Sander Vestre. Eiendommen ble skilt ut fra 163/3 (Sander Vestre) i 1914. 
På kart er gården frem til dette omtalt som Sander Vestre. Etter 1914 fikk gården navnet Sander 
Nordre, mens Sander Mellom fikk navnet Vestre.  

Det er kjent at deler av huset er 300 år gammelt. Opprinnelig var det et svalganghus med to rom og 
svalgang mot vest. I 1914 ble bygningen ombygget og fikk et sveitserstilpreg. Opprinnelig var det ene 
rommet delt i to med en lettvegg, der kjøkken, kammers og stue var sentralt plassert rundt en pipe. 
Rundt 1960 ble huset nok en gang ombygd og fikk et typisk 1960-talls preg. Rundt 1990-tallet ble 
verandaen utvidet, og bygningen fikk det preget den har i dag.  

På eiendommen står det også en garasje som i eldre kart ser ut til å være oppført rundt 2000-tallet, 
kanskje litt før. Garasjen har i de senere år fått nytt tak og utvendig panel.  

Et interessant element i bakkant av huset, mot nord, er rester av en steinsatt vanndam. Opprinnelsen 
til dammen er ukjent, men ifølge en tidligere grunneier kan det være en gårdsdam som ble anlagt før 
jernbanen kom. 
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Figur 4 Rester av dammen som ble anlagt her for minst 150 år siden. Garasjen på eiendommen i bakgrunnen.  
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2. BYGNINGEN 

2.1. Bygningshistorikk 
Huset ble oppført som et svalganghus med to rom og svalgang mot vest. Svalganghus var vanlig i 
Norge fra ca. 1600 som bolighus både på landet og i byene. Svalgangen tjente som korridor mellom 
rommene og etasjene. På kart fra 1884 er huset tegnet inn med omtrent samme størrelse som i dag. 
Den eldste delen av huset tilsvarer halvparten av dagens hus. Den nyeste delen ble bygget på i 1914. 
Dette tyder på at huset opprinnelig var bygget på mot nord og at denne delen ble fjernet før eller ved 
ombyggingen i 1914.  

 

Kart fra 1884. 
Nord for huset 
var det anlagt 
en dam. Huset 
er tilbygget mot 
nord og er del 
av et tun. Kilde: 
1881.  

 

Flyfoto fra 1956. 
Huset er 
ombygget til et 
hus med 
sveitserstilpreg. 
Dammen er 
vesentlig 
utvidet. Det er 
bygd skole på 
andre siden av 
Kirkeveien. 
Kilde: 1881. 
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Flyfoto fra 1978. 
Taket på huset 
er forlenget mot 
vest. Dammen 
er tørrlagt. 
Kilde: 1881. 

 
Flyfoto fra 1987.  
Kilde: 1881. 

 

Flyfoto fra 2002. 
Garasjen er 
oppført. Kilde: 
1881. 
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Flyfoto fra 2017. 
Kilde: 1881. 

 

Svalgangshuset var antagelig ganske intakt fram til 1914, da tømmermester Krogstad kjøpte stedet. 
Krogstad bygde på huset med kjøkken og spiskammers mot nord, og tilførte også et tverrstilt bislag 
på nordgavlen, som en kjøkkeninngang. Det er ikke kjeller under disse nyere tilbyggene. Hele 
takverket på det gamle huset, antagelig et åstak, ble revet. En ny halvetasje ble bygget til over den 
gamle og nye delen med to soverom. Husets preg endret seg til et hus med sveitserstilpreg. På 
tegning fra 1942 har «Krogstadhuset», som det ble kalt, utsmykket inngangsparti, krysspostvinduer, 
store takutstikk og etasjeskille. Inngangsdøren var en tofløyet fyllingsdør, mens døra til 
kjøkkeninngangen var en fyllingsdør med glassfelt. Huset hadde to piper.  Den ene pipa gikk kun ned 
til taket i stua, mens den andre gikk helt ned til kjelleren.  

