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Hva er Kirkekontrollen?  

Kirkekontrollen er en undersøkelse som kartlegger 

tilstanden på norske kirkebygg over mange år. 

Undersøkelsen gjøres hvert fjerde år. Kjernen er en 

felles egenkontroll som fellesråd og sokneråd gjør 

frivillig i samarbeid med KA. Tallene gir grunnlag 

for kalkulering av etterslep i vedlikehold, tilstand, 

ENØK-tiltak og sikringstiltak. Undersøkelsen 

gjennomføres i Kirkebyggdatabasen, og er en 

dugnad hvor alle lokale forvaltere registrerer svar 

på alle sine kirkebygg. Svarprosenten for 

Kirkekontrollen har de siste årene ligget i området 

93-99%, og undersøkelsen er en av de mest 

omfattende kartleggingene av tilstand på 

bygninger i Norge.  

Hvem skal svare? 

De som skal svare må ha god kjennskap til kirka, 

og helst være i en rolle hvor han/hun har ansvar 

for forvaltningen av bygget. Det betyr vanligvis 

kirkevergen eller bygningsansvarlig/eiendomssjef i 

større fellesråd. Det kreves ikke at man har 

bygningsfaglig utdanning, men det er viktig å gå 

på befarings og se på bygningsdelene som man 

skal vurdere. Hvis mulig, er det en god løsning om 

f.eks. kirketjener som arbeider daglig med bygget 

og kirkeverge som har det formelle ansvaret går en 

runde sammen og fyller ut svarene. 

Hvorfor spørres det om temaer under 

sikring som også står i 

forsikringsskjemaet i databasen? 

Kirkekontrollen er en uavhengig undersøkelse som 

gjelder hele bygningsmassen (1630 kirker), mens 

forsikringsskjemaet brukes som 

egenmeldingsskjema av de som har forsikring hos 

Knif Trygghet Forsikring.  

Knif har tilgang til forsikringsdataene på hvert 

bygg, men har ikke tilgang til å se individuelle 

besvarelser. Vi ønsker å opprettholde et klart skille 

for at besvarelsene i Kirkekontrollen skal gis 

uavhengig av betraktninger omkring hvordan 

svarene vil kunne påvirke verdivurderinger og 

forsikringspremie. 

Dette innebærer at hvis man for eksempel har 

installert et nytt brannvarslingsanlegg, må dette 

registreres i forsikringsskjemaet selv om man har 

meldt fra om nytt anlegg i kirkekontrollen. 

Hvor ligger skjemaet? 

Skjemaet for hver kirke ligger i 

www.kirkebyggdatabasen.no  

Trenger du hjelp  

til innlogging eller utfylling, kontakt Bjørn André  

Gjermundnes 918 37 933 / epost: bjorn@ka.no 
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Takk for innsats! 

Med 1630 kirker over hele landet er det mange 

folk i sving, og KA ønsker å takke alle som deltar. 

Når undersøkelsen er avsluttet, gjør vi en trekning 

og en av brukerne som har levert svar vil få tilsendt 

et universal presentkort med verdi 1000 kr. 

Tidligere besvarelser 

Svarene fra kirkekontrollen i 2013 finner du under 

fanen «Kirkekontroll» i kirkebyggdatabasen, på 

samme sted som du åpner årets kirkekontroll.  

Rapporter fra 2005-06 og 2009-10 finner du 

under fanen «Bygning» i underfanen «Vedlegg». 

Under mappa «KA» ligger pdfer med rapporter fra 

kontrollene.   

Svarfrist 15. juni 2017 

Hvorfor er ikke alle byggene med i 

undersøkelsen? 

Kun de bygningene som er kirker etter loven er 

med i undersøkelsen. Mange har bygninger som 

ser ut som og brukes som kirker, og en del av disse 

kan ha status som bygning vigslet til kirkelig bruk. 

Disse trenger man ikke fylle ut skjemaer for. 

Dersom man ønsker å gjøre en kontroll på disse 

bygningene for egen del, kan man gjøre det. 

Tallene vil ikke ha innvirkning på den nasjonale 

statistikken for kirkebyggene. Undersøkelsen kan 

startes på alle bygninger under Bygning/ 

Kirkekontroll/Alle kontroller (nederst på siden).

