Figur 1. Korskirken anno 1880
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Innledning
Oppdrag
I forbindelse med vurdering av tiltaksbehov på to av middelalderkirkene i Bergen, har
Akasia utarbeidet en tilstandsrapport for Korskirken slik at man skal få en oversikt over
hvilket rehabiliteringsbehov kirken har. Tilstandsvurderingen skal danne grunnlag for
planlegging av rehabiliteringen. Det er også utarbeidet en tilstandsvurdering av Bergen
domkirke. Begge disse rapportene kan brukes som del av beslutningsgrunnlaget for
kommende restaureringsprosjekter. I tillegg skal rapporten gi et inntrykk av hvilke
kostnader restaurering av Korskirken vil medføre.
Bygningsdeler som skal undersøkes nærmere:
- Ytre tak med tårn, spir, tak, takrenner, nedløp og beslag
- Ytre vegger inkl. vinduer og dører
- Loft inkl. rom mellom indre himling og ytre tak
- Bærende konstruksjoner
I tillegg skal det gjøres noen vurderinger av øvrige bygningsdeler og ulike fag som vil bli
aktuelle ved en rehabilitering.

Om kirken
Basisinformasjon
 Bygningens egennavn:
 Bygningsart:





Bruksområde:
Kommunenr., kommune og fylke:
Gnr/bnr:
Adresse:
Eier:





Disponent:
Byggeår:
Byggningsform:






BRA:
Eiendomsareal
Reguleringsstatus:
Vernetype:

Korskirken
Steinbygning av kistemur med
takkonstruksjon av tre.
Kirke
1241 Bergen, Hordaland
166/483
Nedre korskirkeallmenning 20,
5017 BERGEN
Domkirken sokn v/Bergen kirkelige
fellesråd
Vestre Strømkaien 7, 5008 Bergen
Kirkens Bymisjon - Bergen
ca. 1150
Kors m/ et tårn og sakristi tilbygg på sør
og kapell på nordsiden ved koret.
852 m2
3302 m2
Offentlig bygninger - Kirke
Automatisk fredet middelalderbygg

Korskirken er en steinkirke i Vågsbunnen i hjertet av Bergen, opprinnelig fra
middelalderen. Den ligger på hjørnet av Kong Oscars gate og Nedre Korskirkeallmenning.
Navnet kommer av at kirken er viet til det hellige kors.
Den opprinnelige Korskirke var en rektangulær, enskipet bygning som utgjorde koret og
langhuset i den nåværende kirke. Den var murt av bruddstein med utvendig
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kvaderkledning. Tårnet ble først gang bygget i 1594, mens søndre korsarm ble bygget i
1615. Det var først i 1632 at Korskirken fikk sin nåværende utforming, som et tilnærmet
likearmet kors, etter at nordre korsarm ble bygget.
Kirken har, som byen forøvrig, blitt rammet av mange branner, og kirkens
arkitekturhistorie gjenspeiler dette. Opprinnelig var den i romansk stil, men elementer av
gotisk stil kom etter hvert. Kirken ble restaurert under ledelse av arkitekt Schak Bull i
1896, og det er denne restaureringen som i stor grad preger interiøret til kirken i dag.

Bergen, 30.03.2015
Øystein Mortensen
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Sammendrag
Korskirken er et særegent minnesmerke i hjertet av Bergen. Tilstandsvurderingen viser
en godt bygget kirke, med gode materialer og i god utførelse. Endringer i grunnforhold
ser imidlertid ut til å ha påført kirken ekstra belastninger. Dette sammen med at flere
bygningsdeler har nådd sin forventede levetid, gjør at kirken har et stort
rehabiliteringsbehov.
Rapporten skal gjøre rede for tilstanden på bygningen og hvilket rehabiliteringsbehov
kirken står overfor.
I det følgende vil feil og avvik bli presentert. Det er også tatt med forslag til tiltak med
tilhørende kostnadsoverslag for å utbedre feil eller mangler. Det er også i noen grad gitt
anbefalinger til endringer som kan være hensiktsmessig, i forbindelse med en
rehabilitering, for bruken av kirken.
For en total oversikt over byggets tilstand henvises det til matrisen der selve
registreringen er foretatt. Den tar for seg også mindre alvorlige avvik og mangler.
Matrisen kan leses lengre bak i rapporten.
Undersøkelsene er gjennomført etter NS 3424 Tilstandsanalyse av byggverk, mens NSEN 16096 Bevaring av kulturminner er brukt som supplement under utarbeidingen.
Rapporten er utarbeidet på nivå 1, men på noen punkter er det også gjort undersøkelser
på nivå 2. Nivå 1 er det minst detaljerte nivået i standarden, men gir likevel et godt
innblikk i tilstanden på bygget. Rapporten vil på denne måten kunne gi et godt
utgangspunkt når en skal kartlegge behov og planlegge tiltak i bygningen.

Avvik
Det er avdekket flere alvorlige avvik ved vår tilstandsanalyse. En fullstendig oversikt over
registrerte avvik kan leses i registreringstabellen. Her oppsummeres de alvorligste feilene
samt de punktene det er grunn til å vurdere nærmere.
Grunnforhold TG3
-

Det er observert riss og skader på inn- og utside av yttervegger flere steder i
søndre og nordre korsarm. Mye av dette ser ut til å skyldes setninger i grunnen
som følge av endrede grunnvannsforhold.

Bæresystem TG2
-

Synlige spenningsskader i deler av tårnet. Murankere har rustskader og bør
repareres/skiftes.

Yttervegger TG3
-

-

Tydelige setningsskader på yttervegg i søndre og nordre korsarm. Yttervegger har
redusert stabilitet og det er fare for videre setningsskader da det er tydelig at
dette fortsatt er under utvikling.
Portaler med ornamenter har vesentlige slitasjeskader og må snarlig restaureres
for å bevares for fremtiden.
Det er benyttet sementholdig puss på ytterveggens ut- og innside. Denne pussen
er uheldig for murverket da denne pussen fører til at fukt i murverk ikke får slippe
ut.
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-

På kirkens søre korsarm oppleves fra tid til annen at pussen slipper og detter ned
på fortauet. Dette kan være til skade for publikum og tiltak bør straks
igangsettes.

Dekker TG3
-

Gulv i kirkerommet har stor slitasje med stedvis knekte gulvbord. Bjelkelaget har
ikke vert tilgjengelig for inspeksjon pga. asbestforurensing i krypkjeller, men det
er grunn til å tro at også bjelkene kan ha stedvis skader eller svikt. Deler av
gulvet bør skiftes.

Yttertak TG3
-

Kirkens glaserte takstein er svært værslitt og til dels knust/ skadet. Takstein bør
derfor skiftes da den har redusert funksjon.
Deler av sviller på murkrone antas fuktskadet og bør kontrolleres nærmere og
evt. skiftes.
Tårntak med båndtekking av kobber er av eldre dato og bør skiftes.
Alle takrenner, nedløp, skvettbeslag, sløys- og skottrenner bør skiftes i sin helhet i
forbindelse med en totalrehabilitering av taket. Drensrør i terrenget er tette og
mange er uten funksjon, dette fører til store vannpåkjenning på veggene ved
nedløpene. Dette bør utbedres snarlig.

Fast inventar
-

Orgel bør demonteres i forbindelse med restaureringsarbeider og bør samtidig
vedlikeholdes. Endringer kan da være naturlig å gjennomføre samtidig.

Elektro TG3
-

-

Rørovner er av eldre dato og det er etterhvert behov for fornying av
varmesystemet. Med tanke på bruken av kirken anbefales det å tenke på
alternative varmekilder, gjerne ved bruk av fornybar energi.
Det er avdekket vesentlige avvik med mye gamle installasjoner som ikke er
forskriftsmessig. Det anbefales å skifte ut det elektriske anlegget.
Det er vesentlige feil ved lynvernkablene som skal gå til ringgjord, dette bør
rettes innen kort tid.
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Konklusjon
Det mest akutte behovet for kirken er avskalling av puss på søndre korsarm og tette
nedløpsrør fra takrennene samt skadde lynavledere/ ringjord. Dette bør utføres snarest.
Når det gjelder rehabiliteringsbehovene knytter de vesentligste skadene seg til
setningsskader i og under ytterveggene på søndre og nordre korsarm. Det må gjøres
videre undersøkelser av grunnforhold for å avdekke årsak til setningsskader på
yttervegger og for å finne ut hvordan man kan etablere stabile grunnforhold rundt kirken.
Videre må setningsskade bygningsdeler utbedres. Her anbefales tiltak innen 1-5 år.
Taket har foreløpig ikke vesentlige lekkasjer som følge av et godt fungerende sutak med
tjærepapp som undertak. Det er imidlertid begrenset hvor lenge dette vil holde seg og
det er derfor et stort behov med rehabilitering av taket. Det elektriske anlegget bør
reetableres og fornyes etter dagens standard. Tiltak anbefales innen 1-5 år.
Det kan være hensiktsmessig å utføre flere av tiltakene med lavere TG samtidig med TG3
tiltak for å gjøre felles nytte av stillas og annen rigg.
Totalt estimerte kostnad for utbedringene i kirken beløper seg til:
Totalt eks. mva.
25 % mva.
Totalt inkl. mva.

kr.
kr.
kr.

177 180 000,44 295 000,221 475 000,-

Kostnader er basert på prisnivå for 2014 og det skadeomfanget som ble avdekket på
befaringstidspunktet. Det må påregnes høyere rehabiliterings-kostnader dersom oppstart
av rehabilitering skyves frem i tid. Estimat er inklusive stillas og lift ved samtidig
gjennomføring av alle tiltak.
Alle kostnadene i registreringstabellen er beregnet ut fra en normal fremdrift for alle
tiltakene samtidig i løpet av 5 – 6 år. I slutten av tabellen er det beregnet økte kostnader
til rigg og drift samt ledelse, dersom størrelsen på bevilgningene pr. år eller andre
forhold begrenser fremdriften slik at arbeidene trekker lenger ut i tid.
Alle priser i registreringstabellen er estimerte kostnader eksklusiv mva.
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Metode
Fysisk befaring
Det er gjennomført visuell befaring av hele kirkebygget innvendig og utvendig fra
bakkenivå. I hovedsak er det benyttet ikke-destruktive metoder, men erfaringsmessig
utsatte konstruksjonsdeler er vurdert nærmere med åpning av lukkede konstruksjoner og
prøvetaking av treverk og mur. Det er foretatt målinger av fukt, både i luft og i
materialer for å bekrefte mistanke om fukt.