 
Figur 5 En tegning av huset fra 1942, slik det fremsto etter ombyggingen i 1914.  
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Rundt 1960 skjedde den neste store ombyggingen av huset. Herman Sæther som da eide huset 
forlenget taket og bygget inn inngangspartiet, samt bygget terrassen som er der i dag. Huset fikk nye 
vinduer og dører, nytt panel og taktekking. Pipen som bare gikk ned til stua ble fjernet. Huset er 
registrert med utvendig brunbeiset panel i 1987.   

 
Figur 6 Bilder av Kirkeveien 26 fra da det ble SEFRAK-registrert i 1987. Kilde: SEFRAK-registeret 
 

 
Figur 7 I forbindelse med SEFRAK-registreringen ble det laget en enkel skisse med hovedmålene på huset. Kilde: 
SEFRAK 
 

Siden 1987 har enkelte vinduer på fasade nord og vest blitt byttet ut, samt at verandaen har blitt 
bygd inn med en murvegg mot vegen. Utvendig kledning er malt rød.  
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2.2. Konstruksjon og materialbruk 
Bygningen er oppført i halvannen etasje, og er kledd med skarpkantet tømmermannskledning. Den 
har vinduer av forskjellige typer fra perioden 1960-1990, inkludert et lite takvindu, betongtakstein, 
terrasse og lecamur som støydempende vegg mot veien.  

Det opprinnelige svalgangshuset var bygget opp av laftet tømmer. Tømmeret på ytterveggene skal 
være flathugget og ikke ha spor etter hugging for leirerapping (eiers opplysning). Den eldste delen av 
huset har laftede tømmervegger mot nord, øst og syd. Veggen mot svalgangen er fjernet og erstattet 
med en drager i taket. Tilbygget i sveitserstil fra 1914 har gjenbrukt tømmer i ytterveggene, mens 
bislaget er i bindingsverk. Det er ingen kjeller under disse "nybyggene".  

Under den gamle delen av huset er det en stor frostfri kjeller, som måler 4,7 x 6,2 meter. Den store 
kjelleren under "gamlehuset" er oppmurt med lokal stein i kistemurkonstruksjon. Det er brukt mye 
rund morenestein, og det er bearbeidet og kilt stein ved utvendige hjørner og ved åpninger. Det er i 
dag fuget med kalk/sementmørtel mellom steinene. Antagelig var det opprinnelig benyttet 
leiremørtel som bindemiddel i muren. Tykkelsen på murene er mellom 80-100 cm, og høyde i kjeller 
er ca. 190 cm.  

For øvrig består grunnmuren på huset av granittblokker og betong.  

Kneveggen i andre etasje er ca. 1 meter høy. Takkonstruksjonen er sperretak med utskjæringer i 
sveitserstil. Disse detaljene er i dag kun synlig mot nord. På langveggene og sydgavlen er 
utskjæringene visstnok intakte, men skjult i en gesimskasse eller kasset inn. Huset har én pipe.  

 
Figur 8 Fasade vest med inngangsparti og veranda.  
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Figur 9 Fasade vest og nord. Takutstikket har utskårne sperrer i sveitserstil. Grunnmur i granitt og betong.  

 
Figur 10 Fasade nord. 
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Figur 11 Fasade øst og nord. 

 
Figur 12 Fasade sør ut mot Kirkeveien. Sperrene er kasset inn.  
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2.3. Interiør 
Hele huset er i bruk som bolig, og er i dag leid ut til fire studenter. Første etasje har en innvendig 
høyde som varierer mellom 2,28 m (kjøkkenet) og 2,45 meter (trapperom). Foruten trapperom og 
kjøkken består første etasje av stue, soverom, vindfang, WC, bad og garderobe. Vegger og tak er 
kledd med nyere plater og panel.  

