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TILSTANDSVURDERING - BREIVOLL GÅRD 

 

Eiendom: Breivoll Gård - brakkebyggning 

Matrikkel: 
Del av Gnr 113, Bnr 2 i Ås 

kommune 

Adresse: Breivollveien 98, 1407 Vinterbro 

Befaringsdato: 29.04.2013 

Prosjektansvarlig: Nils-Erik Christiansen 

Utførende konsulent: Lars Jørgen Hoholm 

Kontroll: Jørgen Aker 

   
 
SPESIFIKASJON AV OPPDRAGET 

Oppdraget 

Ås kommune v/ Roy Sypriansen har anmodet BER Byggteknisk rådgivning AS, om å utarbeide en tilstandsvurdering av Breivoll Gård -  

brakkebygning, del av Gnr. 113 og Bnr. 2 i Ås kommune. 

Mandat og premisser 

Oppdraget omfatter en teknisk gjennomgang av bebyggelsen med hovedvekt på byggetekniske forhold, men det skal også ses på VVS- 

og elektroinstallasjoner. Det skal gis en enkel beskrivelse av bygningsdelene, peke på feil og mangler som blir observert under 

befaringen, beskrive anbefalte tiltak, samt gi et estimat på kostnadene for nødvendige strakstiltak samt for intervallet 1-5 år.  

 

Dokumentet er basert på det som er observert under befaring og som ved visuell kontroll kan vurderes, samt gitte opplysninger. 

Bygningsdeler og ensartede areal som går igjen flere ganger er kontrollert ved å besiktige et representativt utvalg. Vi har ikke ansvar 

for skjulte feil og mangler, samt mangelfulle opplysninger om vurderingsobjektet som vi ikke kunne ha oppdaget slik god skikk tilsier. 

Rapporten omfatter en teknisk og en økonomisk vurdering av bygningsmassen. Vi har ikke mottatt teknisk informasjon direkte fra 

brannvesen eller andre offentlige myndigheter / etater da dette må rekvireres skriftlig fra eiendommens eier og krever behandlingstid 

hos etatene.  Kostnadsestimater for nødvendige og anbefalte utbedringer er basert på erfaringstall og stipulerte masser, og må kun 

betraktes som retningsgivende og ikke eksakte. Merverdiavgift er ikke medtatt under de enkelte kapitler, men fremkommer sammen 

med sluttbeløpene i sammendraget. 

Definisjon av ”Tilstandsgrad” og ”Konsekvensgrad” 

Tilstandsanalysen er utført med NS 3424 og registreringsnivå 1 som utgangspunkt. Tilstanden angis med tilstandsgrader iht. Norsk 

Standard NS 3424 ved bruk av 4 tilstandsgrader som referansenivå. Tilstandsgrad 0 tilsier ingen symptomer, tilstandsgrad 1 svake 

symptomer, tilstandsgrad 2 middels kraftige symptomer, tilstandsgrad 3 betydelig kraftige symptomer og omfatter også sammenbrudd 

og total funksjonssvikt. Ved tilstandsgrad 0 fremstår bygningsdelen som ny uten bemerkninger. Tilstandsgraden i denne rapporten er 

satt i forhold til den finish som kan forventes og aksepteres i slike lokaler. Der vi har funnet dette er hensiktsmessig, har vi vurdert og 

beskrevet konsekvensene av registrert tilstand. Dette er et avvik fra NS 3424, og konsekvensgrad er kun beskrevet i de tilfellende hvor 

tilstanden er av en slik karakter at den kan være en fare for liv og / eller helse. 
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INNLEDNING 

Generell beskrivelse av eiendommen 

Breivoll Gård er beliggende på Vinterbro i Ås kommune. Eiendommen er bebygget med flere bygg som bolighus, våningshus og naust. 

