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Dato:  01.06.2015  
Til:  Malermester Roald Larsen A/S v/ Øistein Nicolaisen 
Fra:  Mur og Mer v/ Hilde Viker Berntsen 

Emne: Herman Fossgt. 4. Oslo                                                                 
Anbefaling av tiltak. Puss- og malingsarbeid  

 
 

   Figur 1 

1. Bakgrunn 
Mur og Mer er bedt av Malermester Roald Larsen A/S om å vurdere eksisterende 
fasademaling å¨Herman Foss gate 4. Det er ønskelig å undersøke malingens diffusjonsevne 
og hvorvidt denne bør fjernes før påføring av ny overflatebehandling.  
Bygården er ikke på Byantikvarens gule liste, men er av høy antikvarisk verdi, beliggende i et 
helhetlig sent 1800-talls murgårdsmiljø på Ila/ St.Hanshaugen. 
 

Hovedinngang mot Herman 
Fossgate. Inngangen er 
omkranset av en portal med 
forseggjorte støpte og trukne 
pussdetaljer.                        
(Foto: Mur og Mer, mai 2015). 
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Veggene ble vurdert ved befaring 13.5.15 og senere ved undersøkelse av uttatte prøver 
under enkelt stereomikroskop. På bakgrunn av undersøkelsen er det laget et notat med 
anbefalinger av tiltak for de pussede fasadene.  
 
Det er kun nedre del av fasadene (1. etasje) som er vurdert. 
 
 
 

1. Beskrivelse av dagens fasader 
Eiendommen består av en 4 etasjers hovedbygning mot Herman Fossgate og en bakgårds 
bygning i 3 etasjer. Det er kjøreport for passasje fra gaten gjennom hovedbygningen og inn i 
bakgården. Veggene er malt lys gråbeige med grå sokkel-/ 1. etasje. Vinduer, dører og 
trebrystning i passasjen mot bakgården er malt koboltblå. Hovedfasaden har en rik 
opprinnelig utsmykning bevart i form av prikkhugget kvaderimitasjon, relieffer, balustrader og 
konsoller i forbindelse med vinduer/ dører og tannsnitt under gesims. Bakgårdsfasadene er 
slettpusset/ brettskurt uten utsmykning, men med profilerte trukne vindusomfatninger. 
Veggene i bakgården er lys gråbeige, Sokkel-/ 1. etasje er gråmalt avsluttet av et påmalt 
rosa horisontalt bånd mot de øvrige etasjene.   
 

 
Figur 2. Hovedfasade mot Herman fossgate.  (Foto: Mur og Mer, mai 2015) 
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Figur 3. Bakgårdsbygning. Fasade mot syd. (Foto: Mur og Mer, mai 2015). 

 

2. Mørtler og maling 
 

2.1. Gatefasade mot syd 
 
Puss 
Gatefasaden mot øst har lite synlige skader. Det er god vedheft mellom puss og malingslag 
og mellom puss og teglkonstruksjon. Det er ingen synlige setninger eller krakeleringer på 
fasaden i sin helhet. Avdekkede områder på sokkel og 1. etasje viser en opprinnelig/ tidlig 
kalkpuss som har god tilstand. Pussen har et rødgult skjær med enkelte ufullstendig leskede 
kalkkorn synlige som hvite aggregater i pussen. Dette er en hydraulisk kalkpuss som 
fremstår som opprinnelig og trolig bevart på store deler av fasaden.  
 
Malingslag 
Dagens maling er en grå matt maling som er påført med kost.  Den er to-komponent med 
sirkulære jevnt fordelte porer og kvartsfiller. Malingen har liten diffusjonsevne. Trolig er dette 
en silikonharpiksmaling som var mye i bruk på Oslos murgårder på 1970-90 tallet.  
 