Medvirkende
Ansvarlig for registrering:

Øystein Mortensen, teknisk konsulent/byggmester

Faglig medvirkende:

Jan Vidar Fagertveit, murmester
Per Sveinar Morsund, byggingeniør
Karstein Askeland, orgelkonsulent

Eksterne rådgivere:

Øystein Anfinsen, Firesafe, brannrådgivning
Petter Kvamsdal, Bergen elektroservice, elektro
Anne Ytterdal, UiS, konservator
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Referansenivå
Som referansenivå i denne rapporten er kravsbeskrivelsen i Kirkelig arbeidsgiver- og
interesseorganisasjon (KA) sin sjekkliste for kirkebygg lagt til grunn.

NS 3424 – Tilstandsanalyse av byggverk
NS 3424 er lagt til grunn for befaringen og registreringsnivået er satt til Nivå 1. Nivå 1 er
det laveste analysenivået, men gir likevel en god oversikt på tilstanden for bygget, og et
godt grunnlag for gode drifts- og vedlikeholdsplaner med tilhørende langtidsbudsjett.
Tilstandsgradering (TG):
Tilstandsregistreringen er foretatt i henhold til standardens fire tilstandsgrader:
Tilstandsgrad

Hovedbetydning

Tiltaksbehov

TG0

Ingen symptomer

Ingen tiltak nødvendig

TG1

Svake symptomer

Ordinært vedlikeholdsbehov

TG2

Middels kraftige symptomer

Moderate utbedringer nødvendig

TG3

Kraftige symptomer

Store utbedringer nødvendig

TGIU

Tilstandsgrad ikke undersøkt

Kan være behov for videre utredning

Konsekvensgradering (KG):
Som grunnlag for prioritering og anbefaling av tiltak skal konsekvensene av den
registrerte tilstanden være angitt med en konsekvensgrad. Konsekvensgraden skal være
fastsatt for én eller flere enkeltstående konsekvenser eller samlet for et sett av
konsekvenser.
Konsekvensgrad

Hovedbetydning

Eksempler på konsekvenser som er lagt til grunn

KG = 0

Ingen konsekvenser

S = sikkerhet (f.eks. bæreevne, brannsikkerhet)

KG = 1

Små konsekvenser

H = helse/miljø (f.eks. luftkvalitet, støynivå)

KG = 2

Middels konsekvenser

E = estetikk (f.eks. overflater)

KG = 3

Store konsekvenser

Ø = økonomi (f.eks. vedlikehold, utskifting)

I tillegg til beskrivelse dokumenteres bygningsdeler og avvik med foto som følger
rapporten.

NS 3451 - Bygningsdeltabell
NS 3451 – Bygningsdeltabell er utgangspunkt for tilstandsregistreringen. Følgende
punkter fra tabellen er registrert og vurdert:


1 Rigg og drift



2 Bygning
o

20 Bygning, generelt

o

21 Grunn og fundamenter

o

22 Bæresystemer
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o

23 Yttervegger

o

24 Innervegger

o

25 Dekker

o

26 Yttertak



3-6 Øvrige fag, generelle vurderinger



7 Utendørs



8 Generelle kostnader

Økonomiske beregninger
De økonomiske beregningene er foretatt ved bruk av erfaringstall fra referanseprosjekt
og medvirkende sine vurderinger.
Erfaring fra restaurerings- og rehabiliteringsarbeider i sammenlignbare bygg gir oss
grunnlag for å gi anslag for kostnadene. Det må imidlertid tas høyde for at det ofte kan
dukke opp utfordringer som er vanskelig å oppdage før selve utbedringsarbeidene
starter. Det vil derfor alltid være usikkerhet knyttet til kostnadene ved rehabilitering og
restaurering.
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Tilstandsregistrering, tiltak og kostnad
På de følgende sider kommer en registreringstabell der de valgte bygningsdeler er
beskrevet, tiltak er foreslått og en antatt kostnad på de ulike tiltakene er anslått.
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Beskrivelse

2

Bygning

20

Bygning
generelt

Kirken er reist med kistemurer av bruddstein kombinert med
kvaderstein av Kleber. Den er bygget i flere epoker der blant annet
søndre og nordre korsarm er kommet som tilbygg. Golvet i kirken er
malte gulvbord på grovt bjelkelag. Glaserte teglstein dekker taket og
bæres av saksestoler som hviler på forsterkede murkronene av
armert betong.
Tårnet er også kistemur og har 5 nivåer med ulik høyde. Hver høyde
har en glugge mot vest i tillegg til glugger i alle retninger på øverste
nivå. Tårnkronen er bekledd med kopper uten på trekonstruksjonen.

20

Diverse

Universell utforming.
Kirken er tilgjengelig for bevegelseshemmede fra inngang i søre
korsarm, denne inngangen blir i dag mest brukt som inngang til
kirken. Toalett og koret er ikke tilgjengelig uten trapper. Sakristiet
har tilkomst fra kirken via koret som har flere trinn. Det har også
tilkomst fra utsiden, men en må da rundt hele kirken via vestsiden.
Her er også toalett, men størrelsen er ikke tilpasset universell
utforming.
Vegetasjon er ofte et problem mht. groing på vegger og tak, noe
som ofte fører til tette drensledninger/nedløp. Det bør vurderes å
«trimme» trærne rundt kirken.
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Grunn og
fundamenter

Langkirke med kor
Stabile grunnforhold med stein og grusmasser. Fundamenter består
av solide steinheller i bunn.
Nordre korsarm med tilhørende påbygg
Er plassert på en tidligere gravplass. Fundamenter ble dokumentert
ved utgravning i 1939. De består av tre-kister fylt med stein som er
plassert over trestokker. Videre er kistemuren plassert over disse
med steinheller som bæreflate i bunn. Fundamenter er av usikker
kvalitet da underliggende treverk / trestokker mistenkes å ha
omfattende råteskader. Utbygginger av gate og bygningsmasser i
sør mot Vågsbunnen, samt tilhørende sig av overflatevann i sør har
ført til lavere grunnvannsnivå under kirken. Det antas derfor at

Konsekvensgrad

Bygningsdel

Tilstandsgrad
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Forslag til tiltak

Det anbefales å se etter andre løsninger slik at
bevegelseshemmede blir likestilt med
bevegelsesfriske.

TG3

12

KG3

Stabilisering av grunnvann;
Etablere regnvannsbed rundt kirken. Takvann føres
fra nedløp ut i regnvansbed av drenerende masser
som har traubunn av tette stedlige masser med
lett fall ut fra bygning og rundt kirken. Vannet bør
bremses/ holdes på plass i grunnen ved hjelp av
terskler. I disse tersklene samles også
overflatevann og regnvann på området. Ved

Kostnad
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treverk under fundament ikke lenger er dekket med vann.
Konsekvensen av dette er at oksygen kommer til treverket og
akselererer råteskaden. Utfra historiske arkiver kan det fastslås at
det har blitt gjennomført flere forsøk på stabilisering av
grunnforholdene. Nordre korsarm har tydelige setningsskader. Det
er sannsynlig at setningsskadene har forverret seg de siste 30 årene
(les mer under yttervegg for nordre og søndre korsarm).

eventuelt overskudd av overflatevann, styres dette
med drenssystemer til tilhørende SF-kummer eller
kommunalt drenssystem i nedre
Korskirkeallmenning. I perioder med store
nedbørsmengder samles vann i SF-kummer, som
regulerer utslipp, og kun overskytende vann blir
ført ut av området.

Søndre korsarm med tilhørende påbygg
Det foreligger ikke dokumentasjon for underliggende oppbygning av
fundamenter til søndre korsarm. Utfra at man registrerer tilsvarende
situasjon som for nordre korsarm, samt at disse påbyggene er
bygget med forholdsvis kort tidsintervall, er det rimelig å anta at
søndre korsarm har tilsvarende oppbygning og problematikk som
nordre korsarm. Søndre korsarm har mer omfattende
setningsskader enn nordre korsarm.
Tårn
Tårnet er antatt plassert på fjell. Tårnet har synlige vertikale
spenningsskader, men det ser ikke ut til at disse skyldes setninger
eller endringer i grunnforhold. Skadene er beskrevet nærmere under
«bæresystem».
Merknad: Bergen kommune har påbegynt en prosess med
opprusting av Korskirkeallmenningen med sikte på å få kontroll på
grunnvannsstanden i området for å redusere setningene i området.
Det foreligger også planer for tilsvarende tiltak i Kong Oscars gate.
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Skip og korsarmer
Kirken er bygget i tradisjonell naturstein med kalk/ sand som
bindemiddel. Tykkelsen på veggene varierer noe men murkronen er
typisk ca. 180 cm bred. Murkronen er rehabilitert/ forsterket ca.
1952 og har fått en krone av armert betong (se fig. 2.1 – 2.5)
Veggene bærer takkonstruksjonen (se fig. 4-6) fra 1896, som er
bygget opp med takstoler av typen saksestol. Her er annethvert
sperrebind bestående av 2 par saksesperr og hanebjelker som er
støttet av knestokker som går ned på fremstikkende knekter et
stykke nedenfor murkronen, de mellomliggende sperreparene er
uten bind. Tømmeret er i stor grad skantet (hugget) i typisk
dimensjon 6x7 tommer (150x170mm) med avstand mellom doble
saksesperr typisk ca. 360cm. Midt mellom disse liggere et enkelt
sperr med dimensjon typisk 6x7 tommer.
Tidligere rehabilitering ca. 1952 er tydelig ved at mange av de enkle
sperrene er lasket med skurlast 50x170 på begge sider, en kan også
se at den øverste delen av disse gamle sperrene mangler på flere

Kostnader tilknyttet stabilisering av grunnvann i
nordøst.
Prisestimat for tiltak i sør omfatter forlengelse av
prosjekt i regi av Bergen kommune for
Korskirkeallmenningen.
Videre anbefales det å koble seg inn på planlagt
prosjekt, i regi av Bergen kommune, i forbindelse
med tilsvarende arbeider i Kong Oscars gate.