Tidligere låve er revet. Eiendommen er lett tilgjengelig med gode parkeringsmuligheter på eiendommen. Tomten er iflg Statens kartverk 

på i overkant av 303 mål. Byggene er av varierende alder. Den angjeldende brakkbygningen er oppført over 1 plan og fremstod på 

befaringsdagen som et forsamlingslokale. Bygget er i henhold til informasjon hentet fra infoland.no oppført i 1986. 

OPPSUMMERING 

Oppsummering av generell tilstand  

Bygningsmassen fremstår hovedsakelig med normalt bruksslitasje innvendig. Utvendig bærer bygningen dog preg av alder og 

manglende vedlikehold over tid.  

 

Utvendig trekledning fremstår med fukt- og råteskader med unntak av mindre områder som er skiftet i nyere tid. Kledningen har 

generelt mye oppsprekkinger og malingsavflassing og utskiftning må påberegnes. Yttertaket er etter all sannsynlighet fra byggeår. Det 

registreres stedvis svakheter ved tekkingen, råteskader i taktro samt vindskier og takschingel pærer preg av alder og manglende 

vedlikehold over tid. Utskiftning av taktekking og underliggende taktro og vindskier må påberegnes. 

 

Flere vinduer er punktert og vinduer og ytterdører preges av fuktskader og malingsavflassing. Det anbefales utskiftning av samtlige 

vinduer og dører. Det vil dog være mulig å gjennomføre lokale tiltak for å utsette behov for utskiftning i nivå ca. 5 år. Dette innebærer 

skraping og oppmaling samt kontroll/supplering av tettelister og vridere. Videre må punkterte glass skiftes. 

 

Innvendige overflater fremstår som relativt godt vedlikehold kun med stedvis behov for oppmaling av veggoverflater samt rensing og 

boning av gulvbelegg. 

 

Det er ikke opplyst eller registrert tegn til feil eller mangler ved VVS-installasjoner ut over mindre mangler som manglende tilluftsventil 

og mangelfull isolering/sikring av inntak for vann og avløp. 

 

Det er ikke opplyst eller registrert feil eller mangler ved det elektriske anlegget. 

 

Det er ikke fremlagt FDV-dokumentasjon eller branndokumentasjon for bygningen. Dette må utarbeides/fremskaffes. 

 
 

 Kostnader BYGG Strakstiltak 1-5 år 

Byggteknisk   341 000  178 000 

Brann 33 000 0 

 VVS  8 000  0 

 Elektro  0  10 000 

 Sum eks. mva.    382 000  188 000 

 

 

Anbefalte tiltak som følge av avvik, ekstraordinært vedlikeholdsbehov, feil og mangler. Kostnadene er å forstå som strakstiltak.  

Tilstandsvurderingen er gjort etter beste skjønn og i henhold til gjeldende instruks og retningslinjer. Konsulentene er ikke ansvarlig for 

manglende opplysninger om feil og mangler som han ikke kunne ha oppdaget etter å ha undersøkt objektet slik god skikk tilsier. 

Tegninger, plan, snitt  Ikke fremlagt 

FDV dokumentasjon  Ikke fremlagt 

Serviceavtaler  Ikke fremlagt 

Branndokumentasjon  Ikke fremlagt 

HMS/Internkontroll  Ikke fremlagt 

Ferdigattest/brukstillatelse  Ikke fremlagt 

Brannsyn  Ikke fremlagt 



 

Side 5 av 11 
Breivoll Gård – brakkebygning, Ås 

 
 

 Oslo, 19.05.2014 

BER, Bygg og eiendomsrevisjon AS 

Drammensveien 126 A, 0227 Oslo 

Tlf. 22 56 29 44 – Telefaks: 22 56 23 36 

 

 

   
Jørgen Aker  Lars Jørgen Hoholm 

Byggteknisk rådgiver MNTF/Partner  Bygningsingeniør 
 
  



 

Side 6 av 11 
Breivoll Gård – brakkebygning, Ås 

Teknisk vurdering     BYGG  

Breivoll Gård - brakkebygning   Utførende konsulent: Lars Jørgen Hoholm 

Bygg 

Nr. Teknisk beskrivelse TG Beskrivelse av tilstand Nødvendige tiltak Strakstiltak 1-5 år 

1 Primærkonstruksjoner 
(Oppbygning, konstruksjon, 
utearealer, etc.) 

         

       
 Bygningen er fundamentert 

på betongsøyler.  
 
