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SAMMENDRAG 
Ny rv. 22 mellom Garderveien og Kringenkrysset skal bidra til å bedre framkommeligheten for kollektiv- og 
næringstrafikken over Glomma og videre mot Lillestrøm. Ny rv. 22 skal i tillegg tilrettelegge for god tettstedsutvikling i 
Fetsund samt styrke grunnlaget for kollektivtrafikk, sykkel og gange.  

Herredshuset fra 1931 i Fetsund (gnr. 420/31) vil komme i direkte konflikt med planlagt tiltak, og det er i 
tidligere planfase lagt til grunn at herredshuset skal flyttes til en ny lokasjon. Som en del av 
kunnskapsgrunnlaget for å vurdere en eventuell flytting har det blitt utført en antikvarisk dokumentasjon og en 
byggeteknisk vurdering av bygningen med tanke på flyttbarhet og kostnader forbundet dette. Bygningen er velholdt 
og solid, og fremstår som svært autentisk med originale elementer og materialer. 

Rapporten inneholder bygningshistorikk og antikvarisk dokumentasjon, samt en beskrivelse og vurdering av flytting 
av Herredshuset ved full demontering og remontering av bygningen. De- og remontering vil føre med seg høye 
kostnader. I tillegg vil demonteringen kunne medføre skader på en betydelig del av eksteriøret og interiøret. Derfor 
vil det å flytte bygget i sin helhet være den mest anbefalte løsningen. 

Bygningen vil sannsynligvis la seg flytte i sin helhet. Det tas forbehold om at det er elementer av usikkerhet forbundet 
med flytteoppdrag av en slik art. Dette gjelder både selve flyttingen og krav til bygningen ved istandsetting ved ny 
lokasjon. Det settes derfor høye krav til et nøye og gjennomarbeidet prosjekteringsunderlag.  

Beskrivelse av mulige metoder for flytting av bygningen hel, er beskrevet i et eget notat utarbeidet av Statens 
vegvesen. 
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1 Innledning  

1.1 Bakgrunn 
Ny rv. 22 mellom Garderveien og Kringenkrysset skal bidra til å bedre framkommeligheten for 
kollektiv- og næringstrafikken over Glomma og videre mot Lillestrøm. Ny rv. 22 skal i tillegg 
tilrettelegge for god tettstedsutvikling i Fetsund samt styrke grunnlaget for kollektivtrafikk, sykkel og 
gange. Tiltaket skal minimere inngrep og negative konsekvenser for naturmangfold, friluftsliv, landskap 
og kulturmiljø. 

Statens vegvesen har tidligere utarbeidet en kommunedelplan for ny rv. 22 mellom Garderveien og 
Kringenkrysset, vedtatt i Lillestrøm kommune i september 2020. Statens vegvesen har med bakgrunn i 
Lillestrøm kommunes behandling av kommunedelplanen og påfølgende oppfølging igangsatt arbeid 
med detaljregulering og teknisk plan. Formålet med planarbeidet er å avklare trasé for ny rv. 22 
mellom Garderveien og Kringenkrysset, inkludert ny Glommakryssing, med tilhørende konstruksjoner 
og anlegg. Dette inkluderer også lokalisering og utforming av kryss, gang- og sykkelveier og 
kollektivholdeplasser. Det legges til grunn videreføring av firefelts vei med rundkjøring ved Gamle 
Fetvei (fv. 1497) ved Fetsund og planskilt kryss ved Kirkeveien (fv. 172) ved Sundet samt en 
sammenhengende gang- og sykkelvei langs hele strekningen. Eksisterende bru vil bli revet. Prosjektet 
er prioritert i Nasjonal Transportplan (NTP) 2022-2033 i første seksårsperiode. 

1.2 Hensikt og avgrensing 
Herredshuset bygget i 1931 i Fetsund (gnr. 420/31) vil komme i direkte konflikt med planlagt tiltak, og 
det er i tidligere planfase at herredshuset skal flyttes til en ny lokasjon. Som en del av 
kunnskapsgrunnlaget for å vurdere en eventuell flytting har det blitt utført en antikvarisk 
dokumentasjon og en byggeteknisk vurdering av bygningen med tanke på flyttbarhet og kostnader ved 
dette. 

1.3 Metode 
Bygningen er befart og tilstandsvurdert i henhold til Norsk Standard NS 3424 nivå 1[1], som omfatter 
tilstandsregistrering av generell/overordnet art, visuell observasjon i kombinasjon med enkle målinger 
og et grovt kostnadsoverslag. 

Bygningen ble befart 26.11.2021. Til stede fra Multiconsult Norge AS (Multiconsult) var Tanja Røskar, 
Stig Arild Tolnæs og Cornelis Horn Evensen. Fra Statens vegvesen var Trond Arne Stensby og Frode 
Bakken til stede på deler av befaringen. 