5 000 000,-

Kostnader for stabilisering av grunnvann er
beregnet utfra erfaringstall og hva man vet om
forholdene i dag. Det er behov for videre analyser
og kartlegging av grunnforhold for å få en fyldigere
oversikt over problemstillingene. Videre
prosjektering bør utføres av prosjekterende med
spesialkunnskap om geologi og
grunnvannsproblematikk.

4 500 000,-

9 500 000,TG2

13

KG1
S

Fjerne ca. 1,2m av nederste del av sutaket for å få
tilstrekkelig oversikt over råteskader og sopp i
trekonstruksjonene. Det kan forventes at opp til
25% av nederste del av sperr og andre bærende
trekonstruksjoner som ligger ned mot murkronen
må skiftes ut.
Det anbefales at arbeidet utføres etter gammel
tradisjon lik den teknikk som var brukt ved
etableringen av takkonstruksjonen ca. 1896.
Det bør vurderes om trekonstruksjonene trenger
behandles mot midd angrep.

2 200 000,Prisene
forutsetter at
rigg og stilas
er på plass.
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steder. Sperr-endene er fjernet, og da også koblingen mellom sperr
og hanebete (bjelke på murkrone). Ivaretakelse av opplager og
horisontale krefter er gjort ved å laske på skurlast 50x150mm på
hver side av sperr enden og forankret disse til murkronen med
jernbolter. (se fig. 2.1 - 2.3) Det er ingen tegn til sviller på
murkronen, noe som kan tyde på at disse er fjernet på et tidligere
tidspunkt til fordel for betongmurkronen, slik tegningen på fig. 2.1
viser.
Det er noe angrep av mitt, men kun spredt synlig borrestøv som kan
tyde på aktivitet.
22

Bæresystem

Tårn
Tårnet har tilsvarende bæresystem som kirken for øvrig, med
kistemurer av kleber/ gråstein. Tårnet har 4 etasjeskiller i form av
gulvbord på trebjelkelag av grove skantede stokker. Hvert
etasjegolv bæres av to kryssende lag bjelker, hvor annethvert er
forankret med jernankere som går gjennom murene. Dette gjelder
ikke første bjelkelag som ligger opp en avsats i murene uten
festeankere. 4. etasjeskille er forsterket og bærer kirkeklokkene.
(Se også 25 Dekker)

2 200 000,TG2

KG2

Restaurere spenningsskade i vestlige veggliv med
tiltak.
Steinreparasjon av kleberstein med detaljer som
omramminger og portaler.
Restaurere murankere med innfestninger
innvendig og utvendig.

2 500 000,1 800 000,2 100 000,-

Vesentlige deler av Hjelm og spirkonstruksjonen kan gå tilbake til
1720-årene men sperr og kledning er fornyet senest i 1939. Hjelmen
og spiret er bygget opp om en mast/ konge, som hviler på en dobbel
bjelkeramme der den nedre går inn i tårnmurene og er forankret
med jernankere ca. 1m under murkronen. Rammen bærer to
parallelle tettsittende bjelker som Kongen er tappet ned i. Den øvre
rammen hviler på murkronen og bærer resten av takkonstruksjonen
som består av sperr med forskjellige skråstrevere. Dette bærer igjen
sutaket/ bordkledningen som kobbertekking er festet til.
Tårnet har synlige spenningsskader i vestlig veggliv (se fig. 3). Det
er også skader på klebersteinshjørner, vindusåpninger og portaler.
Jernankere er rustskadet og må skiftes/restaureres og få nye
innfestninger.
Takkonstruksjonen er en stolpe sperr konstruksjon med kraftige
dimensjoner på stolpe og bærende bjelker. Sperrene som former
hjelmen er noe smekrere dimensjonert og har i tillegg
mellomliggende sekundær sperr med slank dimensjon. Noen av
sperrene har tidligere vært forsterket ved lasking.
Takkonstruksjonen hviler på to bjelkelag, der det nederste ligger på
sviller innmurt i vegglivet mot øst og vest, mens det øverste ligger
på sviller 12x13” oppå murkronen. Sperrene hviler på en annen svill
5x5” lenger ute på murkronen. Alle trekonstruksjonene er tørre og

TG1

14

KG0

To knebukker i hjørne mellom sviller i sør/ vestre
og nord/ østre hjørne må skiftes ut med
tilsvarende trevirke. Det bør også brukes
tilsvarende verktøy og metoder for utarbeiding og
innfesting av disse.

200 000,-
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det er på befaringstidspunktet ikke tegn til fukt. Det er heller ikke
tegn til råte eller sopp. Treverket har stedvis borehull etter mitt,
uten at det er tegn til svekkelser i konstruksjonen, bortsett fra to
steder. Dette gjelder knebukkene i sør/ vestre og nord/ østre
hjørner, der lite flatt skrujern kan stikkes inn mer en 10cm. Det er
ellers gjort 3 prøveboringer på de antatt dårligste stedene uten å
finne noe tegn til svekkelse. Treet er av god kvalitet med mye al
ved.
23

23

Yttervegger

Yttervegger

Langskip med kor
Bygget opp med kistemurer bestående av kvaderstein og
bruddstein. Tykkelse på veggliv er ca. 1,5 meter. Utvendig og
innvendig veggliv bindes sammen av jernakere i hele murkonstruksjonen. Dagens fasade på langkirke har fortsatt synlig
kvaderstein med tilhørende hjørnelisener. Deler av fasaden i sørvest
er pusset på grunn av store bybranner og etterfølgende
restaureringer.

6 600 000,TG2

Tårn (fig. 7)
Tårnets murkrone og gesims er løs. Utvendig puss er sist rehabilitert TG2
i 1950-årene mens innvendig puss sist ble rehabilitert rundt 1890.
Både utvendig og innvendig puss har sement innhold. Denne pussen
fører til at vann som trekker inn i murverket ikke slipper ut. Følgene
av dette er at murverk inneholder store mengder fukt og har ingen
muligheter til å puste eller tørke ut.
Ved sementinnhold i murpussen vil vann bli konsentrert i murlivet og
skade murverket.
Se også post under «bæresystem»

15

KG2

KG2

Fjerning og re pussing med kalkmørtel av dagens
KC-puss utvendig og innvendig, samt pinning
mellom bakomliggende stein.
Steinreparasjon av kleberstein og
omramminger/portaler ved dør- og
vindusåpninger.
Re-muring av murkrone med gesims, samt
restaurering av jernankere i fasade / indre veggliv.
Injisering av luftlommer med kalkmørtel i
murkonstruksjonen.
Fjerne dagens KC-puss utvendig og innvendig og
erstatte den med egnet kalkpuss.
Re-mure løs murkrone og løs gesims.
Injisering av luftlommer i konstruksjoner.

6 800 000,3 900 000,4 300 000,700 000,15 700 000,13 800 000,2 900 000,1 500 000,-

18 200 000,-
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Yttervegger

Yttervegger

Søndre korsarm
Murkonstruksjonen er opprinnelig bygget opp som kistemur
bestående av kvaderstein og bruddstein med tradisjonell kalkmørtel
som bindeledd. Som følge av bybranner og tilhørende restaureringer
er veggene delvis erstattet med teglstein (middelalder tegl).
Som beskrevet under «grunnforhold» er det tydelige setningsskader
på yttervegger (se fig. 8). Ytterveggen har redusert stabilitet og det
er fare for videre setningsskader som følge av dårlige grunnforhold.
Alle innvendige vegger i kirken ble i 1981 pusset på nytt, i
forbindelse med kirkens 800-års jubileum. Det er i dag tydelige
sprekker på ytterveggens innside som viser at setningsskader har
oppstått etter dette tidspunkt og trolig fortsatt er under utvikling.
Dagens puss på yttervegg inneholder sement både utvendig og
innvendig. Denne må fjernes og erstattes med kalkpuss som
«puster».
Nordre korsarm
Samme oppbygning som søndre korsarm. Tydelige setningsskader
på ytterveggens innside som beskrevet for søndre korsarm. Det er
skader på murkrone og gesims som følge av at selvbærende
saksestoler har presset ut gesimsen. Takstoler ble etablert i 1890årene, mens murkrone ble forsøkt forsterket i 1960-årene. Gesims
er opprinnelig oppført i tegl, og senere forsterket med sementstøp.
Det antas at store deler av gesims og murkrone må restaureres.
Gavlvegg mot nord inneholder en sjelden portal med ornamenter og
steinfigurer av kleberstein. Portalen har vesentlige skader og må
restaureres. Ytterveggen mot nord har tydelige skjevheter med
utbuling inntil 20cm. Det bør undersøkes ytterligere om vegglivet
kan bestå med dagens skjevhet. I forslag til tiltak er det forutsatt at
gavl-vegg kan bestå som i dag og kun medtatt puss-arbeider på
vegg.

TG3

KG3

Fjerning av dagens KC-mørtel i puss og pinninger i
bakomliggende konstruksjoner. Samt erstatte med
egnet kalkpuss.
Stein-reparasjoner av kleberstein med detaljer.
Re-muring av murkrone i tegl/betong.
Re-muring av fundament og murliv som har
setninger.
Injisering av luftlommer i konstruksjoner.
Restaurering av jernankere i murfasader.

4 400 000,700 000,1 400 000,5 700 000,600 000,700 000,-

13 500 000,TG3

KG3

Fjerning av dagens KC-puss, og bakomliggende
pinninger i murverket. Erstatte med egnet
kalkpuss.
Stein-reparasjoner av kleber-stein med portal.
(Portalen er særegen og av vesentlig verdi og kan
være krevende å sette i stand.)
Re-muring av murkrone og gesims i tegl/betong.
Re-muring av setningsskadet fundament og
veggliv.
Injisering av luftlommer i konstruksjon.
Restaurering av jernankere med infestninger.

3 900 000,-

700 000,1 400 000,4 900 000,500 000,600 000,12 000 000,-
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Yttervegger

Yttervegger

Kapell i sør
Opprinnelig bygget som sakristi, men brukes i dag som kapell.
Yttervegg er 2-steins hulmur av «kloster» teglstein. Pusset
innvendig og utvendig med sementholdig mørtel. Vindusåpninger er
spissbuet og det er buede døråpninger. Murkrone er utført med en
liten profil i gesims. Det er registrert setningsskader i veggliv og på
fundament.
Sakristi mot nord
Tilbygg fra 1800 tallet i 2-steins hulmur i teglstein. Puss inneholder
sement og er utført utvendig og innvendig i brettskurt utførelse.
Murkrone inneholder en liten profilert gesims. Bygningsdel
inneholder kontor og et toalett-rom, mellomgang og kjøkken.