Under ligger eldre overflatebehandlingslag. På trekninger og støpte elementer er det bevart 
flere kalklag, hvorav det eldste/ opprinnelige malingslaget er et rent kalklag med en lys varm 
gul valør, NCS 1010-Y30R. Direkte på kalkmalingen ligger et seislag (brunlig) som underlag 
for en gulhvit oljemaling (krakkelert). 
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Figur 4. Dagens malingsoverflate ca. 1 m                                                                                       
over bakkenivå   (Foto: Mur og Mer, mai 2015) 

 

  
Figur 5. Kvaderpuss m. underliggende eldre kalkmaling.  Figur 6. Detalj, kalkmaling.  
(Foto: Mur og Mer, mai 2015).   

 
 

2.2. Bakgårdsfasader. 
Bakveggen på hovedhuset og fronten på bakbygningen har i dag samme type behandling. 
Overflatene her har en lysere gråmaling enn på hovedfasaden. Denne er påført med rull, og 
er en plastholdig maling uten kvartsfiller, men er mer diffusjonsåpen og sugende enn 
gråmalingen på gatefasaden. Malingen ligger direkte på et sprøtt hvitt sparkel/ finpussjikt. På 
bakgårdsbygningen er det i nedre del av fasaden under disse nyere sjiktene et lag med en 
svært bindingssterk grå sement i form av et finpuss-/ slemmelag. Hovedpussen på 
bakgårdsfasadene er en rødgul puss. Dette er en hydraulisk kalkpuss, og kan være en tidlig 
puss evnt den opprinnelige – minner om puss på hovedfasaden. Den varmgule kalkmalingen 
fra fasaden er ikke gjenfunnet på disse veggene. På profilert list rundt kjøreporten er det 
funnet en brun seis. Direkte på denne er det påført en gulhvit farge. Denne er svært 
krakelert, og er samme hvite oljemaling som er funnet på hovedfasaden. Oljemalingen 
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etterfølges av en grå maling som minner om maling funnet på fasaden. Denne er igjen 
overmalt med dagens lysere grå.  
 
Bakgårdsfasadene har mye saltskader pga fuktoppsug i det nederste 1 m området.  Dette 
arter seg som saltutblomstringer mellom puss og maling, materialbortfall, der malingssjikt og 
evnt sementpuss blir trukket av veggen. De ytre lagenes manglende diffusjonsevne viser seg 
tydelig ved at det står fuktighet på overflaten og at det er algevekst og insekter mellom disse 
og den underliggende pussen. 
 

  
  
Figur 7. Underliggende malingslag, bakgård.       Figur 8. Eldre gulhvit oljemaling. (gul pil)                                   
(Foto: Mur og Mer, mai 2015)         (Foto: Mur og Mer, mai 2015). 

 

 
Figur 9. Saltskader og pussutfall, nedre 1 m sjikt. (Foto: Mur og Mer, mai 2015) 
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Figur 10. Underliggende svært bindingssterk sement med sparkellag og plastmaling  
som løsner fra veggen. Saltutblomstringer, alger og fuktighet som står i veggen.  
(Foto: Mur og Mer, mai 2015). 

 
 

3. Konklusjon/ Anbefaling av tiltak 
Malings- og pussfjerning 
Til tross for at hovedfasaden mot gaten på grunn av matthet, struktur og påføring, gir inntrykk 
av å være mer diffusjonsåpen enn bakgårdsfasaden, er dette ikke tilfellet. Malingene på alle 
fasader er plastholdige. De vil derfor gi dårlig vedheft til mineralske malingstyper. De 
diffusjonstette og til dels bindingssterke overflatene vil dessuten ha liten evne til å slippe 
fuktighet ut av bygningskroppen for opptørking. Det anbefales derfor å fjerne dagens 
plastholdige malinger. For å få vedheft mellom puss og mineralsk maling bør også 
oljeholdige malinger og seis fjernes i størst mulig grad. Malingen fjernes kjemisk under lavt 
trykk. Bindingssterk sementpuss og mindre sementreparasjoner bankes ned mekanisk, 
fortrinnsvis med hammer og meisel.  
 
Pussreparasjoner 
Pussreparasjoner utføres i NHL 3,5. Finpussjikt i NHL 2 evnt ren kulekalksmørtel. Grunnen til 
at det i dette tilfellet kan være aktuelt å velge en naturlig hydraulisk mørtel er at denne 
mørtelen har en god diffusjonsåpenhet og elastisitet samtidig som den har en viss 
trykkstyrke kompatibel med den eksisterende pussen.  
  