Bygningen ble først gått gjennom fra kjeller til loft for å bla. evt. korrigere tegningene. Det ble funnet 
noen mindre avvik fra tegningene i kjelleretasjen. Rom for rom ble gjennomgått og fotografert både 
for vurdering av antikvarisk verdi og til byggeteknisk bruk. Det var ingen tegning av loftsetasjen så 
loftet ble skissert og målt opp for internt bruk i vurderingen av tilstand/flyttbarhet. 
Eksteriør/bygningen ble også fotodokumentert ved bruk av drone. 

Stig Arild Tolnæs var på ny befaring, med håndverker, 10.12.2021, med destruktiv åpning av yttervegg 
ved demontering av deler av kledningen og bakenforliggende panel, for å avdekke konstruksjonen. 

1.4  Kunnskapsgrunnlag 
Som kulturminnegrunnlag er følgende kilder brukt: 

• SEFRAK-registrering av Herredshuset[2]  
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• Bygdehistorie for Fet, bind 6[3].  

• Fet kommune: jubileumskavalkade i forbindelse med 150-årsjubileet for kommunalt selvstyre[4]. 

• Registrering og verdivurdering av faste kulturminner og kulturmiljøer i Fet kommune. Vedlegg A[5]. 

For grunnlag for byggteknikk o.l., se liste i kapittel 9. 

2 Regelverk 

2.1 Offentlige myndigheter 
Fylkeskommunen har ansvar for å vurdere og gi uttalelser til tiltak som berører automatisk fredete 
kulturminner og kulturminner, kulturmiljøer og kulturlandskap av regional og nasjonal 
verdi. Kommunen har, som planmyndighet etter plan- og bygningsloven, en sentral rolle i forvaltning 
av kulturarven. Kulturarven er en viktig ressurs i kommunenes arbeid med god og bærekraftig 
samfunnsutvikling.  

2.2 Plan og bygningsloven 
Flytting av bygninger er søknadspliktige tiltak på lik linje med oppføring av nybygg. Kravene til 
dokumentasjon av ansvarsforhold for flyttetiltaket samt nabovarsling osv. er de samme som for øvrige 
søknadspliktige tiltak.  

Det stilles mange krav til nye bygninger. Det gjelder blant annet krav til ytre miljø, 
konstruksjonssikkerhet, sikkerhet ved brann og inneklima og helse. Oppfyllelse av alle krav til bygget 
og materialene som inngår, må dokumenteres og det må lages dokumentasjon for forvaltning, drift og 
vedlikehold. Dokumentasjonen skal sikre at bygget oppfyller kravene i TEK17 og gi viktig informasjon til 
fremtidig eier og forvalter av bygget. Plan- og bygningsloven (pbl.) § 31-2 fjerde ledd åpner imidlertid 
for at kommunen kan gi tillatelse til rehabilitering av eksisterende bygg når det ikke er mulig å tilpasse 
byggverket tekniske krav uten uforholdsmessige kostnader. 

2.3 Kulturminnevern 
Fet Herredshus er SEFRAK-registrert og har ID nr. 0227-0103-009. SEFRAK-registeret er først og fremst 
et generelt kulturhistorisk register som særlig har verdi som kildemateriale for den lokale historien. 
Registeret blir også brukt av forvaltningen for å finne verneverdige bygninger i lokalmiljøet, og i det 
kommunale planarbeidet. 

Bygningen er også nevnt i Kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer i Fet 2019-2031 hvor 
den bla. ligger i listen over enkeltobjekter med høy verneverdi som bør sikres med formelt vern 
gjennom hensynssoner ved tiltak eller reguleringsarbeid som berøre disse objektene. Herredshuset er 
vurdert til å ha høy lokal verneverdi, samt pr. definisjon ihh til Regional plan for kulturminner og 
kulturmiljøer i Akershus[6] til å ha høy regional verneverdi i form av en bygning som 
representerer spor etter lokaldemokratiet.    

3 Bygningshistorikk 
Etter reguleringen av Øyeren på 1860-tallet klarte man å kontrollere flommene i Glomma i større grad, 
og dette sammen med byggingen av Kongsvingerbanen dannet grunnlaget for etablering av tettstedet 
Fetsund. Bebyggelsen var i begynnelsen preget av sveitserstilen. I tillegg til stasjonen og forretningene 
rundt denne, hadde byggingen av skolen ved brua og senere herredshuset ved dens side stor 
betydning for at Fetsund ble regnet som kommunesenteret i bygda. Med bygging av Fetsundbrua på 
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1950-tallet havnet det gamle sentrumet litt i bakevjen da trafikken fra vest- til østsiden av Glomma 
ikke lenger gikk innom sentrum. Senere ble også skole og kommunens administrasjon flyttet over elva 
til østsiden. 