TG2

KG2

Fjerne KC-puss og erstatte den med egnet
kalkpuss.
Re-muring av murkrone og gesims.
Re-muring av murverk som har fått
setningsskader.

300 000,100 000,400 000,800 000,-

TG2

16

KG2

Fjerne KC-puss og erstatte den med egnet
kalkpuss.
Re-mure gesims og murkrone.
Oppgradere toalettrom inkludert nødvendige tiltak.

700 000,100 000,300 000,-
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Bygningsdel har ikke synlige setningsskader, men det registrert noe
synking i bygningsdel.
23

Yttervegger

Benhuset i nord
Påbygg fra 1700 tallet til tårnets nordvestre side. Bygget opp av 2steins hulmur i tegl. Bygningsdel blir benyttet som trapperom for
tårn og inneholder blant annet toaletter for brukere av kirken. Store
setningsskader i veggliv og fasade. Puss inneholder sement og har
brettskurt utførelse.

(kun mur og rivning av treverk)
1 100 000,TG3

KG2

Fjerne KC-puss og erstatte den med egnet
kalkpuss.
Re-muring av murverk som har fått
setningsskader.
Oppgradering av toalettrom, samt trapperommets
himlinger med rabitspuss. (Innvendig tømrerarbeid
i toalett er tatt med under innvendige vegger.)

200 000,300 000,300 000,-

800 000,23

Yttervegger

Trafo-kiosk i nord
Denne delen har tidligere vert fyrrom, men ble bygget om til
transformator-kiosk på 1900-tallet, Utvendig puss inneholder
sement og er av brettskurt utførelse. Innvendig befaring er ikke
foretatt, da bygningsdelen var avlåst på befaringstidspunktet. Det er
derfor kun de utvendige tiltakene som er medtatt i forslag til tiltak.
Ved eventuell restaurering av bygningsdel, anbefales det å flytte
transformator til et mer egnet sted.

23

Yttrevegger
Dør og vindu

Dører og vinduer (fig. 10)
Vinduene generelt er blyinnfattede med rammer, sprosser og
avstivere i metal. Stedvis rust på rammer, samt enkelte glass som
er sprukket eller knust. Enkelte felter i vinduene har tidligere skader
som er erstattet med nytt klart glass. Noen av vinduene har
beskyttelsesglass av plast utvendig.

23

Yttrevegger
Dør

Nordre korsarm
Nordportal (fig. 11): Utvendig Eik heltre stående panel. Noe
TG1
overflateslitt. Furu heltre stående plank på innsiden er døren påforet
3“ og sannsynlig isolert. Pakningene er løse. Smijerns stabelhengsler
med noe rust. Gammel låskasse er intakt, men trenger ettersyn og
smøring. Sikkerhetslås montert fra innsiden.

TG2

KG2

Fjerne KC-puss utvendig og erstatte den med
egnet kalkpuss.

400 000,-

400 000,TG1

KG0

Det anbefales å skifte ut alle beskyttelsesglass,
samt supplere på resterende vinduer. Det bør
benyttes herdet glass eller plast glass med god
værbestandighet. Metallrammer rengjøres og
beskyttes mot rust. Knuste glass erstattes.
Omfanget av skadene er noe usikkert før en får gå
grundigere inn på hvert enkelt vindu. Det
anbefales derfor at glassmester gjør et forprosjekt
for å kartlegge omfanget og skadebilde.

1 800 000,-

1 800 000,-

17

KG1
E/Ø

Døren i nordportalen rehabiliteres og behandles
tilsvarende dagens behandling med lakk/ olje.
Hengsler og beslag rustbehandles og males
tilsvarende dagens behandling.

100 000,-

100 000,-
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Yttrevegger
Dør

Søndre korsarm
Ytterdør (fig. 12) i eik heltre stående plank m/ horisontale oker.
Slitt i lakken utvendig og innvendig. Ny sikkerhetslås, ellers gammel
låskasse og dørvrider. Smijerns hengsler ok. Døren trenger generell
overflatebehandling.

23

Yttrevegger
Dør

Sakristi tilbygg
Vindu er blyinnfattet 4 fags vindu m/ varevindu med tilsvarende
TG2
deling på innsiden. En rute er knust fra innsiden. Beskyttelsesgass
utvendig. Funksjon ok.
Dør (fig. 13) til sakristi er malt massiv fyllingsdør. Funksjon ok, med TG1
unntak av løs dørstokk. Låskasse og sluttstykke av nyere dato.
Fast innredning i kjøkkenet er eldre vaskebenk m/ nye overskap og
TG0
to underskap. Arkivskap i ene enden av eldre dato.

Ytterdør rengjøres, skader utbedres og døren
behandles tilsvarende dagens behandling. Smijerns
beslag behandles og hengsler smøres. Låskasser
etterses og smøres.

120 000,-

120 000,-

23

Yttrevegger
Dør

Toalett v/ prestesakristi
Døren er malt heltre fyllingsdør. Funksjon ok.

23

Yttrevegger
Dør

Gang mellom sakristi og koret
Dør mot koret er malt heltre fyllingsdør. Litt vridd som gjør at den
ikke tetter i toppen. Noen mindre skader på hengslesiden. Funksjon
ellers ok. Låskasse av nyere dato.
Ytterdør i malt heltre fyllingsdør m/ glassfelt øverst. Noen mindre
skader i maling. Dørkarm hangsleside noe vridd som gjør at døren
er vanskelig å lukke. Låskasse av nyere dato.

KG1
E

2 Vinduer rehabiliteres, knust glass skiftes og
karmer males i sin helhet.

80 000,-

KG1

Dør mot gang renses og flikkes, skader utbedres.
Hengsler og beslag etterses og smøres.

30 000,-

110 000,-

TG0

TG1

KG1

Dør bør justeres, hengsler og låskasse etterses og
smøres.

15 000,-

Dør mot koret renses og flikkes, skader utbedres.
Ytterdør renses og flikkes innvendig, utvendig
behandles hele døren tilsvarende eksisterende.
Dørkarm rettes og justeres. Alle beslag ettersees
og smøres.

20 000,-

15 000,-

30 000,-

50 000,23

Yttrevegger
Dør og vindu

Kapell
Ytterdør (fig. 14) fra kapellet er malt heltre fyllingsdør i dårlig
stand. Fyllingene i døren er sprukket, slik at en ser lys gjennom.
Døren har tydelige vannskader. I øvre del av døren er et glass med
lexsanglass på innsiden. Døren har smekklås.
Vinduer av tilsvarende type som sakristi, ingen synlige skader,
funksjon ok.
Dør mot kirkerommet er malt heltre fyllingsdør, men marmorering
innvendig. Noen mindre skader i overflaten. Ny låskasse og handtak.
Dør mot VF er malt heltre fyllingsdør, med noen små malings
skader. Døren mangler handtak, ellers i ok stand. På venstre side av
trappen opp til døren er rekkverket løst.

TG3

KG2
E,Ø

Ytterdør bør skiftes, evt. rehabiliteres i sin helhet
dersom utskifting ikke blir godkjent.

150 000,-

TG0

Vinduer males i tilsvarende farge og maling.

50 000,-

TG0

Dør mot kirkerom renses og flikkes av maler med
rette kunnskaper. Beslag etterses og smøres.
Dør til VF renses og flikkes. Handtak av rett type
iht. stil monteres og beslag ellers etterses og
smøres. Rekkverk til trapp settes i stand.

70 000,-

TG1

18

KG0

70 000,340 000,-
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Yttrevegger
Dør og vindu

Tårn (se fig. 7)
Vinduer/ glugger: Blyinnfattet vindu på nivå 2 har enkelte skader i TG1
glasset og dessuten tegn til rust på glasskarmer. ( se fig. 9)
For øvrig er luker og vinduer i de forskjellige gluggene i tårnet
generelt værslitt og trenger vesentlig oppussing. Noen steder er det
brukt netting som en del av lukene. Dette er i stor grad rustet og
har mistet sin funksjon.
Ytterdør til våpenhuset er værslitt.
Innerdør har ingen vesentlige feil eller mangler, funksjonen er ok.

KG1

Glassreprasjoner på blyglass samt rustfjerning og
forebyggende behandling mot rust.
Lukene i gluggene bør rehabiliteres eller fornyes og
males samt netting erstattes.
Dører trenger normalt vedlikehold i tillegg til
smøring av hengsler og beslag.

70 000,120 000,10 000,-

200 000,23

24

Yttrevegger
Dør og vindu

Innervegger

Benhuset (fig. 15)
Vinduer i toalett er værslitt. Det er i tillegg er ovalt vindu i
stålramme. Dette vinduet er også værslitt med tegn til rustangrep.
Dør mot trapp i heltre stående plank, Noe treg i beslag og
hengsler. Døren har systemlås. Funksjon ellers ok.
Dør i toalettskillevegger er tofarget fyllingsdører med enkle
fyllinger, funksjon ok.
Ytterdør mot nord er flerfarget fyllingsdør. Døren har ikke vert
åpnet og testet, men en antar at den går tregt og trenger
omfattende reparasjoner.
Sakristi
Alle veggene i sakristiet er pussede og malte med brystningspanel i
tre. Det er noe bom i pussen og ellers skitne overflater. En
skillevegg deler av et smalt kjøkken, denne veggen er 1“ pløyde
plank med tynne huntonittplater på begge sider. Tilstand ok foruten
det tidsmessige. Dør til kjøkken er plassbygd lettdør (skapdør).

Taket har malt strie m/ papir, sannsynligvis trepanel over. En
langsgående sprekke er synlig. Profilerte hulkil taklister.

TG1

Vinduer bør skrapes og males, samt rekittes.
Stålvindu rengjøres og rustbehandles.
Skader på dørene utbedres og vandring justeres
slik at de går fritt. Videre bør de rengjøres, og
behandles tilsvarende dagens behandling. Hengsler
og låskasser etterses og smøres. Totalt 4 stk.

15 000,90 000,-

105 000,TG1

TG1

KG1
E/H

KG1 E

Alle vegger rengjøres, maling fjernes og behandles
med pustende overflatebehandling. Det kan bli
nødvendig å fjerne deler av, eller all pussen på
veggene.