Andre etasje består i dag av et trapperom, tre store soverom med garderober og boder langs 
kneveggene. Etasjen ble grundig pusset opp i 1950-60-årene. Et par litt eldre gjenbrukte fyllingsdører 
fra 1914 og 1920-årene har fått finerplater utenpå, ellers det senfunksjonalisme som er stilen, med 
plater og vekselpanel. Det er tilgang til loftet over rommene gjennom en luke fra trapperommet. På 
loftet er det liggende bordtak av gjenbrukte bakhonbord. Disse er skåret med sirkelsag, og kan derfor 
ikke være fra det eldste taket.  

 

    
 

Figur 13 Plantegning første og andre etasje. Tegningen ligger ved som vedlegg i riktig format.  



 

side 16 av 25 

 
Figur 14 Plantegning kjeller. Tegningen ligger ved som vedlegg i riktig format.  

 

Kjelleren er ikke i bruk i dag, men var tidligere brukt som lager/ verksted. Kjelleren hadde tidligere 
inngang på vestveggen. I dag er adkomst innvendig via en kjellerlem i trapperommet. Som 
himlingsmateriale er det gjenbrukt forskjellig eldre utvendig panel. På et sted er jernbaneskinner 
brukt som konstruksjonsmateriale for å støtte opp taket. Lettveggene som deler opp det store 
kjellerrommet er bygget opp av murstein. Ytterveggene er en kistemurkonstruksjon som er nærmere 
beskrevet i kapittel 2.1 Konstruksjon og materialbruk.  
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Figur 15 Jernbaneskinner er brukt til å støtte opp 
himlingen. 

 
Figur 16 Skinnene er markert med SJL (som 
kanskje står for Smaalens Jernbane Linje?) 

 
Figur 17 Kjelleren under den opprinnelige delen 
av huset, med gjenbrukt panel i himling.  

 

3. TEKNISK TILSTAND 
Bygningen fremstår som relativt godt vedlikehold, uten umiddelbart vedlikeholdsbehov. Det er ikke 
avdekket vesentlige svakheter ved bygningens konstruktive elementer.  Se vedlagt tilstandsanalyse 
av bygget for mer informasjon.  

4. FLYTTING AV BYGGET 

4.1. Tomt og plassering 
Hovedhuset i Kirkeveien 26 foreslås flyttet til nabotomten i nord, gnr/bnr 134/183 (eiendommen har 
også adresse Kirkeveien 26). Forslaget er i samsvar med foreløpige signaler fra Ski kommune. Denne 
tomten eies av Ski kommune. I gjeldende reguleringsplan (planID 213_85 Kvartal 2 og del av 1, Ski 
sentrum, 21.03.1977) er vestre del av tomten regulert til boligformål. Tomten inngår i områdeplanen 
for Kirkeveien nord, der planlegging er igangsatt. Tomten er flat og egner seg godt til formålet. I 
forslag til detaljreguleringsplan for fv. 152 Kirkeveien og fv. 152 Langhusveien er det vist ny adkomst 
fra nord. Dagens adkomst fra Kirkeveien til boligeiendommene 20 A og B og 22 A og D vil bli stengt.  
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Figur 18 Skisse av mulig ny tomt og situasjon. Stiplet hvit linje viser avgrensningen av Kirkeveiens utvidelse 
(fortauskant). Kirkeveien 26 får ny innkjøring til tomta fra nord. Rød stiplet linje viser forslag til ny tomtegrense.  
 

Den nye boligtomten vil få en størrelse på ca. 650 m2, i tråd med Ski kommunes minimumskrav til 
boligtomtareal. Gjennom ekspropriering, og derav nye tomtegrenser, vil ny tomt kunne trekkes helt 
fram til ny grense for Kirkeveien. Tomten er tilnærmet flat. Det anbefales at huset forskyves 
nordover, og plasseres i samme retning som det har i dag. En slik forskyving vil opprettholde 
opplevelsen av at bygget alltid har ligger her. Ved å trekke bygningen mot eiendomsgrensen i sør vil 
det kunne gi god plass til en garasje på tomtens nordre side. Endelig plassering må gis i byggesaken.  