Fetsund har vært senter for mye aktivitet gjennom de siste 150 årene. Mye av det som ga grunnlaget 
for tidligere Fet kommune, begynte nettopp her i Fetsund rundt elva og stasjonen. Spesielt 
kommunikasjon, handel og forvaltningsfunksjoner som herredshus og lensmannslokaler gjorde 
Fetsund til et samlingspunkt for bygda.  

Herredshuset har i alle år vært Fetsunds storstue, bygningen har høy lokal kulturminneverdi. Fet og 
Rælingen var én kommune fra formannskapsloven ble innført i 1837 til de skilte lag i 1929. Etter at Fet 
og Rælingen skilte lag, ble det klart at Fet måtte ha sitt eget kommunelokale. 

 
Figur 3-1: Fra byggingen av herredshuset, 1929/30[4]. 
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I februar 1931 forelå tegningene til kommunestyret av arkitekt/byggmester Axel Bjørnstad. Det første 
kommunestyremøtet ble avholdt i Herredshuset i desember 1931. Herredshuset har og har hatt stor 
betydning for folk i bygda, og er blitt noe annet enn en bygning for kommuneadministrasjon og 
politiske møter. Huset blir i dag brukt i forbindelse med feiring av barnedåp, konfirmasjon, jubileer, 
bryllup, og til minnesamvær. Mange lag og foreninger holder sine møter her, og det holdes 
forelesninger og andre arrangementer i andre etasje. I første etasje holder biblioteket til. 

Herredshuset står i det som omtales som Kulturkvartalet hvor den gamle skolen også tidligere sto. 
Fetsund skole sto ferdig i 1914. Skoletomta ble fradelt Vilberg i 1913. Skolen ble nedlagt i 1957, etter 
1957 ble skolen benyttet til kommunale kontor, og i 1962 ble Fet folkebibliotek plassert her. Her hadde 
biblioteket en kummerlig tilværelse med altfor liten plass. Fra 1982 fikk biblioteket benytte hele andre 
etasje. 

Figur 3-2: Tidlig foto av herredshuset, dato ukjent[7]. 
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Figur 3-3: Flyfoto med Kulturkvartalet med den gamle skolen og herredshuset i senter av bildet. Ukjent dato[8]. 
 

Tross iherdig innsats for å bevare skolen som kulturminne i 2015 ble den revet. Hovedgrunnene var at 
den måtte vekk på grunn av utvidelse av Fetveien (rv. 22), og at bygningen hadde råteskader. 

Figur 3-4: Flyfoto av herredshuset og den gamle skolen (Kulturkvartalet) fra 1946[9]. 
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4 Vurdering av kulturminneverdier 

4.1 Overordnet 
Herredshuset er vurdert til å ha både lokal og regional verneverdi i form av en bygning som 
representerer spor etter lokaldemokratiet. Den har også autentisitetsverdi i form av opprinnelige 
materialer i fasaden og et forholdsvis uendret interiør.   

Bygningen trekkes også frem i kommunens kommunedelplan for kulturminner[10] som et eksempel på 
fondmotiv langs kommunens ferdselsårer (utheving gjort av Multiconsult):  

 Et annet viktig satsningsområde bør være estetikk langs kommunens ferdselsårer. 
Opplevelsen av et sted blir ofte dannet gjennom et bilvindu. De mange som reiser gjennom 
kommunen, tar seg sjelden tid til å stoppe og oppleve bygdas kvaliteter. For denne gruppen 
er det inntrykket fra bilturen som blir stående for vurderingen av kommunens estetiske 
kvaliteter. Det er derfor viktig at det tas hensyn til dette i arealplanleggingen i kommunen. 
Dette handler om alt fra mikro tiltak som gatelys og bussleskur til opplevelsen av større 
landskapsrom. Siktlinjer er et moment man skal ha i minne ved planlegging av nye bygg og 
anlegg. Hvilke fondmotiver har man fra veien? Hvilke horisontlinjer har landskapet? Dette er 
to vesentlige spørsmål som bør stilles. I Fet er det spesielt de røde driftsbygningene i 
landbruket som oppleves som fondmotiver – noe som blikket fanges av når man skuer utover 
landskapet. Andre typiske fondmotiver er for eksempel kirkene, gamle skoler og det gamle 
herredshuset.  

Følgende er en oppsummering av vurderingen av de fysiske kulturminneverdiene i bygningen:  

• Herredshuset fremstår som velholdt og godt vedlikeholdt.  

• Mye originale materialer, bortsett fra taktekking/piper over tak/beslag. 

• Bislaget er antatt originalt (sees på flyfoto fra 1946). 