Medtatt i
kostnad for
yttervegg

Det er sannsynlig at brystningspanel må fjernes og
senere remonteres for å få utført pussarbeidene
tilfredsstillende. Brystningspanel vaskes og
behandling vurderes.
Taket rehabiliteres og skader utbedres før det blir
malt i sin helhet. Dette gjelder også lister.

50 000,-

60 000,-

Ventilering av rommet via en ventil i vegg, funksjon usikker.
Rør: Nytt blandebatteri, ellers uten tegn til lekkasje. (se Sanitær)
24

Innervegger

Gang mellom sakristi og koret:
Alle veggene i gangen er pussede og malte, med noe mindre
skader.

110 000,TG1

19

KG1
E

Alle vegger rengjøres, og behandles med pustende
overflatebehandling.

Medtatt i
kostnad for
yttervegg
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Innervegger

Toalett v/ sakristi (fig. 16)
Alle veggene i toalett er pussede og malte, med noen skader.
Taket er senket med malte plater.
Ventil i tak, funksjon usikker.
Rør: Åpent røropplegg m/ vannmåler på vegg. Toalett renner,
funksjon ellers ok. Emaljert utslagsvask av eldre dato og Ozo
varmtvannstank i kott.

TG1

KG2
E

Toalettet er generelt modent for oppussing.
Rehabilitering av toalett.
Det bør også vurderes om det kan være
hensiktsmessig å finne en annen løsning for
vaskeskapet, slik at arbeidsforholdene til renholder
blir bedre.
Forslag til løsning kan være: Rive alt interiør inkl.
vaskeskap. Flikke sår i murvegger og behandle
disse. Etablere ny senket himling med
tilkomstmuligheter over. Legge nytt golv i hele
rommet med lavtbyggende kabler. Reetablere
røropplegg og montere ny vask med mulighet for
uttak av slange til fylling av vaskebøtte. Montere
60 cm frittstående skap for oppbevaring av
renholdsutstyr. Mortere nytt avtrekk med vifte som
er styrt av lyset. Istandsette toalett før
remontering.

24

Innervegger

Vindfang ved sørportal (fig. 17)
Stående furu spaltepanel m/ halvstaf. ubehandlet eller oljet/
grønsåpevasket. Slitte og skitne overflater. Noen sår på hjørnene.

24

Innervegger

Toalett ved vestportal (benhuset):
Stående malt tre panel på alle vegger. Toalett skillevegger i stående
plank. Slitte og skitne overflater. Noen sår på hjørnene. (fig. 15)
Taket har rabbispuss.

TG1

KG1
E

Paneler bør vaskes og behandles på nytt, samt sår
utbedres.

Kostnad er
medtatt av
murer
tidligere.

Kostnader til
ombygging av
toalettet er
ikke medtatt i
denne
rapporten.

20 000,20 000,-

25

Dekker

Gulv i kirkerom og koret er i utført av pløyde plank i varierende
bredde (4-8“) og ligger på grovt trebjelkelag. Det er større eller
mindre sprekker mellom bordene, noen har også kuving. Noen
steder fremfor koret har enkelte gulvbord sviktet og knekt ned.
Skadene er midlertidig utbedret. Det er grunn til å tro at disse
skadene er et resultat an innsektsangrep, noe som gir grunn til å
anta at også bærende bjelker osv. kan være skadet. Dette kan
imidlertid ikke bekreftes da krypkjelleren ikke har vert tilgjengelig
for inspeksjon pga. asbestforurensing. Golvet er malt med stor
slitasje av ulik karakter, spesielt i overgang til nordre sideskip. Det
finnes løper langs midtgangene i skipet. Noen partier av golvet er av
nyere dato, mens andre deler, f.eks. sørsiden i østre skip er dårlig.

TG1

TG3

20

KG1
E

KG2

Paneler bør rives for å få tilkomst til reparasjon av
murpussen bak og deretter remonteres.
Overflatene vaskes og behandles på nytt, samt sår
utbedres.
Pussarbeid er tatt med under Yttervegger.
Det må påregnes at inntil 15% av golvet må
skiftes ut eller rehabiliteres. Dette kan også gjelde
bjelker.
Hele golvet bør i tillegg behandles/ males.

80 000,-

80 000,2 200 000,-
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Noen golvbord ble skiftet ut i dette område i 2011. Golvlister av 4“
bord med inndekkingslist i toppen som er krabbet mot murvegg.
I koret ligger det flere lag, blant annet linoleum golvbelegg, 5mm
underlagsbelegg og til sist teppe. Teppe er moderat slitt med tatt
alder i betraktning. Langs veggene er her kun enkle rettkantede
golvlister.
Bærende konstruksjoner under gulvet er ikke kontrollert, da det ikke
er tilkomst pga. asbest i krypkjeller.
25

25

Dekker

Dekker

Orgelgalleri
Orgelgalleri er av tre med bærende heltre søyler, dragere og
bjelkelag. Himlingen under galleriet er kledd med malt faspanel
mellom bjelkene. Det er tydelige spriker mellom bordene, noe som
kan tyde på at tørt klima med påfølgende tørking (fig. 18). Galleriet
har golvbord som er dekket av teppe. Dette teppe er svært slitt.
Rekkverket er med stående dreide spiler, disse har avstand i
overkant av 15cm, noe som er i strid med teknisk forskrift (fig. 19).
Det ble ellers ikke registrert mangler ved bærende dekke for
gallerier.

Utskifting av teppe
TGUI

2 500 000,-

TG1

KG0

Nytt teppe på orgelgalleri.

75 000,-

TG1

KG3 S

Avstanden mellom spiler i rekkverket må reduseres
eller faren for at barn skal komme til skade må
ivaretas på andre måter.

40 000,-

Tårn
Tårnet har 5 nivåer med 4 etasjeskiller av tre. Bjelkelagene er
firkantet tømmerstokker som ser ut til å være manuelt høvlet i
overflatene. Noen eller alle bjelkene er forankret med jernankere
som går gjennom murene. Opprinnelsen er sannsynlig fra
gjenreisingen i 1720 etter siste bybrann. Alle bjelkelagene har
utvekslinger for hul midt i golvet, til inntransport av kirkeklokker. På
nivå 4 er det også rester av en løfteanordning for trekking av tau.
Trappene i tårnet er ikke iht. dagens forskrifter, og har forskjellige
stigningsforhold som er tilpasset etter forholdene. Trappene har kun
enkle håndlister og retur rekkverk.
Nivå 1 (våpenhuset)
Etasje høyde = ca. 390cm.
Gulvet er støpt plate på mark med golvbelegg/ teppe.
Himlingen har faspanel med lengderetning som følger hver av
ytterveggene. Panelet er gjæret sammen fra hjørnene inn mot en
rosett midt i taket. (Fig. 20)
Trapp til dekke 2: Murt/ støpt trapp inn i benhus tilbygg mot nord.
Den svinger 2 ganger 90° med repos, første ved toalett. Tilstanden
ok, tatt alder i betraktning.

300 000,-

I forbindelse med totalrehabilitering anbefales å
rydde alle nivåer slik at en kan støvsuge og vaske
alle overflater. Det som da blir fjernet bør
registreres nøye med bilder og hvor det blir flyttet
til, evt. mellomlagret.

TG0

Nivå 2 (Inngang til orgelgalleri)
Etg. h. = ca. 460cm.
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Utskifting av golvbelegg.
I forbindelse med totalrehabilitering anbefales
maling av himling.

115 000,220 000,-

60 000,-
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Bjelkedimensjon i etasjeskille har ikke vert mulig å måle.
Når en går over golvet oppleves det en stor nedbøyning mot midten.
Bjelkelaget har ikke vert mulig å inspisere for å finne årsaken, men
det kan skrive seg fra tyngden av orgelet som er montert inn på
dette dekket.
Golvet har pløyde furubord av ulik bredde. Det er tegn til tidligere
utskifting av golvbordene på forskjellige plasser.
På dette nivået er storparten av arealet dekket av rom for orgelet.
Det har ikke vert tilkomst i dette rommet, det er derfor usikkerhet
omkring nedbøyningen og tilstanden til bjelkelaget over.
Trapp til dekke 3: Enkel trapp i tre med opptrinn, denne trappen har
dør i bunnen og vegg som tetter trappeløpet. Trappeneser er stedvis
slitt, ellers er tilstanden ok, tatt alderen i betraktning.

TG2

Nedbøyning i gulv bør kontrolleres nærmere og
behovet for forsterkninger vurderes.
Det er tatt med kostnader for rehabilitering av
bjelkelag og golvbord for å rette nedbøyningen.
Kostnad til evt. fjerning av deler av orgelet er ikke
tatt med, da vi forutsetter at det blir gjort i alle
tilfelle.
Innfelling av nye trappeneser

Nivå 3
Etg. h. = ca. 590cm.
Bjelkedimensjon er ca. 18x18cm. Tømmer med malte overflater.
TG2
Det er høyt under taket og det har derfor ikke vert mulig å
undersøke alle bjelkene på nært hold, men det er ikke tegn til råte.
Bjelke nr. 3 fra nord har tverrgående skrå sprekk i underkant, noe
som kan tyde på svikt. Årsaken er ikke kjent men vi kan se at det
ligger en veksling som er felt inn i bjelken like ved. Med tanke på at
det er montert orgel oppå dette dekke, kan vi antyde en
årsakssammenheng. (Fig. 21-23)
Golvet har pløyde furubord av ulik bredde.
Himlingen er ikke kledd under, slik at det er synlig bjelker. Det er
ikke observert noe tegn til skade eller råte i bjelkene heller ikke i de
deler som går inn i murlivet.
Også på dette nivået er storparten av arealet dekket av rom for
orgelet. Inne i rommet, står deler av orgelet med piper og belger
(fig. 24). I taket på dette rommet er det kledd med 5’’ faspanel, som
hindrer tilsyn til bjelkeender i nivå 4.
Trapp til Nivå 4: Enkel trapp i tre med opptrinn og enkel håndlist på
en side. Trappenesene er stedvis slitt, dette gjelder også
opptrinnene. Ellers er tilstanden ok, tatt alderen i betraktning.
Nivå 4
Etg. h. = ca. 410cm.
Bjelkedimensjon er ca. 26x26cm med tverrgående bjelker under i
nord-sør retning av samme dimensjon. (Fig. 25) Bjelkelaget ligger
på innmurte sviller i øst og vestvegg. Det er heller ikke her mulig å
kontrollere på nært hold, men det er ingen tegn til skade på bjelker
eller bjelkeender som går inn i murliv. På et punkt mot vest er det
tegn til fuktrenning på veggen. (Fig. 26)
Himlingen er ikke kledd under, slik at det er synlig bjelker.