Bærende konstruksjoner og 
etasjeskillet i tre. 
Stubbloftshimling i 
trekledning. Sponplategulv 
over bjelkelag. 

1 Det opplyses at gulvkonstruksjon 
ble totalrehabilitert for ca. 10 år 
siden og at gulvbjelker som var 
skadet ble skiftet. Videre ble det 
etablert ny stubbloftshimling av 
bordkledning, etasjeskiller isolert 
og lagt nytt undergulv over 
bjelkelag. 
 
Gulvkonstruksjonen fremstår som 
godt vedlikeholdt uten synlige 
tegn til svikt/skader. Det 
anbefales dog jevnlig 
kontroll/vedlikehold av 
stubbloftshimling da denne type 
bygningsdeler er utsatt med tanke 
på fukt. 
 

Kontroll av 
stubbloftshimling. 
 

2 000  

 Terrasse kjøkken:      
 Det er etablert terrasse ut 

fra kjøkkendør. Terrassen er 
utført i trekonstruksjoner. 
 

2 Terrassen bærer preg av 
manglende vedlikehold. Det 
observeres stedvis løse bord og 
rekker for rekkverk og generelt 
mye malingsavflassing. 

Rekkverk suppleres og 
sikres. Videre skrapes og 
males rekkverket. 
 

8 000  

  
 

     

 Terrasse inngangsparti:      
 Terrasse/platting utført i 

trekonstruksjoner. Rekkverk 
kledd med stående 
trekledning. 

3 Terrasse fremstår generelt med 
stort vedlikeholdsetterslep. 
Rekkverk værer preg av 
fuktskader, sprekkdannelser og 
malingsavflassing 
Gulvbord/terrassebord er stedvis 
løse og fuktskadet. 

Rekkverk skiftes i sin 
helhet. Terrassebord 
suppleres. 

15 000  

       
 Yttertak:      
 Saltak i trekonstruksjoner 

tekket med schingel.  
 
Det opplyses at yttertak er 
rehabilitert på undersiden for 
ca. 10 år siden ved 
utskiftning/supplering av 
isolasjon, nedlekting og 
himlingsplater . Taktro og 
taktekking er dog av eldre 
dato.  

3 Taktekking bærer preg av elde og 
slitasje og manglende vedlikehold 
over tid. Det registreres stedvis 
råteskader i taktro ved takfot, 
råteskader i vindskier samt 
manglende takhatt for soilrør. 
Videre er det ikke etablert 
takrennesystem rundt bygget med 
unntak av rett over inngangsparti.  
 
Det er ikke registrert tegn til eller 
opplyst om lekkasjer.  

Taktekking skiftes i sin 
helhet. På bakgrunn av 
alder og tilstand på 
befaringsdagen anbefales 
at taktro i den forbindelse 
også skiftes i sin helhet. 
Videre bør det monteres 
takrenner langs takfot. 

150 000  
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2 Sekundærkonstruksjoner  
(Yttervegger, etc) 

        

       
  Yttervegger er antatt utført 

som bindingsverk i 
trekonstruksjoner. Utvendig 
dels stående og dels 
liggende trekledning. Det 
registreres at kledning 
stedvis er skiftet i mindre 
partier. 

3 Kledningen fremstår generelt med 
mye fukt- og råteskader samt 
malingsavflassing. 

Kledningen skiftes i sin 
helhet og overmales. Det 
bør i den forbindelse 
vurderes å etterisolere 
yttervegger. Dette er dog 
ikke medtatt i 
kostnadsestimat. 