• Rømningstrapp med utgang og rampe på frontfasaden er senere tilføyelser.  

• Interiøret er meget autentisk – panel, listverk, dører og vinduer (ekskl. varevinduer), trapper 
(ekskl. trapp ned til kjeller fra bibliotek) 

• Antatt original fargesetting på loft 

• Mange originale detaljer – emaljeskilt m. dør/romnummer, rister foran ventilasjon, dørblad 
med dørhåndtak, stormkroker, hengsler, hasper på vindene m.m. 

Best bevaring av bygningsdeler/-detaljer og dekorelementer vil være å flytte bygningen i sin helhet, 
dvs. demontere minst mulig. Ved en demontering er det alltid en risiko for at deler blir ødelagt eller 
forsvinner. Ved å demontere så lite som mulig vil denne risikoen reduseres betraktelig.  

Alle foto i kapittelet er tatt på befaringen 26.11.2021.  



Rv. 22 Kryssing av Glomma, Garderveien-Kringenkrysset multiconsult.no 
Registreringsrapport Herredshuset 4 Vurdering av kulturminneverdier 

 

10227544-01-PLAN-RAP-02_01 20. juni 2022 Side 11 av 26 

4.2 Eksteriør, inkl. bygningselementer 
Herredshuset er meget autentisk og lite endret, 
både i materialbruk og uttrykk.  

Taket ble lagt om for ca. 20 år siden og har 
betongstein og nyere teglsteinspiper. 
Taktekkingen bør tilbakeføres til enkeltkrum rød 
tegl som er antatt å ha vært det opprinnelige. 

 
Figur 4-1: Herredshuset. 

Ut fra eldre bilder er det vanskelig å se størrelse 
og plassering på trappa. Det er antatt at dagens 
trapp har opprinnelig plassering/ utforming, 
basert på byggeskikk og arkitektonisk uttrykk på 
bygningen 

 
 

 
Figur 4-2: Trapp. 

  

Takrytteren med værhane, vimpel med 
gjennombrutt årstall «1931», er opprinnelige 
deler som bør demonteres fra bygningen og 
flyttes separat. 

 
Figur 4-3: Takrytter. 

Detalj av takrytterens plassering og beslag. Taket 
ble lagt om for ca. 20 år siden, det bør 
undersøkes blant de som deltok om de har 
informasjon vedrørende innfestning. 

 
Figur 4-4: Takrytter 
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Bygningen har nyere piper med beslag over tak. 
Antatt ca. 20 år gamle fra omleggingen av taket. 
Pipene under tak har en kulturminneverdi som 
en integrert del av bygningen, men må fjernes 
for å kunne flytte bygningen. 

 
Figur 4-5: Pipe. 

Ytre kledning, vinduer, listverk, karmer m.m. er 
originale bygningsdeler. 

 
Figur 4-6: Ytre kledning, vinduer, listverk, karmer, 
m.m. 

  

Bislaget mot vest er antatt originalt, det kan sees 
på flyfoto fra 1946.  

Rømningsveien med dør (på vestre fasade) og 
rullestolrampen (på hovedfasaden) er nyere 
tilføyelser. 

 
Figur 4-7: Rømningsvei og rampe. 

Alle vinduer er originale vinduer med listverk og 
hengsling m.m., med forbehold om at enkelte 
glass kan ha vært byttet ut pga. brekkasje. 

 
 

 
Figur 4-8: Vindu. 
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Figur 4-9: Detalj av listverk og vannbord. 

 

 
Figur 4-10: Detalj av hjørnejern på vinduene. 

4.3 Interiør 
I oversikten under er interiøret omtalt fra loftet og nedover i etasjene. Interiøret i kjelleretasjen er ikke 
beskrevet da denne etasjen ikke skal flyttes. 

Loftetasjen er antatt å være den mest uendrede 
etasjen. Her er fargesettingen og materialbruken 
autentisk i forhold til byggeskikk og farger i tiden 
rundt 1930.  

Her fra gangen med rom mot øst. 

 
Figur 4-11: Loftsetasjen. 

Loftetasjen er antatt å være den mest uendrede 
etasjen. Her er fargesettingen og materialbruken 
autentisk i forhold til byggeskikk og farger i tiden 
rundt 1930. 

Her fra rom mot øst. 

 
Figur 4-12: Loftsetasjen. 

  

Loftetasjen er antatt å være den mest uendrede 
etasjen. Her er fargesettingen og materialbruken 
autentisk i forhold til byggeskikk og farger i tiden 
rundt 1930. 

Panelet i trappen er ubehandlet med malt 
loftstrapp. Den siden av døren som vender inn 

Døren til venstre går inn til kjøkkenet og døren 
rett frem er en sidedør til den store salen.  