4.2. 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 vil grovt koste rundt 400 000 kr. (erfaringstall 
2018). 

4.3. 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 26 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.  

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.  
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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. 

Et hus av denne størrelse kan flyttes ca. 30 meter for hvert løft. Med den foreslåtte plasseringen vil 
det kun være behov for et løft. Dersom huset skal flyttes lenger inn på tomta, må kranen rigges ned 
og settes opp på nytt.   

Tegningene på neste side er utarbeidet av kranfirmaet, og viser hvordan bygget planlegges flyttet.  

 
Figur 19 Tegning utarbeidet av Kynningsrud Nordic Crane. Behov for underbygging av huset med stålbjelker før 
flyttingen er vist med grønt.  

4.4. Etterarbeid 
Som et minimum må bygningen istandsettes til samme standard 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. Et grovt anslag for dette arbeidet vil ligge på rundt 200 000 kr (erfaringstall 2018). 



 

side 20 av 25 

 
Figur 20 Tegning utarbeidet av Kynningsrud Nordic Crane. Huset kan flyttes 30 meter inn på tomta på et løft.  

4.5. Kostnadsoverslag  
Kynningsrud Nordic Crane As har i e-post av 11.01.2019 estimert mellom 500-600 000 kr for selve 
flytteprosessen som beskrevet ovenfor. Tilbudet ligger vedlagt.  
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5. RESTAURERING OG TILBAKEFØRING 

5.1. Kulturhistorisk verdi 
Kirkeveien 26 har en historie med flere større ombygginger. Det er et hus som har tilpasset seg nye 
tider og situasjoner flere ganger. Bygningen ble oppført som et bolighus på en gård på 1700-tallet. I 
1914 får huset ny eier, og huset blir ombygd til den tidstypiske sveitserstilen. Denne ombyggingen 
kan knyttes til jernbanens ankomst og Ski sin transformasjon til en moderne by. Det blir bygget 
mange sveitserstilhus langs Kirkeveien i perioden rundt 1900, og Kirkeveien 26 blir på den måten en 
del av en helhet. Rundt 1960 går huset gjennom en ny omfattende endring og utvidelse.  

Huset fremstår i dag som et 1960-tallshus med noen enkeltelementer typisk for sveitserstilen. Av 
1700-tallshuset er det bare kjelleren som er bevart, i tillegg til tre tømmervegger i den eldste delen. 
Huset har sånn sett relativ lav autentisitetsverdi og arkitektonisk verdi.  

På folkemunne omtales huset som det eldste huset på Ski. Hvorvidt dette stemmer vet vi ikke, men 
det er uløselig knyttet til Sander gården som spiller en viktig rolle i regionens historie som en av de 
eldste gårdene. Husets har altså ikke bare høy aldersverdi, men også en viktig symbolverdi. Verdien 
er knyttet til huset som 1700-talls gårdsbygning, og at det regnes som det eldste stående huset i Ski.  

5.2. Forutsetninger 
Det er stilt rekkefølgekrav til at huset skal flyttes i områdeplan for Ski sentrum. Det er uavklart hvor 
huset skal stå og hvilken funksjon det skal ha, men det er gitt signaler fra Ski kommune om at 
nabotomta i nord er et sannsynlig alternativ. Statens vegvesen eier tomten som huset står på i dag 
og skal gjennomføre flytteoperasjonen.  

Flytting av bygninger har lang tradisjon i Norge, men innebærer alltid et visst tap av kulturhistorisk 
verdi ettersom husets opprinnelige situasjon endres. For denne eiendommen medfører flyttingen 
også at den opprinnelige kjellerkonstruksjonen ikke flyttes med. Det anbefales at dagens bruk av 
huset videreføres for å minimere tap av kulturhistorisk verdi. Endring i bruk medfører ofte behov for 
ombygginger som reduserer den kulturhistoriske verdien på gamle bygg.  