90 000  

       
       

3 Vinduer, dører, porter, 
utvendig  

         

 Vinduer:      

  Vinduer består av 2-lags 
isolerglass i trekarmer og er 
datostemplet 1978.  
 

3 
 
 
 

Det registreres at totalt 4 vinduer 
er punkterte. Videre registreres 
generelt mye fuktskader, 
malingsavflassing og dårlig tetting 
mellom vindusblad og karm.  

Basert på alder og 
befatning anbefales at 
samtlige vinduer skiftes. 
Dette vil ligge i 
kostnadsnivå ca. kr. 
120 000,-  eks. mva. (totalt 
16 vinduer).  
 
Det vil dog være mulig 
utsette behov for utskiftning 
ca. 5 år ved lokale tiltak på 
vinduer med mindre omfang 
av skader. Dette innebærer 
skraping og maling av 
vinduer samt 
kontroll/supplering av 
tettelister, og vridere. 
Videre må glass i vinduer 
som er punktert skiftes.  
Dette er derfor lagt til grunn 
i kostnadsestimat.  

 
 
 
 
 
 
 

50 000 
 

 

       
 Ytterdører kjøkken:      
 Ytterdør ut fra kjøkken i 

trekarmer og glassfelt.  
2 Dør fremstår med elde og slitasje 

og med fuktskader i belistning 
rundt glassfelt.  

Dør skiftes.  10 000 

       
 Hovedinngangsdør:      
 Eldre ytterdør i tre og 

glassfelt.  
3 Dør fremstår med elde og slitasje 

og har knuste ruter i nedre del. 
Videre bærer døren preg av 
skjolder, riper og sår. 

Dør skiftes. 10 000 
 

 

       
       

4 Innvendige overflater 
(Vegger, gulv, himlinger, innv. 
dører, etc) 
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 Det opplyses at innvendige 
overflater (vegger, himlinger 
og gulv) ble rehabilitert og 
fornyet for ca. 10 år siden. 

     

       
 Vegger:      
 Innvendige veggoverflater er 

utført med primært trepanel 
og dels striebelagte plater.  

1 Det registreres mindre områder 
med skjolder/flekker og sår.  

Områder med skjolder og 
sår utbedres lokalt. Berørte 
malte veggoverflater 
overflatebehandles i sin 
helhet.  

 20 000 

       
 Himlinger:      
 Himlinger er utført med 

takess. 
1 Himlinger fremstår generelt som 

godt vedlikeholdt. Det registreres 
mindre områder med skjolder. 

Områder med skjolder 
rengjøres. 

 3 000 

       
 Gulv:      
 Gulv er primært utført med 

dels gulvbelegg og dels 
laminat. 

2 Det registreres stedvis 
skjolder/flekker på gulvbelegg. 

Belegg dyprenses og 
bones. 

10 000  

       
       

5 Våtrom, garderober, 
toalett  
(Sanitærutstyr, overflater) 

      

       
 Det opplyses at toalett og 

HC baderom ble rehabilitert 
og fornyet for ca. 10 år 
siden. 

     

       
 Toalett:      
 Toalett innredet med 

vegghengt toalett og enkel 
vegghengt vask. Rommet er 
utført med gulvbelegg og 
striebelagte plater på vegg. 
Takess i himling. 

2 Det opplyses at sisternekasse 
nylig er skiftet da denne var 
defekt. Veggparti bak toalettet er i 
den forbindelse midlertidig tettet 
med plate.  

Vegg ferdigstilles. 6 000  

       
 HC baderom:      
 Rommet er utført med 

gulvbelegg og med 
baderomsplater på vegg. 
Takess i himling. Rommet er 
innredet med 
skapinnredninger, 
vegghengt vask, toalett og 
dusjhjørne. Rommet er 
tilrettelagt for 
rullestolbrukere og utstyrt 
med personheis. 