Alle deler av dørene samt karmer er antatt å 
være opprinnelige. Malingen er av nyere dato, 
det ble ikke gjort undersøkelser for å se om 
dette er den opprinnelige fargesettingen. 
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mot loftstrappa er antatt å ha opprinnelige 
farger. 

 
Figur 4-13: Trapp. 

 

 
Figur 4-14: Dører. 

  

Hovedtrappen og gangarealet er opprinnelig og 
svært tidstypisk både i dekorelementer, 
proporsjoner og byggeskikk.  

Malingen er av nyere dato, det ble ikke gjort 
undersøkelser for å se om dette er den 
opprinnelige fargesettingen. 

 
Figur 4-15: Hovedtrapp. 

Hovedtrappen opp til den store salen er 
opprinnelig og svært tidstypisk både i 
dekorelementer, proporsjoner og byggeskikk.  

Malingen er av nyere dato, det ble ikke gjort 
undersøkelser for å se om dette er den 
opprinnelige fargesettingen. 

 
Figur 4-16: Hovedtrapp. 
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Dekorelementer i gangarealet i andre etasje. 

 

 
 

 

 
Figur 4-17: Dekorelementer. 

Alle vinduer har varevinduer av nyere dato på 
innsiden. Vinduene i bygningen er så langt vi kan 
se de opprinnelige, med forbehold om at enkelte 
glass kan ha vært byttet ut pga. brekkasje. 
Karmer og listverk er opprinnelig. 

 

 
Figur 4-18: Vindu. 

  

I den store salen i andre etasje er det mange 
originale elementer, men gulvet er av nyere dato 
(antatt < 40 år). Det ser ut til å ha blitt lagt oppå 
et eldre gulv. Fargesettingen på innsiden av 
dørene og de ubehandlede veggene er antatt å 
være opprinnelig. 

 

 

 
Figur 4-19: Sal i andre etasje. 

Det gamle hvelvet står igjen og er mer eller indre 
sentrert i første etasje. Rommet har støpte 
vegger, tak og gulv, antatt i armert betong.  

Den opprinnelige hvelvdøren (merket med Krim) 
står fortsatt i karmen. Hvelvet inneholder i dag 
biblioteks samling av krimbøker.   

 

 
Figur 4-20: Hvelvet. 
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Indre hoveddør i første etasje/biblioteket. Det er 
antatt at dørene er opprinnelige med noen 
utbedringer/endringer i forbindelse med endret 
bruk av bygningen. 

 

 
Figur 4-21: Indre hoveddør. 

Tak og vegger i biblioteket.  

Materialene er antatt å være opprinnelig, men 
malingen er av nyere dato. Det ble ikke gjort 
undersøkelser for å se om dette er den 
opprinnelige fargesettingen. 

 
Figur 4-22: Tak. 
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4.4 Detaljer 
Flere av dørhåndtakene er de originale og 
enkelte av dørene har også emaljerte 
nummerskilt som er antatt å være opprinnelig. 
Formålet med nummerskiltene eller hva de 
peker tilbake på er ikke kjent under befaringen. 

 
Figur 4-23: Dørhåndtak. 

Detalj av originalt listverk rundt dørkarmene.  

Malingen er av nyere dato, det ble ikke gjort 
undersøkelser for å se om dette er den 
opprinnelige fargesettingen. 

 
Figur 4-24: Listverk. 

  

Gitter foran ventilasjonssystemet i den store 
salen. Det er usikkert om disse er originale.   

 

 

 

 
Figur 4-25: Ventilasjonsgitter. 

I brannmurene er det opprinnelige ventilasjon-
gitter med åpne- og lukkemekanisme.  

Ved en demontering av pipene er det viktig å 
måle inn/dokumentere disse og demontere dem 
før pipene rives. De må reetableres i de nye 
pipene etter flytting. 

 
Figur 4-26: Ventilasjonsgitter. 
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Detalj av dekorelementer i 
trappeoppgangen/trapperom i andre etasje.  

Malingen er av nyere dato, det ble ikke gjort 
undersøkelser for å se om dette er den 
opprinnelige fargesettingen. 

 
Figur 4-27: Dekorelementer. 

Dørpumpe fra Yale, antatt original.  

(En lignende pumpe finnes for øvrig på Norsk 
Teknisk Museum, produksjonsår ukjent.) 

 
 

 
Figur 4-28: Dørpumpe. 

  

Detalj av originale hasper i vinduene. 