Pussen bygges opp ved hjelp av et tynt grunningslag som kostes på fasaden. Etter noen 
dager (avhengig av fuktforhold i lufta) påføres hovedpussen. Denne brettskures i nivå med 
eksisterende eldre kalkpuss. (i prinsippet max 15 mm tykkelse). Det benyttes tilslag i form av 
velgradert naturlig sand (ikke knust) med tilslagsstørrelse tilsvarende den eksisterende.  
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Det er spesielt viktig å ettervanne ved bruk av naturlig hydrauliske produkter, da deler av 
herdeprosessen foregår under opptak av H20. Pussarbeidene må ikke utføres i direkte sollys 
eller regnvær. Det er derfor viktig å benytte gode presenninger under arbeidet.  
 
Kalkmaling 
Spor etter godt bevart kalkmaling viser at overflatene opprinnelig har vært kalkmalt. Det 
anbefales derfor en tilbakeføring til denne malingstypen. Samtidig som dette er en 
antikvarisk riktig løsning vil det også være en teknisk forsvarlig metode som er med på å 
bevare teglsteinskonstruksjonens elastisitet og evne til å diffundere fuktighet ut av 
bygningskroppen. Fasadene ligger i et lite belastet bymiljø, og kalkmaling vil derfor kunne ha 
lang holdbarhet med få og enkle vedlikeholdsintervaller.  
 
Det bør benyttes ren kalkmaling uten plasttilsetning. Denne kan lages på stedet eller kjøpes 
ferdig.  
Hvis malingen blandes på stedet anbefales bruk av kulekalk (pasta) som piskes opp med 
vann i forholdet 1 :4. Malingen tilsettes tørrpigmenter løst i vann.  
Konsistensen på kalkmalingen skal minne om skummet melk, og skal krysskostes på vått i 
vått. Trolig er det behov for 3-4 påføringer for å oppnå dekkende effekt. Hvis det er 
problemer med gjennomslag grunnet underliggende materialer med varierende sugeevne, 
kan det alternativt legges et slemmelag bestående av dolomitt og kalk mellom puss og 
kalkmalingslag. Overflatebehandlingen og evnt behov for slemmelag vurderes på grunnlag 
av prøveoppstrøk.  
Fasadene ettervannes i minimum 2 uker etter avsluttede kalkarbeider. 
 
 

1. Puss- og kalkarbeider utføres i sommersesongen i perioden 1. mai-1. august. På 
denne måten har de karbonatholdige materialene muligheter for å gjennomherde ved 
at de får en fullført karbonatiseringsprosess før vinteren. Herdeprosessen går i stå 
ved temperaturer under 5 + grader, og det bør derfor beregnes +/- 2 måneders 
karbonatiseringstid ved høyere temperaturer enn dette.  

 
2. Fasadene bør stå dekket av en trådduk med god klaring til vegglivet, gjennom 

vintersesongen etter avsluttet arbeid. Trådduken må festes stramt, og med god 
margin (30-40 cm) fra vegglivet. På denne måten unngås belastning fra direkte 
slagregn på fersk puss og kalkmaling. 

 
Det er viktig å gjøre prøveoppstrøk, både for å vurdere materialenes tekniske evner og farge. 
Med hensyn til bruk av malingsfjerner settes det opp prøver, der det testes materialer fra 
svak til sterkere oppløsning.  
 
Fargesetting 
Fasadene har opprinnelig vært kalkmalt i en lys varmgul farge. Treelementene i form av 
dører, vinduer og brystning i smyg ved kjøreport har trolig vært brunmalt1. Det anbefales en 
tilbakeføring til denne fargesettingen.  
 
  

                                                
1 Kun observert på brystning i smyg ved kjøreport, ikke undersøkt.  
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Figur 11. Panelt trebrystning i portrom.                 Figur 12. Underliggende brune malingslag.  
(Foto: Mur og Mer, mai 2015) 

 
 
 