Hvem har tilgang til svarene? 

Fellesrådet "eier" sine egne resultater, og svarene 

har ikke betydning for forsikring, finansiering eller 

andre forhold vedrørende det enkelte bygg eller 

fellesråd. I rapportene bruker vi kun statistiske 

resultater på nasjonalt nivå eller fylkes- eller 

bispedømmenivå. Journalister som tar kontakt 

sentralt blir henvist til kirkevergen i det enkelte 

fellesråd, som må gjøre en vurdering omkring hvor 

mye han/hun ønsker å gå ut med av informasjon 

om sine kirker. I Kirkebyggdatabasen vises kun 

svarene for det fellesrådet brukerne selv tilhører. 

KNIF Trygghet forsikring har ikke tilgang til svar 

på de enkelte kirkene. 

Last opp bilder til undersøkelsen 

Hvis du har fotografier av skader og avvik knyttet 

til de ulike punktene, kan du legge disse inn før du 

sender inn svarene. Se mer om dette på side 14. 
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Hvordan svare på undersøkelsen 

Det anbefales å gå til kirka og gjøre besvarelsene derfra, enten på nettbrett eller bærbar pc. Det er da lettere å 

gjøre en helhetlig vurdering av for eksempel tak, takrenner eller grunnmur/kryperom.  

Dersom du starter besvarelsen og har behov for å dobbeltsjekke eller drøfte noe før besvarelsen sendes inn, har 

du muligheten til å lagre og gjenoppta besvarelsen senere. 

 

Man svarer i Kirkebyggdatabasen via nettbrett, mobil eller pc/mac. Det anbefales å bruke siste versjon av 

nettlesere. Internett Explorer-versjoner eldre enn IE 10 fungerer ikke. 

Bruk vanlig innlogging i Kirkebyggdatabasen (kirkebyggdatabasen.no). Du finner en liste over kirkene øverst i 

høyre hjørne på forsiden. Du finner også skjemaene ved å velge bygning, og gå inn på fanen Kirkekontroll. 

Klikk på linjen hvor det står «Kirkekontroll 2017». Det ubesvarte skjemaet ligger med rød eller gul markering 

inntil det er utfylt. Når besvarelsen er innsendt, er den markert med grønn prikk.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Tidligere rapporter 

Rapportene fra tidligere undersøkelser kan lastes 

ned i pdf-format på  

http://www.ka.no/kirkekontroll 
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1. Egenkontroll – Generell tilstand 

Den generelle egenkontrollen er en fast del av undersøkelsen. Informasjonen gjør det mulig å måle utvikling i 

kirkas tilstand over tid. 

I vurdering av tilstand skal man gi en overordnet "karakter" for kirkens tekniske tilstand på det tidspunktet man 

svarer på spørsmålene. Hvis det er stor sprik i tilstand innenfor bygningsdelene under ett punkt, gjør man en 

helhetlig vurdering av tilstanden for alt som er nevnt i hvert spørsmål. Kommentarfeltet i punkt 1.13 kan 

brukes til utdyping av svarene i del 1. 

 

Veiledning til bruk av tilstandsgradene: 

 

Meget bra (tilstandsgrad 0): Ingen nevneverdige symptomer eller mangler. "I orden" eller "Som ny". 

Bra (tilstandsgrad 1): Bare svake symptomer eller mangler. Stort sett tilfredsstillende tilstand. Ingen tiltak synes 

nødvendige på kort sikt (3-5 år). 

Mindre bra (tilstandsgrad 2): Middels kraftige symptomer. Behov for normale reparasjoner eller tiltak. 

Dårlig (tilstandsgrad 3): Kraftige symptomer, evt. sammenbrudd eller alvorlig funksjonssvikt. Mulige 

følgeskader. Større tiltak nødvendig. 

Ikke relevant: Skal kun brukes når bygningen ikke har den bygningsdelen som det blir spurt om. 

 

For ei eldre eller verneverdig kirke kan det være vanskelig å si hva som er "bra" eller "mindre bra", fordi det 

verken er relevant å sammenligne med kravene da kirken var ny, eller dagens krav til nybygg. Det betyr at man i 

hvert tilfelle må forsøke å definere hvilken målsetting man har for kirkens vedlikeholds-, tilstands- og 

funksjonsnivå i dag og bruke det som referansenivå. 