 

 
Figur 4-29:Vindushaspe. 
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5 Tilstandsvurdering 

5.1 Eksteriør 

5.1.1 Utvendig kledning 

Herredshuset har utvendig trekledning av tømmermannspanel som antas å være original. Kledningen 
har profilerte panelkanter, se Figur 5-1. I all hovedsak fremstår ytterkledningen i tilfredsstillende stand, 
uten synlige feil eller mangler. Mot vannbrett/vannbord nederst på veggen viser trekledningen naturlig 
elde, med oppsprukket og tørt treverk, se Figur 5-1 og Figur 5-2. Det registreres ingen synlige tegn til 
råteskadet treverk, men dette kan stedvis forekomme.  Alle foto i kapittelet er tatt på befaringen 
26.11.2021 med mindre annet er oppgitt. 

 
Figur 5-1: Utvendig kledning av profilert 
tømmemannspanel. Noe oppsprukket panel ned mot 
beltet av vannbord under vinduer.  

 
Figur 5-2: Utvendig kledning av profilert 
tømmemannspanel. Noe oppsprukket panel ned mot 
beltet av vannbord under vinduer. 

5.1.2 Taktekning, piper og beslag  

Taket er rehabilitert i nyere tid, med omlegging til ny dobbelkrum betongtakstein. Ifølge opplysninger 
fra lokal håndverker som deltok ved omlegging av taket, ble rehabiliteringen utført for ca. 20 år siden, 
med nytt undertak og taktekning. Ut fra årstall og byggeskikk i tiden er taket originalt sannsynligvis 
vært utført med enkelkrum rød tegltakstein. Samtidig med takrehabiliteringen ble teglsteinspiper over 
tak totalrehabilitert, og taket ble utstyrt med nye beslag, inkl. pipebeslag, takstiger og snøfangere. Ved 
befaring registreres ingen synlige mangler i fbm. taktekning eller beslag, se Figur 5-3 og Figur 5-4.  



Rv. 22 Kryssing av Glomma, Garderveien-Kringenkrysset multiconsult.no 
Registreringsrapport Herredshuset 5 Tilstandsvurdering 

 

10227544-01-PLAN-RAP-02_01 20. juni 2022 Side 20 av 26 

 
Figur 5-3: Taktekning av betongtakstein, og sorte 
beslagsdeler. Alder ca. 20 år. 

 
Figur 5-4: Piper over tak sannsynligvis rehabilitert 
samtidig med taket, ca. 20 år siden. 

5.1.3 Vinduer og dører 

Vinduer og dører i bygget er antatt originale, se Figur 5-5 og Figur 5-6. I all hovedsak fremstår vinduene 
som tilfredsstillende vedlikeholdt, med intakte kittfuger. Originale kittfuger er skiftet ut med moderne 
kittfuger av elastisk fugemasse. Imidlertid registreres det, ved befaring, påbegynnende korrosjon på 
hengsler og hjørnejern på flere av vinduene.  

Ytterdører i herredshuset er malte tredører, sannsynligvis originale. Dører i bygget fremstår i 
tilfredsstillende stand.  

 
Figur 5-5: Originale trevinduer. Rehabiliterte med ny 
maling og myke kittfuger. 

 
Figur 5-6: Originale malte tredører. 

5.2 Interiør 

5.2.1 Innvendig kledning og innerdører 

Innvendig kledning i herredshuset består i all hovedsak av malt vekselpanel i tre. Vegger i storsal i 2. 
etasje er kledd med lakkert vekselpanel. Videre har toalettrom og kjøkken platekledde vegger, antatt 
Huntonit/sponplater eller tilsvarende. Platekledde vegger har i all hovedsak malt strie. Innvendig 
kledning på vegger i herredshuset fremstår i all hovedsak med tilfredsstillende tilstand, hvor det ved 
befaringen kun registreres generell bruksslitasje i mindre grad.  
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5.2.2 Gulv 

Innvendige gulv er i all hovedsak dekket med banebelegg, antatt vinylbelegg. Sannsynligvis er 
gulvbelegg lagt over de originale tregulvene. I hallen ved trapp mellom 1. – og 2. etasje er det malte 
tregulv, og i storsalen (tidligere herredsstyresal) er det eikeparkett lagt med fiskebeinsmønster. 

5.2.3 Himling 

Himlinger er i all hovedsak, som vegger, kledd med malt vekselpanel. Storsalen i 2. etasje har 
platekledd himling (lektehimling), og har nedsenket skjørt rundt rommet langs veggene, hvor tekniske 
føringer er lagt, slik som friskluftskanaler, sprinkleranlegg, el-anlegg etc. 

5.3 Detaljer 

5.3.1 Kjellermurer  

Bygget er plassert på en høyde med god naturlig avrenning fra bygget. Ytterligere informasjon 
vedrørende drenering er ikke kjent. Kjellermurer er antatt støpt betong. Det registreres synlige 
kalkutfellinger, lokalt innvendig på kjellervegg, som indikerer noe fuktinnsig fra utsiden. Sannsynligvis 
skyldes fuktinntrengingen mangler ved byggets drenssystem. Synlige kalkutfellinger registreres kun på 
kjellervegg mot nord i nordøstre hjørne, ved fyrrom. I forbindelse med eventuell flytting av bygget vil 
kjelleren eventuelt kunne etableres på nytt på ny lokasjon.  