Med utgangspunkt i husets kulturhistoriske verdi som angitt ovenfor foreslås det tre alternativer til 
behandling av huset som på ulike måter bevarer verdien. Valg av alternativ må gjøres som del av en 
helhetlig vurdering ut i fra husets fremtidige bruk og eierforhold.  

5.3. Bevaring av huset slik det er 
Et alternativ er å flytte huset slik det står og la det være slik det fremstår i dag – som historisk 
lappeteppe (med unntak av en teknisk istandsetting etter flyttingen). Huset er i dag i god teknisk 
stand og egner seg godt som bolig. Dette alternativet viderefører boligfunksjonen som huset kan 
antas å ha hatt siden det ble oppført på 1700-tallet. Alle spor etter hvordan huset tidligere har sett 
ut, som måtte være gjemt under panel og tapet, blir på denne måten bevart for ettertiden. 

Huset flyttes uten grunnmur/kjeller og pipe. Den tekniske istandsettingen av huset innebærer derfor 
bygging av ny grunnmur og pipe samt kjeller dersom det er behov for det. Ettersom huset allerede 
fremstår som svært ombygget foreslås det at både grunnmuren og pipen oppføres i moderne 
materialer. Det anbefales en overflate av pusset mur fremfor at de for eksempel kles med 
fasadestein for å se gamle ut. Flyttingen av bygget vil bli et nytt kulturhistorisk spor, og nye 
materialer som tilføres bør fremstå fra sin tid så lenge man ikke velger tilbakeføring som prinsipp for 
istandsetting.  
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5.4. Tilbakeføring av huset til tidlig 1900-tallet 
Etter at huset fikk ny eier i 1914, blir det gjort en god del bygningsmessige endringer. Det er 
fremdeles spor etter disse i husets interiør og eksteriør i dag. Med tegningen fra 1942 som kilde har 
man god mulighet til å tilbakeføre huset til slik det så ut etter denne ombyggingen. 

Ombyggingen tidlig på 1900-tallet knytter huset til den store utviklingen av Ski på denne tiden, og en 
tilbakeføring av huset til denne perioden vil synliggjøre dette i bybildet.  

Ved en tilbakeføring må det tas utgangspunkt i tegningen fra 1942. Det bør innledningsvis 
gjennomføres en bygningsarkeologisk undersøkelse, der man gjennom å åpne opp vegger og plukke 
vekk nyere lag får mer informasjon om bygningens historie, opprinnelig planløsning og materialbruk. 
Ut ifra det som er synlig med det blotte øye kan det allerede nå gis noen anbefalinger ift. 
materialbruk ved en tilbakeføring av huset.  

 

Utvendig panel 
I kjelleren er det gamle 
utvendige panelet fra 
sveitserstilperioden brukt i 
himlingen. Dette er et faspanel. 
Panelet har flere malingslag 
hvorav opprinnelig farge ser ut 
til å ha vært lindegrønn. På 
tegningen ser det ut til at 
panelet var montert vertikalt.  

 
Det samme panelet finner vi 
igjen i taket inne i kottene.  

 

Innvendig panel 
I et parti av taket i kjelleren er 
det også gjenbrukt et gammelt 
perlestaffpanel. Panelets profil 
kommer godt frem mot veggen, 
markert med rød sirkel. 
Staffpanelet er finere og med 
mindre slitasje enn faspanelet og 
det kan antas at dette har vært 
brukt innvendig. Panelet har 
flere malingslag hvorav det ser 
ut til å ha vært malt i en dus 
gulfarge opprinnelig.  
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Taktekking 
Ut i fra tegningen ser det ut som 
takket var tekket med teglstein. 
Enkeltkrummet rød teglstein var 
vanligst på denne tiden. 
Teglstein produseres ikke på 
samme måte som før, og dagens 
teglstein er ofte rødere og uten 
patina i forhold til de gamle. Det 
anbefales derfor å gjenbruke 
gammel takstein, evt. legge ny 
engobert tegl. Denne er påført 
leirslam i produksjonen som gir 
den sjatteringer. Skorsteinen av 
tegl bør ikke dekkes av beslag.  
 