 

1.1 Yttertak og tårn. Taktekking, bærekonstruksjon, tårn og spir, 

takrenner, nedløp og beslag. 

Gjør en overordnet vurdering av tilstanden til kirkas yttertak og tårn, og i 

hvilken grad taket på de ulike delene av kirka klarer å holde vær og vind ute. Det 

kommer mer detaljerte spørsmål om tak og nedløp i del 2. 

Notater 

Meget bra  

Bra  

Mindre bra  

Dårlig  

  

1.2 Yttervegger. Veggkonstruksjon, panel/kledning, vinduer og dører, 

overflatebehandling. 

Gjør en overordnet vurdering av tilstanden på kirkas yttervegger inklusive 

vinduer og dører. Det kommer et mer detaljert spørsmål om vinduer i del 2. 

Notater 

Meget bra  

Bra  

Mindre bra  

Dårlig  

  

1.3 Grunn og fundamenter. Grunn, fundamenter, grunnmur, drenering, 

kryperom, kjeller. 

Gjør en overordnet vurdering av tilstanden på alle bygningsdeler under kirka 

eller som kirka hviler på. Ved meget god tilstand er det tørre overflater og fritt 

for mugg, soppvekst, råte, insekter etc. Det kommer mer detaljerte spørsmål om 

kjeller og kryperom i del 2. 

 

Notater 

Meget bra  

Bra  

Mindre bra  

Dårlig  
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1.4 Interiør og inventar. Innervegger, gallerier, overflater, benker, alter 

og annet fast inventar. 

Gjør en overordnet vurdering av tilstanden til kirkebygget innvendig. 

Notater 

Meget bra  

Bra  

Mindre bra  

Dårlig  

  

 

1.5 Sikring av verdigjenstander. Behandling, sikring og oppbevaring av 

sølv, tekstiler, kunst og andre verdigjenstander. 

Gjør en vurdering av hvor godt verdigjenstander i kirkebygget er sikret og 

oppbevart. 

Notater 

Meget bra  

Bra  

Mindre bra  

Dårlig  

  

 

1.6 Orgel. Tilstand, funksjonalitet og egnethet. 

Gjør en vurdering av orgelet. Dersom kirka har flere orgler, angi en vurdering av 

hovedorgelet. Hvis kirka ikke har orgel, angi tilstandsgrad "bra" og legg inn en 

merknad i punkt 1.13. 

Notater 

Meget bra  

Bra  

Mindre bra  

Dårlig  

  

 

1.7 Brann- og tyverisikring. Rømningsveier, brannvernutstyr, brann- og 

innbruddsalarm. 

Gjør en overordnet vurdering av tilstanden på dette området. Det kommer mer 

detaljerte spørsmål om sikring i del 5. 

Notater 

Meget bra  

Bra  

Mindre bra  

Dårlig  

  

 

1.8 Tekniske installasjoner og inneklima. Ledningsanlegg, lys og varme, 

sanitæranlegg, ventilasjon, enøk. 

Gjør en overordnet vurdering av tekniske installasjoner og inneklimaet i kirka. 

Hvis kirka ikke har innlagt strøm, legg inn en merknad i punkt 1.13. Det 

kommer mer detaljerte spørsmål om dette i del 3. 

Notater 

Meget bra  

Bra  

Mindre bra  

Dårlig  
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1.9 Utendørs. Veier, grøntanlegg, parkering, belysning, servicebygg. 

Gjør en overordnet vurdering av tilstanden på uteområdet rundt kirka. 

Notater 

Meget bra  

Bra  

Mindre bra  

Dårlig  

  

 

1.10 Tilgjengelighet for bevegelseshemmede, HC-toalett, heiser, ramper 

Gjør en overordnet vurdering av hvor godt egnet kirka er for 

bevegelseshemmede. Relevante forhold her er for eksempel om det er egnet 

parkering og  toalett for bevegelseshemmede, om det er plass til rullestolbrukere i 

kirkerommet, og om rullestolbrukere kan benytte hovedinngangen eller må 

bruke sideinngang. 