3 Baderommet fremstår med stor 
bruksslitasje og manglende 
vedlikehold. Det registreres tegn 
til fuktskader i vegg og gulv i 
dusjhjørne. Videre fremstår 
skapinnredninger med behov for 
justering og supplering av fronter. 
Festeanordning for personheis 
bærer preg av manglende 
ferdigstillelse av 
overflatebehandling. 

På bakgrunn av alder og 
rommets befatning 
anbefaler vi at rommet 
totalrehabiliteres. 
Sanitærutstyr gjenbrukes. 

 140 000 

6 Kjøkken       
  Kjøkken antatt utskiftet 

samtidig som 
rehabiliteringen utført for ca. 
10 år siden. 
Kjøkkeninnredning med 

2 Kjøkken fremstår generelt med 
bruksslitasje. Manglende fuge i 
overgang benkeplate/vegg og 
stedvis skjolder på innredninger. 

Kjøkkeninnredning 
kontrolleres og 
suppleres/justeres. Frontlist 
for benkeplate slipes og 
males. 

 5 000 
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laminerte fronter og 
benkeplate med nedfelt 
utslagsvask. Frittstående 
stekeovn. 

Benkeplate har mindre sår og 
riper på malt frontlist. 

       
       

7 Branntekniske forhold  
(Rømningsveier, branndører, 
dok., etc.) 

      

  Det gjøres oppmerksom på 

at BER ikke har foretatt 

fullstendig branninspeksjon 

av eiendommen, men kun 

vurdert situasjonen på 

generelt grunnlag.  

I følge FOBTOT 1) er eier av 

ethvert brannobjekt ansvarlig 

for at bygningen tilfredsstiller 

branntekniske krav i henhold 

til gjeldende lover, forskrifter 

og regelverk. Det er også 

eiers ansvar å utføre 

nødvendige brannfore-

byggende tiltak og utøve 

tilsyn og kontroll. Krav til 

dokumentasjon og 

organisatorisk 

brannvernarbeid er angitt i 

FOBTOT 1) og i 

”Interkontrollforskriften”. 

 

1) FOBTOT = Forskrift om 

brannforebyggende tiltak og 

tilsyn. 

 

     

 Bygningen er oppført over 
ett plan og har enkel 
planløsning. Rømningsvei er 
merket med ledelys ut 
hovedinngangsdør. Det er 
etablert 
brannvarslingssystem i 
bygningen. Brannsentral er i 
henhold til mottatt 
dokumentasjon plassert i 
nabobygningen og er 
viderekoblet til 
brannvesenet. 

 Branndokumentasjon for 
eiendommen er ikke fremlagt 
(brannbok, branntegninger, 
internkontrollskjemaer etc)   

Nødvendig 
branndokumentasjon 
utarbeides. 

10 000  

       

 Brannslukking:      

 Brannslukkeutstyr er 

montert i bygningen i form 

av brannslukningsapparater 

2 Det er ikke fremlagt 
serviceavtaler/kontrollskjemaer 
for kontroll av slukningsmateriell. 

Kontroll av 
slukningsmateriell 
gjennomføres. 

3 000  
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samt brannslange i 

bøttekott.  

       

 FDV dokumentasjon  Det er ikke lagt frem FDV-
dokumentasjon for bygningen 
(tegninger, bekrivelse av tekniske 
anlegg, vedlikeholdsinstrukser 
etc). for eiendommen. 

FDV dokumentasjon for 
bygningen utarbeides. 

15 000  

       

8 VVS  

(Vann og avløp, ventilasjon 

etc.) 

     

       

 Vann- og avløpssystem      

 Bygningens vanntilførsel og 

avløpssystem er i henhold til 

mottatte opplysninger skiftet 

i forbindelse med 

rehabiliteringen som ble 

utført for ca. 10 år siden. 