 

Grunnmur 
Det anbefales å sette opp en 
grunnmur av naturstein. Dette 
kan derimot være svært 
ressurskrevende ift timeantall og 
materialbruk. En grunnmur av 
pusset betong vil være nest best 
alternativ her, heller enn å kle 
inn en betongmur med 
naturstein.  

 

Vinduer 
I husets første etasje var det 
opprinnelig krysspostvinduer. 
For øvrig var det enkle vinduer 
med to eller fire ruter. I den 
opprinnelige tømmerkassa bør 
det være spor etter opprinnelig 
dimensjon på vinduet. Da ingen 
av de gamle vinduene er bevart 
må det settes inn nye kopier. 
Vær kritisk ved valg av kopi. Det 
er veldig stor forskjell på 
materialkvalitet og dimensjoner. 
Valg av riktig materiale, beslag 
og detaljering har mye å si for 
det endelige uttrykket på huset.  

 

Listverk 
Det er ikke spor av gammelt 
listverk i huset i dag. I den 
bygningsarkeologiske 
undersøkelsen må man lete 
etter spor for eksempel i gamle 
malingslag. Dersom man ikke 
finner noe må det tas 
utgangspunkt i listverk typisk for 
sveitserstilen. Bildene til venstre 
er hentet fra nettsiden 
Gamletrehus.no. og er typiske 
for perioden.  
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5.5. Tilbakeføres til 1700-tallet 
Et tredje alternativ er å tilbakeføre huset til et 1700-talls svalganghus. Det er få spor etter 1700-tallet 
i dagens hus, med unntak av kjelleren under den eldste delen.  Kjelleren vil uansett ikke kunne flyttes 
med huset, så det som eventuelt bevares av 1700-tallet etter flytting er i dag skjult bak innvendig og 
utvendig kledning. Dersom man skulle gå for dette alternativet er det usikkert hva dette vil bety for 
huset. Man vil i så fall undersøke alle spor man finner under dagens kledning og f.eks. se om 
tømmeret viser spor etter kledning eller andre elementer som er blitt byttet ut. Mange nye 
bygningsdeler vil være lite basert på konkrete spor, og resultatet vil i praksis bli en 2019-tolkning av 
hvordan et 1700-talls svalganghus kan ha sett ut. 

5.6. Anbefaling 
Alternativ 1 og 2 vurderes til å i større grad ivareta de kulturhistoriske verdiene enn alternativ 3. En 
tilbakeføring som angitt i alternativ 3 må i så fall gjøres uten (pr. i dag) tilstrekkelig kildegrunnlag, noe 
som i utgangspunktet frarådes. I dette tilfellet er det husets alder og husets symbolverdi som det 
eldste huset på Ski som gir det størst verdi. Vi tror ikke at en tilbakeføring til 1700-tallet vil 
kommunisere dette bedre enn om det bevares som i dag, eller fremstår som et sveitserstilhus.  

Vi anbefaler at huset som et minimum bevares som i dag (alternativ 1), alternativt tilbakeføres til 
tidlig 1900-talls utseende (alternativ 2). Det er i denne fasen ikke gjort kostnadsvurderinger knyttet 
til de ulike alternativene.   
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Forord 
 

Denne rapporten inneholder en tilstandsanalyse av Kirkeveien 26. Foranledningen er en planlagt 
utvidelse av Kirkeveien, som nødvendiggjør riving eller flytting av huset. Rapporten er utarbeidet 
som vedlegg til antikvarisk dokumentasjon av Kirkeveien 26.   