Notater 

Meget bra  

Bra  

Mindre bra  

Dårlig  

  

 

1.11 Funksjonalitet. Bygningens egnethet til nåværende bruk, rom og 

planløsning, funksjoner. 

Gjør en vurdering av hvor godt egnet bygningen er til kirkelige handlinger og 

andre aktiviteter, ut fra dagens behov. 

Notater 

Meget bra  

Bra  

Mindre bra  

Dårlig  

  

 

1.12 Samlet vurdering av bygning, installasjoner og funksjoner  

Gjør en overordnet vurdering av kirkebygget som helhet, medregnet alle de 

foregående punktene. 

 

Notater 

Meget bra  

Bra  

Mindre bra  

Dårlig  

  

1.13 Kommentarfelt 

Her kan du legge inn merknader eller kommentarer for punktene over. 

 

2. Egenkontroll – Klima 

Vi har denne gangen et ekstra fokus på hvordan klimautfordringer kan påvirke kirkebyggene våre. Kartlegging 

av symptomer på bygningenes klimaskall kan si noe om hvor godt rustet kirkene er til å stå imot økt nedbør, 

endringer i temperatur, ekstremvær etc. Vi spør også om forhold rundt bygningene som er relevant for risikoen 

for skader, eller forhold som påvirker opptørkingstid eller stabilitet i grunnforhold. 
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 2.1 Ut fra din vurdering, hvilke av disse hendelsene kan være en mulig risiko for kirka og eventuell 

tilhørende gravplass 

Kryss av for ett eller flere svaralternativ 

 Flom 

 Jordras 

 Steinsprang 

 Snøskred 

 Leirras 

 Springflo og bølger 

 Overflatevann i større mengder på grunn av regn eller snøsmelting 

 Kastevind/trefall 

 Insekt- eller skadedyrangrep 

 Ingen 

 Annet 

2.2 Kommentarfelt 

Her kan du legge inn kommentarer eller merknader til punkt 2.1. Er det andre trusler i miljøet rundt bygningen 

som ikke er nevnt i lista, så beskriv disse her. 

 

2.3 Tilstand på tekking av tak og tårn   

Her kan du gi en mer detaljert vurdering av selve taket enn i punkt 1.1. Ved 

meget god tilstand er taktekkingen hel og tett og sitter fast, og det er lite 

begroing. 

Notater 

Meget bra  

Bra  

Mindre bra  

Dårlig  

  

2.4. Tilstand på bærende konstruksjoner og tak innvendig  

Her kan du gi en mer detaljert vurdering av tilstanden på innsiden av taket. Ved 

meget god tilstand er takbjelker, takstoler, takverk og tårnkonstruksjoner stabile, 

tørre, og frie for fukt og råte. 

Notater 

Meget bra  

Bra  

Mindre bra  

Dårlig  

  

2.5 Tilstand på takrenner, gradrenner og nedløp.  

Her kan du gi en mer detaljert vurdering av hvor effektivt regnvann føres vekk 

enn i punkt 1.1. Ved meget bra tilstand er alle deler fra tak til avløp hele, tette og 

renset, og har tilstrekkelig kapasitet ved mye nedbør. Kommentarfelt i 2.13 kan 

brukes for å beskrive eventuelle skader eller mangler. 

Notater 

Meget bra  

Bra  

Mindre bra  

Dårlig  

 



Kirkekontroll 2017 veiledning side 8 av 13 

 

 

2.6 Føres overflatevann bort fra bygningen når det regner? 

Svaralternativ: Ja / Ja, men ikke ved store vannmengder / Nei 

Hvis vannet blir stående i marka vil man se fukt/vanndammer i plusstemperatur og isdannelse ved minusgrader. 

Vann som ikke føres vekk vil ofte finne veien inn i kryperom eller kjeller. At vannet føres bort er sentralt for 

bevaringen av kirkebygningen. 

2.7 Ble løv og rusk fjernet fra takrenner og nedløp før sist vinter? 

Svaralternativ: Ja / nei / Vet ikke / Ikke relevant. Alternativet «Ikke relevant» skal brukes der det ikke finnes 

åpent tilgjengelige takrenner og nedløp.   