5.3.2 Veggkonstruksjoner  

Bygget er en ren trekonstruksjon av grovt bindingsverk (tungt bindingsverk) med skråsverter. 
Stenderverket i bindingsverket består av stolper med kvadratisk tverrsnitt, ca. 110/110 mm, se Figur 
5-7 og Figur 5-8. Bindingsverket ved Fet herredshus er antatt utført med en c/c-avstand på om lag 
1000 mm. Konstruksjonen er avdekket ved destruktiv åpning av et mindre område på yttervegg. 
Destruktiv åpning ble foretatt ved befaring, fredag 10.12.2021.  

 
Figur 5-7: Åpnet felt på yttervegg, med vindsperre, 
rupanel og grovt bindingsverk. Hulrom er uisolert. 
Kilde/foto: foto tatt ved befaring 10.12.2021. 

 
Figur 5-8: Åpnet felt på yttervegg, med vindsperre, 
rupanel og grovt bindingsverk. Hulrom er uisolert. 
Kilde/foto: foto tatt ved befaring 10.12.2021. 

 

Byggets trekonstruksjoner fremstår i all hovedsak med tilfredsstillende teknisk tilstand, uten visuelle 
tegn til skader eller mangler. Det tas forbehold om at det kun er åpnet et lite felt på én fasade (vest), 
og at det kan være skader inne i konstruksjonen andre steder i bygningskroppen. Imidlertid registreres 
ingen visuelle skadesymptomer på utvendig eller innvendig side av ytterveggskonstruksjonen. Det er 
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totalt fire lag med panel i veggkonstruksjonen – to lag på innvendig side og to lag på utvendig side. Bak 
ytterkledningen av profilert tømmermannspanel er det vindsperresjikt av sort forhudningspapp.  

Den uisolerte ytterveggskonstruksjonen har ifølge Byggforsk en orienterende U-verdi på 0,9-
1,0W/(m2K), og tilfredsstiller ikke dagens krav til U-verdier for yttervegg.  

5.3.3 Etasjeskillere  

Etasjeskillere er trebjelkelag med stubbeloft, antatt med stubbeloftsfyll av leire. På loft registreres tegn 
til at loftsbjelkelaget er etterfylt med innblåst isolasjon. Det antas at det kun er de øverste 
centimeterne med hulrom over stubbeloftsfyllet som er fylt med mineralull, og er å forstå som en 
tilleggsisolering mot uoppvarmet loft. Det er ingen synlige tegn til at stubbeloftsfyll på noe tidspunkt 
har blitt fjernet. Etasjeskillere har en total tykkelse på ca. 300 mm. Antatt utførelse og oppbygging for 
bjelkelagene vises på Figur 5-9 og Figur 5-10. 

 
Figur 5-9: Bjelkelag via åpnet etasjeskiller i kjeller. 
Synlig stubbeloft. 

 

 
Figur 5-10: Prinsipiell oppbygging av stubbeloft med 
stubbeloftsfyll. Kilde/foto: Byggforsk.no, 
Byggdetaljblad 722.310 Trebjelkelag i eldre 
boligbygninger – Metoder og materialer. 

5.3.4 Takkonstruksjon  

Taket på herredshuset er en valmet tretakskonstruksjon med sperrebind, se Figur 5-11 og Figur 5-12. 
På taksperrene er det overliggende plank som spikerslag for taktro av rupanel. Taket er tekket med 
betongtakstein, som ikke er original. Ifølge opplysninger fra lokal håndverker ble taket lagt om, med 
nytt undertak for ca. 20 år siden. Sperrebind er sammenføyd i mønet, og er i tillegg opplagt på stol i 
mønet, se Figur 5-13. Takkonstruksjonen har innblåst løs mineralull i arealene ut mot raft, utenfor 
innredede loftsrom, se Figur 5-14. 

Takkonstruksjonen tilfredsstiller høyst sannsynlig ikke dagens krav til laster eller U-verdier. Taksperrer i 
konstruksjonen fremstår i all hovedsak med tilfredsstillende tilstand, uten synlige tegn til skader eller 
råte. 
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Figur 5-11: Oversiktsbilde valmtakskonstruksjon. 

 
Figur 5-12: Tretakskonstruksjon av sperrebind. 

 
Figur 5-13: Tretakskonstruksjon av sperrebind. 

 
Figur 5-14: Innblåst løs mineralull i arealer på loft, ut 
mot raft. 

 
Figur 5-15: Sperrer med b/h-dimensjon ca. 135/180 
mm. 

