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Tilstandsanalyse av fredete og verneverdige byggverk -  
EN 16096 –( NS 3423) 
Condition survey and report of built cultural heritage 

•Teknisk registrering og vurdering av det bestående 
•Redskap for å lage en oversikt over  

• Konstruksjon 
• Skader 
• Årsak til skader 
• Anbefalte tiltak 

•Oversiktlig , egner seg som grunnlag for tillaging av 
kostnadsoverslag 
 



Tilstandsanalyser- forskjellige standarder 

NS 3424 – tilstandsanalyse av byggverk 

• Kalibrering av tilstandsgrad- 
konsekvens for forslag tiltak 

• Analysenivåer er klarere definert 
• Hvilke virkemidler og hvor 

omstendelige analysen gjøres (1-
2-3) 

• Forventet gjenværende brukstid 
• Standardiserte tall for 

gjennomsnittlig levetid  

 

 

EN 16096 – tilstandsanalyse av fredete 
og verneverdige byggverk (NS 3423) 

• Eksisterende konstruksjon er 
stadarden 

• Analysenivået mer uklart 
definert 

 

• Evigheten   





Destruktive tiltak bør unngås ved registreringer. 
Må i så fall avklares med huseier , relevante 
myndigheter og i samråd med relevante fagfolk. 
Er det behov for mer omfattende undersøkelser 
skal det angis som anbefalt tiltak i 
tilstandsrapporten. 

Objekt Undersøkelse Diagnose 



MONITORING 
• Registrere og holde oversikt over tilstand 

på (freda-) hus 

               EIENDOMSOVERDRAGELSER 

• rapport lagd i forbindelse med salg og 
overdragelser 

SØKNADSVERKTØY 

•   Grunnlag for søknad om midler 
(kulturminnefond, Fylkeskommune…) 

VEDLIKEHOLDSPLAN 

• Verktøy for vedlikeholdsplaner 

• (Primus) 

Eksempler på bruk 
av tilstandsvurdering 





  

Navn på eiendom Objekt

Eier Askeladden ID

Adresse Byggeår

Kommune Adresse

Fylke Etasjer

Gårds og br.n. Bebygd areal

Kontaktperson Registreringsdato

Registrert av Værforhold

Eventuelle 

komentarer 

Tilstandsbeskrivelse TG Årsak/konsekvens Anbefalte tiltak

Fundamenter

Drenering

Yttervegger 

primær-

konstruksjon

Vinduer

Ytterdører

Yttervegger 

Utv.kledning

Innervegger 

Bærende

Dekker 

primærkonstr.

Tak 

konstruksjoner

Taktekking

Takrenner og 

nedløp

Trapper, ramper

VVS

Brannslokkings-

anlegg

Elkraftanlegg

Brannalarm

Piper

Bygningsdel Konstruksjon/materiale/ 

overflate

Tilstand Vurdering

KG



Beskrivelse av 
konstruksjonen 

Presisjonen I beskrivelsen avhenger av: 
• Hva er oppdraget? Ofte er det avgrensa både 

på 
• hvilke deler av objektet som skal vurderes  
• økonomiske ramma for å gjøre 

tilstandsvurderinga 

• Kunnskapsnivået til den som utfører 
tilstandsbeskrivelsen 

• Hvem skriver du for. Er det lekmann eller 
fagfolk som er mottaker av rapporten? 
Nesten alltid er det lurt å bruke så folkelig 
språk som mulig 

 
• I riksantikvarens tilstandsrapport-register er kolonne for 

konstruksjonstype begrensa til faste valg.  

 



Beskrivelse av tilstand 
 
Beskrives  med kort tekst om symptomer, 
type og omfang av eventuelle skader 

• Avhenger ofte av erfarings basert 
kunnskap 
• Hvor skal en se 
• Kunnskap om materialer(furu/gran) 

• Skal i utgangspunktet ikke bruke 
destruktive metoder, men fuktmåler 
og litt knivstikking er ofte lurt 

• Andre stikkord for vurdering: 
• lukt 
• Unormale overflater 
• Hastighet på utvikling av skade 
• Gammel eller ny skade 

 
 

 





Beskrivelse av årsak og 
konsekvens 
• Er viktig for å synliggjøre forståelse 

for skade og argumentasjon for 
eventuelle anbefalte tiltak. 

• Erfaringskunnskap er til stor hjelp, 
Diskuter gjerne med fagkolleger, de 
fleste liker å løse mysterier 

• Referer gjerne til bilder 

• Beskriv usikkerhet- ofte er skader 
komplekse og skråsikkerhet 
kjennetegner som oftest ukunne. 

 





Anbefalte tiltak 

• Mange faktorer spiller inn: 
• Fremtidig bruk 
• Kostnader 
• Reparere kontra å legge til 

vernende elementer 
• Prioriteringer 
• Rekkefølge 

• Er ofte lurt å synliggjøre og 
vurdere alternativer 

 

• Argumentene må være åpne og 
klare 



Kvikne Kirke 
1654 



Gradering av tilstand og konsekvens: 

• Tilstander som blir klassifisert i grad 2 eller 3 skal dokumenteres og 
angis ved hjelp av tegninger, skisser eller fotografier 



Men kan gjøres mer komplisert ved å gradere 
innen følgende faktorer: 

Sikkerhet (S) 
bæreevne, 

brannsikkerhet, 
etc  

Helse / Miljø (H) 
luft kvalitet, 

støy, etc  

Økonomi(E) 
Vedlikehold, 
replacement, 

consequential, 
etc  

Estetisk (E) 
overflater, 

rengjøring, etc 



Fotodokumentasjon 



Enkle skisser 
som beskriver 
alternativer 



Verneverdi-filosofisk 
argumentasjon 
• Karakteristikk-godal 

• Verdier er ikke statiske. 
Oppdagelser, kunnskap og 
argumentasjon 

 

 

Opplevelses-
verdi 

Bruks-
verdi 

Kunn
skaps
verdi 



Rørosmuseet 

 

bygningsvernsenteret 

Men sånn er det jo ikke 

+ kunnskap utførende 

+ materialtilgang 

+ kunnskap planlegger 

+ forståelse huseier 



Rørosmuseet 

 

bygningsvernsenteret 

Prosess er 

sammensatt 

Valg 
av  

tiltak 

Byggetekniske 
forutsetninger 

• Strukturell stabilitet 

• Materiell - varighet 

• Forsterkning/utskifting 

• Forventa varighet 

Økonomisk 

• Hvem betaler 

• Offentlige 
bygningsvernmidler 

• Hvor stor og 
hvordan er 
pengepotten satt 
sammen Bruk- eierinteresse 

• Bruksverdi 

• Kunnskap kan gi 
endringer på forskjellig 
verdivurderinger huseier 
gjør 

Verneregler 
& 

Vernefilosofi –
strategi for 

gjennomføring 