KG3

TG2
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KG3
S

Svikt i bjelke nr. 3 bør utredes og evt. tiltak
utføres.
Det er her tatt med forsterkning av aktuell bjelke.
Kostnad til evt. fjerning av deler av orgelet er ikke
tatt med, da vi forutsetter at det blir gjort i alle
tilfelle.

Innfelling av nye trappeneser

KG2
S

Nærmeste bjelke ende til vannrenning på vegg bør
kontrolleres nærmere. En må anta at denne bjelke
enden er skadet og må utbedres.

40 000,450 000,-

40 000,-

190 000,-

40 000,-

190 000,-
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Oppe på dekket er det et lagerrom i ca. halve høyde, over dette
sentrert i rommet, er det et rom for urverket til de tre utvendige
urskivene. Det er også rester av en manuell vinsj.
Trapp til nivå 5: Enkel trapp i tre med opptrinn og enkel håndlist på
en side. Trappeneser er stedvis slitt, ellers er tilstanden ok, tatt
alderen i betraktning. Halvveis oppe i trappen er det tilgang til loftet
over skipet.

Innfelling av nye trappeneser

Nivå 5 (dekke for kirkeklokker)
Etg. h. = ca. 410cm.
Bjelkedimensjon er ca. 26x26cm tømmer av god kvalitet. Bjelkene
ligger på et lite sprang i veggen og videre inn i vegglivet mot nord
og sør. Bjelkene er i tillegg understøttet av søyler og tversgående
bjelker. (Fig. 27)
Ingen tegn til skader eller råte i bjelkelaget, men antydning til Midd
kan spores, sannsynligvis ikke aktiv.
Himlingen er ikke kledd under, slik at det er synlige bjelker.
Dekket bærer stolen for kirkeklokkene og er derfor ekstra
understøttet. Stolen for kirkeklokkene er bygget i tre som fagverks
stoler. 3 stoler står parallelt med 2 av klokkene hengende mellom
hver av de 3 stolene. På den ene stolen er det kappet bort halve den
ene skråstreveren for å gi plass til automatisk klokkehammer. Det er
ikke kjent om det er gjort statiske beregninger som tillater denne
ombygging.
Trapp til nivå 5.1: Enkel trappestige i tre uten opptrinn. Trappeneser
er stedvis slitt, ellers er tilstanden ok, tatt alderen i betraktning.
Trappen har vanskelig tilkomst fordi den 3. klokken er plassert like
foran.
Dersom en er på øverste dekke, vil en ikke komme forbi den 3.
klokken, som henger i tårnglugg mot øst, dersom den skulle
begynne å kime. Dette kan være uheldig med tanke på hørselen til
den som blir stående innesperret.

40 000,-

Ingen tiltak nødvendig.

Det anbefales å vurdere bæreevnen til
klokkestolen som er ombygget.
Det er medtatt kostnader til reetablering av
skråstrever.

Dekke 5.1 (platå i toppen av kirkeklokkene)
Etg. h. = ca. 240cm. Dette planet ligger ca. 170cm over dekke 5,
men har forskjellige nivåer rundt klokkene.
Bjelkedimensjon i er små og noe varierende. Det hele er innfestet i
klokkestolene som et galleri rundt disse.
Golvet har furubord av ulik bredde og tykkelse. (Fig. 28-29)
Himlingen er ikke kledd under dette platået.
Det er ikke tegn til råte eller andre skader.
Stige til Nivå 6: Enkel løs stige i tre. Stigen forekommer litt lav iht.
forskrifter, men en høyere stige ville sannsynligvis gjøre avstiging
inn på takkonstruksjonen vanskeligere.
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110 000,-

Innfelling av nye trappeneser

30 000,-

Etablering av ny trapp på egnet sted.

50 000,-
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Nivå 6 er ved murkronen hvor takkonstruksjonen ligger
Her er det ikke golv. Se bygningsdel 22 Bæresystem, TÅRN.
25

Dekker

Sakristi
Gulvet har sveiset linoleumbelegg sannsynligvis fra 60-70 tallet.
Tilstand ok med unntak av tidsmessighet.

25

Dekker

Gang mellom sakristi og koret:
Gulv har fliser av eldre sort, skitne overflater men ingen tegn til bom
eller skade.

25

Dekker

Kapell
Golv i kapellet er Furu pløyde bord, lakkert men svært slitt. Det kan
være tegn som peker mot at det er et skifergolv under. Tendens til
knirk enkelte steder.

25

Dekker

Benhuset
Trappene er murte med trinn i polert betongelementer, mens
avsatsene har fliser. I toalettet er det støpt gulv med gulvbelegg.

26

Yttertak

Tak over langskip med kor og korsarmer:
Alle tak er tekket med glasert teglstein i svart utførelse antatt fra
1960 tallet. Tekkingen bæres preg av å være svært værslitt og mye
av steinen har krakeleringer i glasuren som har forårsaket
inntrenging av vann og dertil frostskader. Mange stein er derfor
knust og/ eller uten glassur. Noen steder er steinen borte, flere
andre steder er steiner skiftet ut med tilsvarende, som allikevel ikke
passer eksakt. (Fig. 30)
Taksteinen ligger på lekter og sløyfer, tilstand er ikke kontrollert
men antas å være stedlig dårlig ettersom også taksteinen på flere
plasser er dårlig eller har falt bort.
Hele taket har sutak av 18x145 pløyde bord, som er i god stand.
Oppå sutaket ligger en god tjærepapp som har reddet taket for
vanninntrenging. Det er derfor ingen synlige lekkasjer eller
vannmerker verken av ny eller eldre dato. Dette med unntak av
sløysen over prekestol, der det har vert lekkasje pga. dårlige
sløysrenner.
Det er tilkomst til å inspisere loft mellom himlinger og yttertak over
hele kirkeskipet. Plassen er begrenset ved takfot og vanskelig
tilgjengelig i kirkens vest – øst retning (hovedskip). Takfoten i
kirkens tverrarmer er ikke tilgjengelig da konstruksjonen for

1 460 000,TG0

TG1

KG2
E,Ø

TG0

TG2
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100 000

Golv rengjøres nøye og behandles for å bevare og
lette vedlikeholdet.

60 000,-

Golv etter skrues der det er knirk. Videre pusses
og behandles golvet med godt egnet lakk
tilsvarende den eksisterende.

85 000,-

100 000,-

60 000,-

85 000,-

Ingen tiltak utover renhold og boning.

KG3
H,Ø,E

TG0
TG2

Golv rengjøres nøye og behandles for å bevare og
lette vedlikeholdet.
Her kan det være hensiktsmessig å endre, gjerne i
retning mot det som er opprinnelig.

KG2
H,Ø

Det anbefales å skifte takstein og lekter i sin
helhet.
Nytt lag med papp legges over den gamle, kun
nødvendige deler av eksisterende papp fjernes der
denne er til hinder for utførelsen.
Alle lekter og sløyfer skiftes i sin helhet til
impregnert trevirke, etter dagens
dimensjoneringstabeller.
Nye glaserte taksteiner av tegl av tilsvarende
format og utseende som eksisterende, monteres.
Innfesting skal følge dagens forskrifter.
Nederste del av sutaket må en påregne å fjerne
opp til 1,2 m for å få tilgang til takkonstruksjonen
for kontroll enkelte steder vil det være behov for
2,0m for tilgang til reparasjoner. (se 22
Bærekonstruksjoner for ytterligere info) Sutaket
reetableres og ødelagte bord suppleres med nye av
samme type.

2 500 000,-
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himlingen er litt annerledes her.

26

26

26

Innertak

Yttertak

Yttertak

Isolasjon av 20mm sydde matter på loftet over himlingen fungerer
som en isolerende vindsperre ned mot kirkerommet. Mattene er på
mange plasser revnet og steinullen har forlatt mattene.
Himling i kirkerommet er mørkbeiset furu med stående panel
mellom sperrebindene. Generelt fremstår himlingen som hel og
uskadet. Overflatene har ikke vært vasket eller behandlet på mange
år. (Fig. 31-33)

Tårntak:
Tårnet har båndtekking av kobber over kuppelen og spiret av eldre
dato, antakelig 1900-1930. Med tanke på godstykkelse og korrosjon
vurderes tekkingen å være nedslitt.
Takrenner og nedløp er også i kobber. Det er ingen tegn til skade
på disse men innfestingen er stedvis løsnet eller falt bort. Noen av
medløpene har vært fornyet.
Værhanen øverst på spir er tilsynelatende i god stand men det er
tydelig rust på staget. De gullforgylte kulene, totalt 5 stk. i
forskjellig størrelse, er mer eller mindre utslitt.
Koppertekkingen ligger på et eldre sutak av 25mm høvlede bord
som er skråskåret/ høvlet med spiss vinkel på begge langsidene på
hver sin side. Når bordene ligger over hverandre vil vinkelen gjøre at
evt. vann ikke renner gjennom sutaket. Hele sørsiden og nederste
del av de andre sidene er av nyere dato. Denne nye delen er innsatt
med antiparasitt. Det er ikke synlige skader på sutaket, men en må
likevel påregne noen reparasjoner.

2 500 000,-

TGIU

KG0

Det anbefales å skifte ut de sydde
isolasjonsmattene over himling i sin helhet.
Ytterligere isolasjon bør vurderes nærmere med
tanke på reduksjon av varmetap.
Alle overflater rengjøres og kontrolleres samtidig
for evt. skader. Overflatene vurderes og evt.
behandling tilsvarende eksisterende utføres.
I denne forbindelse trengs stillaser, som også skal
dekke murerens behov i forbindelse med
rehabilitering av murte vegger.
Dersom en finner skade på sviller og tak ved
murkronen kan det være aktuelt å åpne himlingen
på innsiden for å få tilkomst til skadene. Men i
denne rapporten forutsetter vi at alt arbeid med
murkrone og tak kan utføres fra utsiden.

TG2

KG3 Ø

Det anbefales å skifte ut kobberen på hele
tårnhetten.