2 Det registreres mangelfull 
utførelse av isolering av inntak for 
vann og avløp under bygningen. 
Det er ikke opplyst eller registrert 
tegn til feil eller mangler ved 
anlegget for øvrig. 

Isolering suppleres og 
sikres  

5 000  

       

 Varmtvannsbereder av 

typen OZO 200l samt 

samlestokk for rør-i-rør 

vannledninger er plassert i 

bøttekott. 

0 Det er ikke opplyst eller registrert 
tegn til feil eller mangler ved 
bereder. 

Ingen tiltak beregnet.   

       

 Ventilasjon:      

 Bygningens ventilasjon er 

basert på mekanisk 

avtrekksventilasjon med 

vifte over tak. Tilluft ved 

ventiler i yttervegg. 

2 Tilstandsgrad på bakgrunn av 
alder og plassering. Det er ikke 
opplyst eller registrert tegn til feil 
eller mangler ved anlegget. Viften 
bør dog kontrolleres. 
 
Det registreres manglende 
ventilluke på innvendig side på 
kontor. 

Kontroll av avtrekksvifte og 
ventil suppleres. 

3 000  

       

 Varmepumpe:      

 Oppvarmingen er basert på 

panelovner samt luft til luft 

varmepumpe. 

Varrmepumpen er av typen 

Mitsubishi Electric og 

montert i 2011. 

0 Det er ikke opplyst eller registrert 
tegn driftsproblemer ved 
varmepumpen. 

Ingen tiltak beregnet.   

       

       

9 ELEKTRO 

(Elektriske installasjoner.) 

     

 I henhold til mottatte 

opplysninger ble det 

elektriske anlegget skiftet i 

1 Tilstandsgrad satt på bakgrunn av 
alder. Det er ikke registrert eller 
opplyst om feil eller mangler ved 
det elektriske anlegget. 

Det anbefales kontroll av 
anlegget i løpet av 
intervallet 1-5 år. 

 10 000 
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sin helhet i forbindelse med 

rehabiliteringen utført for ca. 

10 år siden.  

       

   Totalsum Sum eks mva 377 000 188 000 

 

 

 

 

Oppsummering av generell tilstand  
Bygningsmassen fremstår hovedsakelig med normalt bruksslitasje innvendig. Utvendig bærer bygningen dog preg av alder og 

manglende vedlikehold over tid.  

 

Utvendig trekledning fremstår med fukt- og råteskader med unntak av mindre områder som er skiftet i nyere tid. Kledningen har 

generelt mye oppsprekkinger og malingsavflassing og utskiftning må påberegnes. Yttertaket er etter all sannsynlighet fra byggeår. 

Det registreres stedvis svakheter ved tekkingen, råteskader i taktro samt vindskier og takschingel pærer preg av alder og manglende 

vedlikehold over tid. Utskiftning av taktekking og underliggende taktro og vindskier må påberegnes. 

 

Flere vinduer er punktert og vinduer og ytterdører preges av fuktskader og malingsavflassing. Det anbefales utskiftning av samtlige 

vinduer og dører. Det vil dog være mulig å gjennomføre lokale tiltak for å utsette behov for utskiftning i nivå ca. 5 år. Dette innebærer 

skraping og oppmaling samt kontroll/supplering av tettelister og vridere. Videre må punkterte glass skiftes. 

 

Innvendige overflater fremstår som relativt godt vedlikehold kun med stedvis behov for oppmaling av veggoverflater samt rensing og 

boning av gulvbelegg. 

 

Det er ikke opplyst eller registrert tegn til feil eller mangler ved VVS-installasjoner ut over mindre mangler som manglende 

tilluftsventil og mangelfull isolering/sikring av inntak for vann og avløp. 

 

Det er ikke opplyst eller registrert feil eller mangler ved det elektriske anlegget. 

 

Det er ikke fremlagt FDV-dokumentasjon eller branndokumentasjon for bygningen. Dette må utarbeides/fremskaffes. 

 

 