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 Astrid Storøy 
Oppdragsleder Kvalitetssikrer 
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1. INFORMASJON OM EIENDOM OG BYGGVERK  
Det henvises til Asplan Viaks rapport vedrørende antikvarisk dokumentasjon av Kirkeveien 26, datert 
henholdsvis 9.4.2019. 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 26 
Bygningsnummer i matrikkelen: 140075078 
Registrert av: Øystein Seljegard 
Navn på objektet: Kirkeveien 26 
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 
 



MK2-5 FV. 152 KIRKEVEIEN OG FV152 LANGHUSVEIEN 
TILSTANDSANALYSE KIRKEVEIEN 26 

side 6 av 9 

 



MK2-5 FV. 152 KIRKEVEIEN OG FV152 LANGHUSVEIEN 
TILSTANDSANALYSE KIRKEVEIEN 26 

side 7 av 9 

 



MK2-5 FV. 152 KIRKEVEIEN OG FV152 LANGHUSVEIEN 
TILSTANDSANALYSE KIRKEVEIEN 26 

side 8 av 9 

 



MK2-5 FV. 152 KIRKEVEIEN OG FV152 LANGHUSVEIEN 
TILSTANDSANALYSE KIRKEVEIEN 26 

side 9 av 9 

3. OPPSUMMERING 
Bygningen fremstår som relativt godt vedlikeholdt, uten umiddelbart vedlikeholdsbehov. Det er ikke 
avdekket vesentlige svakheter ved bygningens konstruktive elementer. 

Byggverket som helhet gis en overordnet tiltaksklasse TK 1. Det er ikke avdekket behov for 
reparasjoner, men det må gjøres vedlikehold som utvendig overflatebehandling.  

Tomtas topografi er flat, og grunnmurens utforming gir tilgang for løftebjelker under bygningen. 
Dette, sammen med bygningens relativt regulære form og moderate størrelse, og tilstanden til de 
konstruktive elementene, tilsier at Kirkeveien 26 bør kunne flyttes på en ukomplisert måte.  

KILDER 
 

• Asplan Viak AS, 2019, Antikvarisk dokumentasjon Kirkeveien 26 
• NS-EN 16096:2012, Tilstandsanalyse av fredete og verneverdige bygninger 
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Ida Haukeland Janbu

Emne: VS: SV: Flytting av to hus på Ski
Vedlegg: kirkeveien 26  ski 1.1-Format 1.pdf; kirkeveien 26  ski 1.2-Format 2.pdf

BikubeMailItemId: 9a9619b2-ad1a-4c44-8fe0-85c804b16f19

Fra: Erik Johannessen <erik.johannessen@nckynningsrud.com>  
Sendt: fredag 11. januar 2019 15.08 
Til: Ida Haukeland Janbu <IdaHaukeland.Janbu@asplanviak.no> 
Emne: SV: SV: Flytting av to hus på Ski 
 
Hei Ida  
 
Sender deg tegninger/bilde på hvordan vi tenker løft og flytting av kirkeveien 26 ski, som du ser er det beregnet ca 
30m fra eksisterende plass til ny plass. 
Videre har lagt med hvordan bjelker er tenkt med løft. 
 
Som tidligere pr tlf beregnet et estimat på dette til kr  500‐600.000,‐ eks mva for flytting. 
Sender deg tilbudet separat  noe senere… 
 

 
Med vennlig hilsen / Best regards,  
 
Erik Johannessen 
Prosjektleder/Sakkyndig Leder Kran 
 
Kynningsrud Nordic Crane AS 
Mobil / Mobile: +47 909 82 567  
 
erik.johannessen@nckynningsrud.com 
www.nckynningsrud.com 

  
Alle våre kranoppdrag utføres i henhold til «Alminnelige Skandinaviske kontraktsbestemmelser for kranarbeide ASKOM 09» 
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