TG2

KG3 Ø

Det anbefales å etablere nye takrenner og nedløp,
evt. bruke opp igjen de nyeste delene.

TG2

KG2
S,Ø

Spiret og værhane anbefales av erfaring fra
tilsvarende arbeider å ta ned for totalrehabilitering.
Toppbeslag ved spir må da kontrolleres og
rehabiliteres samtidig.
En bør samtidig undersøke spirstokken nøye for
råte eller andre skader og utføre nødvendige
reparasjoner.

TG0

Noe utskifting av sutaket må påregnes når sperr
og sviller skal rehabiliteres.

Tak over sakristi, kapell og benhus:
Det har ikke vert tilkomst for kontroll av takkonstruksjonene på
dette stedet, men en antar at det er tilsvarende utførelse som

Tiltak og kostnader er tatt med under Tak over
langskip.

25

300 000,En bør
forvente store
kostnader
dersom en
finner behov
for tiltak, men
slik det ser ut
på befaringstidspunktet er
tiltak ikke
nødvendig.
Det er ikke
regnet inn
kostnader til
demontering
av himlingen.

300 000,-

4 200 000,-

60 000,-

200 000,4 460 000
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hovedtaket.
26.5

Yttertak

Takrenner og nedløp samt andre beslag:
TG3
Kirken har takrenner og nedløp av kobber.
Takrennene er i hovedsak intakte og fungerer, men bærer preg av
TG2
manglende ettersyn og rengjøring. Flere steder er det tydelige tegn
på lekkasje eller at vannet renner over rennekanten og nedover
veggene. Ofte kan det se ut til at vannet renner over på innsiden av
rennen, med dertil større fukt påkjenning på murveggen. (Fig. 34-37
med flere)

KG3
EØ
KG2
EØ

Nedløpene er stedvis ok, men noen bærer preg av å være tette
TG3
med oversvømmelse av rennene. De er tilknyttet drensrør i grunnen,
disse er delvis eller helt tett og en kan se at vannet stiger i
drensrørene og oppover nedløpsrørene ved større nedbørsmengde.
Vannet kommer da ut i skjøter høyere oppe på rørføringen og
bløtgjør vegen bak. (Fig. 38)

Takrenner bør skiftes i sin helhet ved en
totalrehabilitering av taket, en bør da vurdere å
øke rennestørrelsen for å sikre at disse klarer å ta
hånd om all nedbør.

200 000,-

KG2
EØ

Alle nedløpsrør bør skiftes ved en
totalrehabilitering. Det anbefales å vurdere økning
av dimensjonen på nedløpsrørene og etablering av
løvutkastere på nedløpsrørene som lett kan
rengjøres. Videre anbefales å bygge om
drenssystemet i grunnen slik at alt takvannet
kommer tilbake til grunnen, og ikke i offentlig
drensledning som fører vannet bort. Dette for å
motvirke at grunnvannet under kirken synker.

300 000,-

TG2
Skvettbeslag av kobber er stedvis løst og bærer preg av tidens
tann. Typisk ligger taksteinen svært nær takrennen og
skvettbeslaget er ikke synlig fra bakkenivå. Når en kommer
nærmere ser en at en tykk kjærepapp ligger oppå sutaket under
lektene men er brettet opp over nederste lekte. Denne løsningen har
i stor grad reddet nederste lekte, da det stedvis mangler mange av
disse steinene. (Fig. 39-40)

KG1
EØ

Alle skvettbeslag bør skiftes samtidig med takstein
og renner.

100 000,-

Sløysrenner er opprinnelig av kobber, men har tydelig vert reparert TG2
ved flere anledninger med forskjellige materiale. Det er ingen
synlige lekkasjer i dag, men sløysene ser svært uryddige ut og
mange takstein er borte. Det har dog i en periode før aug. 2013 vert
lekkasje som har gjort seg synlig over prekestolen, denne er
midlertidig reparert.
Skottrenner er opprinnelig av kobber man har sener reparasjoner
TG3
av bly innmurt i vegglivet. Partier av blyet er løsnet i pussen. Bly er
også flere steder revnet og svært slitt med hull. (Fig. 41-43)

KG3
EØ

Det anbefales å skifte alle sløysrenner, skottrenner
og andre beslag på taket. Det anbefales i tillegg å
etablere undertekking av papp mot sutak, før
sløysrenner og skottrenne monteres, over
skottrenne anbefales også bly innmurt i murpussen
på veggen. Dette gjelder også beslag i overgang
mellom takstein og vegg der pulttak kommer inn
mot vegg i toppen.

200 000,-

Snøfanger er generelt slitt og er stedvis rustet. Mange steder er
taksteinen som innfestingen ligger på skadet eller knust.

TG2

26

KG3
EØ

KG3
E

Snøfanger bør byttes i sin helhet og
dimensjeoneres iht. dagens krav i forskrifter. Type
velges ut fra anbefalinger fra taksteinleverandør og
bør være av typen stigefanger eller tilsvarende for

100 000,-
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at den skal fange mest mulig av snøen som faller
på taket. Dette for å unngå modifiseringer i
etterkant.
900 000,-
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Fast inventar

Orgel:
Orgelet er bygget av Albert Hollenbach i 1892 og utvidet/ombygget
av Walcker på 1928/29. Orgelet er historisk svært verdifullt. Det er
klanglig av særdeles høy kvalitet. Orgelet er listeført og er viktig å ta
vare på for fremtiden. Det har 41 stemmer.
Orgelet er pneumatisk og derfor ømfintlig for støv m.m. som
automatisk følger av de omfattende murerarbeidene som planlegges
i kirken. Det er registrert en større sprekk i veggen bak orgelet. Skal
muren utbedres og kvalitetssikres for fremtiden og de samlede
arbeidene i kirken utføres uten at instrumentet tar stor skade, må
orgelet tas ned og lagres forsvarlig mens restaureringen av kirken
pågår. Dette vil bli arbeids- og kostnadskrevende. I tillegg har
orgelet behov for en gjennomgripende restaurering. Det vil være
uklokt m.t.p. instrumentets verdier å montere det opp igjen før
øvrige utbedringer er foretatt.
En komplett restaurering av orgelet nå vil være gunstig å foreta i
forbindelse med kirkerestaureringen siden instrumentet da under
alle omstendigheter må tas ned.

1. Utskiftning av spillepult og alle orgelets
elektriske komponenter.
2. Fornyelse av alle tasker og belger.
3. Demontering og montering blir nødvendiggjort
av arbeidene i kirken.
4. Det er ønskelig å flytte svellverket som er p.t.
har en uheldig plassering ute i tårnet ned i selve
orgelhuset. Dette krever at midtdelen av orgelets
fasade plasseres litt lengre fremme på galleriet når
det blir bygget opp igjen. Dette krever visse
visuelle endringer som må utredes separat, men
medfører ikke store kostnader når orgelet først er
demontert.

Pkt. 1 & 4:
2 000 000,Pkt. 2:
900 000,Pkt. 3:
1 500 000,-

I forbindelse med den forestående restaureringen
av Korskirken må pkt. 3 utføres. Om pkt. 1, 2 og 4
ikke blir utført vil orgelet ikke fungere stabilt etter
reinstallasjonen. Om alt det ovennevnte blir utført
vil Korskirken og Bergen få ytterligere et
orgelklenodium av høyeste kvalitet, med klanglig
profil og særtrekk som vil gi instrumentet og
kirken fornyet interesse også internasjonalt.
Korskirkens orgel er et unikat. Orgelets størrelse
øker instrumentets sjeldenhetsgrad.
4 400 000,-
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Fast inventar

Inventar:
Kirkebenker er stort sett i godt stand, men i forbindelse med
restaurering vil det være naturlig med overflatebehandling av store
deler av inventaret. Inventar må også demonteres og lagres i
forbindelse med innvendige arbeider.
Lesepult, sakristi møbler, to skap i våpenhuset, bord og stoler samt
diverse annet inventar er ikke vurdert.

27

Fast inventar

Kunst:
Malerikonservator fra UiS gjennomførte befaring der målet var å få
en første oversikt over kirkens inventar som må behandles i

Overflatebehandling av kirkebenker og andre
tilsvarende overflater på prekestol med tilhørende
rekkverk på gangvei.

1 400 000,-

1 400 000,Behandlingsomfanget på disse maleriene og
inventarstykkene anslås samlet til ca. 1300 timer.
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1 000 000,-
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forbindelse med en fremtidig rehabilitering av kirken. Pga. vanskelig
tilkomst og begrenset tid ved besiktigelsen må anslått tidsforbruk
anses som veiledende.
En grundig tilstandsvurdering av hvert enkelt inventarstykke må
gjennomføres på et senere tidspunkt.
Følgende inventarstykker ble besiktiget og tilstandsvurdert:
Maleri med korsfestelsescene i nordre korsarm,
Malerier på prekestolen,
Maleri forestillende Jesus i Getsemane i søndre korsarm
Maleri med oppstandelsesscene i kapell.
Følgende inventarstykker ble besiktiget men behandling ikke
vurdert:
Dåpsfigur i tre
Liten treskulptur i murnisje (tilhører trolig en tidligere prekestol),
Plakett med Guds lam (trolig fra tidligere altertavle)
Metallrelieff av Martin Luther(?) i sakristi.
Lidén og Magerøy 1983: Norges kirker, Bergen, Bind 2 er benyttet til
informasjon.

Det er da tatt med behandling, rapporter med
fotodok. til RA, Reiser og transport BergenStavanger samt diverse.
Timeprisen for en malerikonservator ved
Arkeologisk museum, Universitetet i Stavanger er
per desember 2O14 kr.780.-

1 000 000,-

Andre fag
30

VVS generelt

Sanitær
Det er i kirken etablert tre punkter med vanntilkobling. Dette er
toalett i benhuset, nord for våpenhuset. Toalett ved sakristiet. Og til
sist kjøkken i sakristiet. Alle installasjoner i kirken er åpne synlige
rør på utenpå veggen. Det er ikke registeret lekkasjer, men
sisternen på toalettet ved sakristi renner. Installasjonene bærer
preg av installasjonsdato, og hver av tappestedene har egen
varmtvannstank.

TG1

KG1 Ø

Det anbefales å tenke helhet ved en
totalrehabilitering. I den forbindelse anbefales nye
installasjoner etter rør i rør prinsippet med skjulte
installasjoner der det er mulig og felles
varmtvannstank.