 
Figur 5-16: Sperrer med b/h-dimensjon ca. 135/180 
mm. 

5.3.5 Sprinkleranlegg og andre tekniske føringer 

Trebygningen er fullsprinklet, inkludert sprinkler langs raft inne på loft, se Figur 5-14 og Figur 5-18. 
Sprinkleranlegget har oppadvendte spraysprinklerhoder. Store deler av anlegget er av eldre dato, men 
noe antas å være utskiftet, da det fremstår som nyere, se Figur 5-17 og Figur 5-18.   
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Figur 5-17: Sprinkleranlegg i 2. etasje. Fremstår noe 
nyere enn eksempelvis sprinkleranlegg på loftet. 

 
Figur 5-18: Sprinkleranlegg i trapperom for 
loftstrappen. 

6 Demontering av bygget 
Trebygninger er relativt lette og har et oversiktlig konstruksjonssystem. Laftede bygninger og 
trebygninger av prefabrikkerte elementer med innredning som lett kan demonteres, er det som regel 
mest praktisk å flytte i sine enkelte elementer og bygge opp igjen.  

Enhver demontering gir imidlertid lett skader som det koster å utbedre, og kan dessuten redusere en 
antikvarisk verdi. I tillegg kan bygningens sammenheng med kulturmiljøet (opplevelsesverdien) bli 
sterkt påvirket. Derfor er det ofte ønskelig å flytte bygningen hel eller i størst mulige enheter. Det vil 
alltid foreligge en risiko for skader. God planlegging og kompetanse vil minske risikoen for og omfanget 
av skader. Herredshuset er et kulturminne og utbedringer av skader/restaurering skal skje etter 
antikvariske prinsipper, dvs. kun direkte ødelagte deler skal skiftes ut og det skal benyttes materialer 
av lik eller bedre kvalitet.   

Det er viktig å dokumentere både før, under og etter flytting ved de- og remontering, ved f.eks. 
fotografering, videodokumentasjon, oppmåling og tegninger, 3D-laserskanning og tekstlige 
beskrivelser. Det er også svært viktig med god merking av de enkelte bygningsdeler.  

Fremgangsmåten varierer fra bygning til bygning, men generelt gjelder det at man begynner 
demonteringen innenfra og går utover. Det lønner seg å beholde tak og gulv lengst mulig for å holde 
huset tørt og ha arbeidsplattformer. Alle deler må demonteres med forsiktighet og tålmodighet så de 
ikke skades, men det er ikke til å unngå at enkelte deler blir skadet under arbeidene. Remontering 
foregår i motsatt rekkefølge av demontering. Høyst sannsynlig vil demontering av panel, gulvbord etc. 
forårsake en stor andel skader på bygningsdelene.  

Ideelt sett bør en bygning gjenreises umiddelbart etter demontering og transport, helst av dem som 
sto for nedtakingen. Ved gjenoppføringen kan de støtte seg på det inngående kjennskapet de allerede 
har til bygningen.  

Mellomlagring må planlegges nøye, spesielt hvis det går lang tid fra demontering til remontering. 
Lagrede materialer må beskyttes mot nedbør, fuktighet fra grunnen og kondens, eventuelt også 
hærverk og brann.  

Generelt er det uheldig å rive bygninger ut av et opprinnelig miljø. En flytting skjer alltid på bekostning 
av verdier. Verdien som kulturhistorisk kunnskapskilde blir redusert av at sammenhenger går tapt, for 



Rv. 22 Kryssing av Glomma, Garderveien-Kringenkrysset multiconsult.no 
Registreringsrapport Herredshuset 7 Flyttbarhet 

 

10227544-01-PLAN-RAP-02_01 20. juni 2022 Side 25 av 26 

eksempel terrengtilpasning, fundamenter, grunnmurer, festemidler og tetningsmidler. Det tilsier at 
man bør flytte huset mest mulig helt hvis det må flyttes. 

De- og remontering av bygningen vil føre med seg høye kostnader. I tillegg vil demonteringen, som 
antydet i foregående kapittel, høyst sannsynlig forårsake skader på en betydelig del av eksteriøret og 
interiøret. Derfor vil det å flytte bygget i sin helhet være den mest anbefalte løsningen.  

7 Flyttbarhet  
Bygningen vil sannsynligvis la seg flytte i sin helhet. Det tas forbehold om at det er elementer av 
usikkerhet forbundet med flytteoppdrag av en slik art. Det settes derfor høye krav til et nøye og 
gjennomarbeidet prosjekteringsunderlag. Beskrivelse av flytting av bygningen hel, eller delvis 
demontert, er ikke beskrevet i denne registreringsrapporten. Statens vegvesen har utarbeidet et eget 
notat der to metoder for flytting av bygningen er overordnet beskrevet. 
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