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REDEGJØRELSE FOR KONTROLL AV GESIMSHØYDER. 

Måling av høyder er foretatt av kontrollerende foretak, den 22.08.2019 av SOLLI & HOFF OPPMÅLING 

AS; Org nr: 820 857 062 v/ Kai Tore Moberg. Punktliste Euref89 – sone 32 / Koordinatsystem UR89-

32. 

«Måleregler for gesims. Gesims er overgang mellom isolasjon og oppkant og regnes fra isolasjon når 

oppkanten /parapet er mindre enn 30 cm. Vi har prosjektert med en slik minimums oppkant. (§6-2 i 

Plan og bygningsloven).» 

I denne redegjørelsen er Bygg A den lave delen, Bygg B.1 det øverste byggets nedre tak, Bygg B.2 det 

øverste byggets øvre tak. 

Koter angitt ved søknad om byggetillatelse er for bygg A: K+ 135,800 for bygg B:  K+ 140,500 og for 

øverste etasje bygg B: K+ 144,0  

Innmålingen er foretatt på ok beslag langs siden av industribygg som vender mot syd. Det antas at 

gesimsen er rett og lik rundt hele. 

  



 

FØLGENDE HØYDER ER MÅLT: 

Bygg A: K+136,525 (Punkt TS0013.) ok beslag. 

Bygg B: K+140,793 (Punkt TS0009.) ok beslag. 

Bygg B, øverste etasje: K+144.504 (Punkt TS0005.) ok beslag. 

Bygg Bygg A Bygg B.1 Bygg B.2 

Punkt TS0013 TS0009 TS0005 

Ok beslag målt 136,5 140,8 144,5 

Parapet 0,3 M 0,3 0,3 0,3 

Gesims 136,2 140,5 144,2 

        

Gesims ved 
Søknad 135,8 140,5 144,0 

Avvik 0,4 0,0 0,2 

* se forklaring fra Sintef 

Tabellen viser et avvik på Bygg A, det nederste på 0,4 M høyere enn godkjent tiltak. For Bygg B.1, 

nederste tak, er det ikke avvik. På Bygg B.2 øverste tak er avviket 0,2 M. 

ANTATT ÅRSAK TIL AVVIKET. 

Fasade elementene som det ble prosjektert med var 1150 mm. Da byggeplassen foretok bestillingen 

av veggelementer hadde leveransen på 1150 mm elementer for lang ventetid i forhold til 

fremdriften. Det ble bestilt 1200 mm elementer i stedet. Både bygg A og Bygg B har 8 stk 

fasadeplater som er montert uten at de er kuttet. (Platene kan skjæres av og avfallet av avskjæringen 

kastes på fyllingen.) 8 stk plater gir en differanse 50 mm x 8 stk = 400 mm / 0,4 M 

Vi vurderte det slik at vi oppnår et roligere fasadeuttrykk ved at platene som utgjør fasadeuttrykket 

ville bli bedre med hele formater. Å kutte plater på Bygg A, men beholde de på bygg B ville imidlertid 

gi et dårligere fasadeuttrykk, samt at materialer måtte gå til spille. Materialbruken utgjør kanskje ikke 

så mye i totaliteten, men det ble vurdert som unødvendig på et industribygg, som vi ønsker å gi et 

industrielt uttrykk. Alle dekker og høyder for øvrig var holdt innenfor gitt tillatelse. På vedlagt tegning 

som er arbeidstegning / prosjekteringen av bygget: A21.006 Lengdesnitt.  Kommentarene redegjør 

for målte høyder / rammetillatelse med kommentarer på utførelsen. 

FØLGENDE AV AVVIKET. 

Avviket er i forhold til situasjonen og plasseringen nede på en utsprengt tomt lite synlig. Det har ikke 

gitt noen fordeler for bygget i form av høyder på etasjene inne. Bygget er nå bygget og kan vurderes 

på stedet. Den nedre del var først omsøkt med et bygg på taket som ble fjernet etter innvendinger 

fra naboene. Takflaten på denne delen er lavere enn nabobygget Haugenveien 29, litt lenger bort. 

Kontrollmålingen som nå er foretatt har målt denne gesimsen til K+139,052, (punkter TS0016 og 

TS0011), som er neste 3 M høyere enn gesimsen på Bygg A. 

Vi vil gjerne ha en tilbakemelding på om avviket må omsøkes. Tiltaket har varierende 

terrengformasjoner rundt seg med veien i stigning 1:8 – 1:12 og med støttemuren og gropen inn til 

adkonsten i første etasjen, og støttemurene som gir terrengsprang opp til øvre adkomstplass. Vi 



 

mener det ikke er en god idè å kutte ned stålplatene som utgjør gesimsen for å vinne henholdsvis 0,2 

og 0,4 M. 

 

V e n n l i g   h i l s en 

JAN MUNTHE-KAAS  

Sivil arkitekt MNAL 

 950 46 099 Mobil 

 

UTDRAG FRA LOVVERKET. 

Kapittel 6 Beregnings- og måleregler § 6-2. Høyde 

(1) Gesimshøyde er høyde til skjæringen mellom ytterveggens ytre flate og takflaten. Hvor taket er 

forsynt med et takoppbygg eller parapet som stikker mer enn 0,3 m opp over takflaten, regnes 

høyden til toppen av takoppbygget/parapetet. Gesimshøyde måles i forhold til ferdig planert terrengs 

gjennomsnittsnivå rundt bygningen.  

UTDRAG FRA OPPMÅLINGENS PUNKTLISTE. 

 

 

 

 

 

 



 

 

MÅLEPUNKTER ANGITT PÅ PLANEN: 

 

 



 

Bildet viser Bygg A, nedre del. 

 

Bygg B.2, øvre del med adkomstplass. 



 

 

Bygg A sett fra adkomstplassen oppe. 