250 000,-

Sakristikjøkken: Nytt blandebatteri, ellers uten tegn til lekkasje.
33

Brann

250 000,-

Firesafe har utarbeidet et brannteknisk notat for å få en overordnet
vurdering av brannsikkerheten i bygget. Hovedtrekkene fra dette
notatet er følgende:
Det er ikke krav om forebyggende tiltak, men loftsareal over skip
samt klokketårn anbefales sprinklet med vanntåkeanlegg.
Det elektriske anlegget på loftet ser ut til å være montert i
etterkrigstiden. En lysbue som følge av overbelastning eller
kortslutning i anlegget vil her kunne få store konsekvenser. Det
elektriske anlegget vil også være regnet som eneste tenkelige
tennkilde på loftet og i kirketårnet. Det anbefales derfor å
gjennomføre en nøye tilstandsvurdering av anlegget, samt å
redusere antall koblingspunkt til et absolutt minimum.
Kirken har tilfredsstillende rømningssikkerhet for inntil 600 personer,

Estimert kostnad for vanntåkeanlegg.
Det er ikke tatt stilling til om det er tilstrekkelig
kapasitet på vanntilførsel i forbindelse med
installasjon av sprinkleranlegg.
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1 300 000,Kostnader til
øking av
vannkapasitet
vil komme i
tillegg.
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men nødutganger bør merkes bedre og slokkeapparater bør merkes
med etterlysende skilt.
Noen ytterdører kan ikke åpnes i sin fulle bredde.
Tilstrekkelig med slukkeapparater.
Dersom det blir aktuelt å bytte ut linjedetektorene som følge av
alder, bør det vurderes å erstatte disse med aspirasjonsanlegg.
1 300 000,40

Elektro
generelt

Bergen elektroservice har gjort noen vurderinger av det elektriske
anlegget i kirken;
Kabelføringer er i hovedsak uten strukturert system for kabelføring
og det anbefales nytt strukturert system ved en eventuell
totalrehabilitering
Det eksisterer lynvern, men tilstanden på dette er ikke kartlagt.
Hovedfordeling er skiftet og er rehabilitert med automatsikringer.
Resterende fordelinger er i hovedsak vegg skap med Uz-elementer
Mangelfull belysning i tårn
Varmeanlegg bestående av panelovner og ovner under kirkebenker,
styring via romfølere
En del gammel el. installasjon og kabler som ikke er forskriftsmessig
avsluttet.
Kabler og ledninger er i stor grad av «gammel type» som utgjør stor
brannfare.
Kabel til lyskaster i tre er ikke forskriftsmessig lagt.

TG3

KG3
S

Det er behov for videre kartlegging før det er mulig
å gi konkrete estimater på de ulike postene som er
nevnt i rapporten fra Bergen elektroservice.
Kostnadsestimat som er satt for denne posten er
derfor et overordnet estimat basert på
referanseprosjekt.
Tilstandsgrad settes til 3 på grunn av at det ble
registrert el. installasjoner, kabler og ledninger
som ikke er forskriftsmessig utført.

1 800 000,-

60

Andre
installasjoner

Kirken er utstyrt med forholdsvis nytt lydanlegg.
Det er i senere tid laget til utvendig flombelysning.

60

Andre
installasjoner

Klimastyring:
Kirken har i dag rørovner av eldre dato under de fleste benkene i
TG2
kirkerommet. Temperaturen ligger i gjennomsnitt mellom 18 og
20°C hele døgnet sommer som vinter året gjennom.
På orgelgalleri er det montert befukter for å kompensere den lave
relative fuktigheten om vinteren. Dette for å sikre lyd og bevaring av
orgelet.
Denne klimastyringen er lite gunstig for middelalder kirkebygget og
er også energikrevende.

29

KG2 S, Alle ovner bør skiftes ut med nye energieffektive
H
varmekilder. Med tanke på dagens bruk av kirken
bør det vurderes andre løsninger en benkevarmer
under faste benker, evt. kombinasjon av flere
varmekilder.
Vi vil derfor foreslå følgende løsning:
Benkevarmere skiftes ut eller erstattes av annen
energieffektive oppvarmingskilde, slik at en kan
gjennomføre brukertilpasset oppvarming ved hjelp
av et sentralt styringssystem. Grunntemperaturen
settes til 12°C og heves til 18°C ved arrangement i
kirkerommet.
I tillegg til orgelet er det er også en del verdifullt
inventar av tre, samt malerier i kirken som
påvirkes negativt ved svingende RF (relativ fukt).
For å stabilisere RF anbefales det å styre ovner og

Nytt
klimaanlegg i
kirkerommet:
Anslag
1 900 000,-
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befukter evt. også avfukter med hygrostat bryter
gjennom en sentral styringsenhet. Dette vil
medføre at temperaturen i kirken vil variere alt
etter om det er høy eller lav RF.
MELLOMSUM

1 900 000,EKS.MVA.

8

Generelle kostnader

80

I generelle kostnader medtas utgifter til prosjektering, prosjekt- og
byggeledelse, administrasjon, forsikringer, gebyrer og annen
rådgivning.

RM

Reserver og marginer

108 380 000,-

21 700 000,-

Det beregnes ett tillegg på totalsum som følge av forventede
uforutsette kostnader og sikkerhetsmarginer.
27 100 000,Dersom utførelsen må trekkes ut over mer en totalt 5-6 år vil det
tilkomme økte kostnader til rigg & drift, samt ledelse av prosjektet.
Økte kostnader ved en fordobling av gjennomføringstiden anslås
her.
9

Spesielle kostnader

90

Merverdiavgift

20 000 000,-

SUM

30

25% MVA

44 295 000,-

INKL. MVA

221 475 000,-
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Referanseliste
Følgende dokumenter ligger til grunn i arbeidet med tilstandsrapporten:








Tegninger fra kirkebyggdatabasen
http://www.kirkesok.no/kirker/Korskirken-Bergen
http://www.norgeskirker.no/wiki/Korskirken
Lidén og Magerøy (1983). Norges kirker, Bergen, Bind 2
Standard Norge (2012). NS 3424 - Tilstandsanalyse for byggverk
Standard Norge (2012). NS-EN 16096 Bevaring av kulturminner
Standard Norge (2009). NS 3451 – Bygningsdelstabell

KA
Kriterier for gjennomføring av tilstandsregistrering:
file:///F:/Seksjoner/Eiendomsseksjonen/Utbygging/01%20Maler/Tilstandsanalyse/V
eiledning%20for%20kirkekontroll%20KA.pdf
Sjekkliste for teknisk tilstand og vedlikeholdsbehov på kirker:
http://www.ka.no/_service/481/download/id/6562/name/Sjekkliste+for+kirker.pdf
Øvrige referanser:
Riksantikvarens rundskriv 3.13.2.
Brannsikring: Markering av rømningsveier (2002):
http://idtjeneste.nb.no/URN:NBN:no-bibsys_brage_26146
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Fotovedlegg

Figur 2.1. Detalj murkrone sørfløy

Figur 2.2 Detalj murkrone østfløy

32

Tilstandsrapport 2014 – Korskirken, Bergen

Figur 2.3. Detalj murkrone østfløy

Figur 2.4. Detalj murkrone nordfløy
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Figur 2.5. Detalj murkrone nordfløy

Figur 3. Sprekker i tårnet mot vest
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Figur 4. Sperrekonstruksjon sett skrått nedover mot takfot

Figur 5. Sperrekonstruksjon sett skrått oppover mot møne
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Figur 6. Sperrekonstruksjon over hovedskip, sett nedover mot takfot/ murkrone

Figur 7. Tårnet sett fra vest
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Figur 8. Setningsskader på Søndre Korsarm

Figur 9. Blyglass i nivå 2 i tårnet. Sprekker i glasset på flere steder.
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Figur 10. Noen vinduer har pleksiglass som beskyttelse utvendig andre er ikke beskyttet.

Figur 11. Ytterdør i nordportalen
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Figur 12. Ytterdør sørportalen

Figur 13. Ytterdør til sakristi
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Figur 14. Ytterdør til Kapell

Figur 15.Toaletter ved vestportalen i benhuset med oppgang til tårn
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Figur 16. Toalett med vaskekott ved sakristi

Figur 17. Innvendig dør ved sørportalen

41

Tilstandsrapport 2014 – Korskirken, Bergen

Figur 18. Sprekker i panel under orgelgalleri

Figur 19. Rekkverk på galleri med store åpninger mellom stående spiler
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Figur 20. Etasjeskille over nivå 1 (Våpenhuset)

Bjelke nr. 3
Veksling nr. 2,
for utsparing i
bjelkelaget

Orgelrom

Figur 21. Synlig del av bjelkelaget mot vest, utenfor orgelrommet
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Veksling nr. 1 som går inn i bjelken.

Orgelrom

Figur 22. Bjelke nr. 3 i dekke 3

Figur 23. Tverrgående skrå sprekk i bjelke nr. 3 i dekke 3
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Figur 24. Del av orgelet på dekke 3

Figur 25. Bjelkelag dekke 4
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Figur 26. Tegn på vannrenning under dekke 4. mot vest

Figur 27. Bjelkelag nivå 5 understøttet av søyler ved vegg og skråstøtter under krybbe for
kirkeklokker

46

Tilstandsrapport 2014 – Korskirken, Bergen

Figur 28. Stoler for kirkeklokker med platå 5.1

Figur 29. Klokkestol med flere platå
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Figur 30. Typisk utsnitt av taket. Dette fra kortaket mot sør.

Figur 31. Himling over prekestolen
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Figur 32. Himling i hovedskipet

Figur 33. Himling i korsarmene
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Figur 34. Lekkasje på takrenne ved kapell mot sør.

Figur 35. takrenne utett ved sløys mellom kor og søndre korsarm.
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Figur 36. Takerne lekker/ oversvømmes på vestsiden av søndre korsarm.

Figur 37. Takerne oversvømmes på sørsiden av koret
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Figur 38. Skadet nedløp fra søndre kortak.

Figur 39. Tjærepapp over lekte og skvettbeslag ned i takrenne.
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Figur 40. Skvettbeslag bak papp.

Figur 41. Skottrenne/ bly mot vegg over kapell i sør mot koret.
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Figur 42. Skottrenne i kobber under bly. Kapell mot sør inn mot koret.
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