2.8 Har kirka vinduer hvor det er fukt/råte i sprosser og karm? 

Svaralternativ: Ingen / Noen få / Mange / Alle / Ikke relevant. Kommentarfelt 2.14 kan brukes for å beskrive 

eventuelle skader. 

2.9. Er det observert fuktighet under kirkegulvet (i kjeller eller kryperom) siste fire år? 

Svaralternativ: Ja / Nei / Ikke tilgang / Ikke relevant. Her ønsker vi svar på om det er funnet fuktskjolder, sopp, 

mugg eller andre tegn til fukt i tak/vegger/gulv i kryperom/kjeller. Bruk kommentarfelt i punkt 2.13 hvis du 

ønsker å legge inn utfyllende opplysninger. 

2.10 Har kjeller/kryperom ventilasjon? 

Finnes det ventilasjon eller annen lufting som sikrer avfukting av kjeller eller kryperom? Svaralternativ: Ja, 

ventiler på en side / Ja, ventiler på flere sider / Automatisk anlegg for fuktstyring/ventilasjon / Naturlig 

ventilasjon, for eksempel tørrmur / Ingen ventilasjon / Vet ikke / Ikke relevant 

2.11 Periode siden sist inspeksjon av kryperom 

Hvor lenge er det siden kirkeverge eller annen bygningsansvarlig var på befaring og sjekket tilstanden i 

kryperommet under kirka? Svaralternativ: Mindre enn 12 måneder / 1 - 2 år / 3 - 4 år / Mer enn 4 år / Ikke 

tilgang / Har ikke kryperom/kjeller/ Vet ikke 

 

2.12 Finnes det trær som er høyere enn 10 meter 

nærmere enn 10 meter fra kirkeveggen?  

Svaralternativ: Ja / Nei 

Busker, trær, planter og gress for nært kirkebygg kan 

utgjøre en fare når det gjelder råteskade, 

kastevind/nedfall, brann, tetting av avløp m.m. For 

kirkebygget er det best at trær står minst like mange 

meter fra veggen som treets høyde, at busker ikke står 

inntil veggene og at gresset inntil bygningen holdes 

nede.  

2.13 Kommentarfelt for punktene 2.3 – 2.11 

Her kan du legge inn beskrivelser av eventuelle skader/avvik for punktene over.  
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3. Egenkontroll –ENØK 

I denne delen ønsker vi å kartlegge kirkebyggenes status innenfor energiøkonomisering (ENØK). 

Informasjonen brukes i arbeidet for å redusere det totale energibruk og klimagassutslipp i Den norske kirke. 

 

3.1. Hvilke energikilder brukes til oppvarming av kirkerommet?  

Her kan du krysse av for flere energikilder, dersom flere er i bruk. Svaralternativ: Strøm / Varmepumpe / 

Fjernvarme / Olje / Gass / Biomasse / Pellets eller tilsvarende / Annen / Kirkerommet varmes ikke opp 

 

3.2. Er det installert styringssystem (SD-anlegg) i kirkebygget? * 

Dersom kirka har styringssystem, angi hvilken type. Et styringssystem for kirkeoppvarming kobler automatisk 

av og på oppvarmingsanlegget ut fra aktuell ute- og innetemperatur. Et godt styringssystem reduserer 

strømkostnader, og sørger for et godt inneklima for inventar og orgel. Svaralternativ: 

BEHA / Citect / Hytta mi (DEFA) / Distecht / EnOcean / LOS eFlex (Enfo) / Hoist EM system / Hoist 

kirkebyggstyring (kirkens valgte system) / JEFF / Johnson Controll / Kirkestyring (DEFA) / Niagara / NOBØ 

/ Safeheat (Norsk kirkeoppvarming) / Regin / Rows / Schneider / Sencio / Siemens / Kommunens system / 

Egenutviklet system / Annet system / Har ikke SD-anlegg  

3.3 Hvilke typer ovner er montert i 

kirkerommet?  

Eswa er varmematter som oftest er installert skjult i 

tak. Kryss av for ett eller flere svaralternativ. 

Svaralternativ: Rørovner med gitter under benkene / 

Rørovner uten gitter under benkene / Ovner 

oppunder kirkebenkene / Elektriske ovner langs 

veggene / Eswa i kirkebenkene / Eswa i taket / 

Vannbåren oppvarming / Annet / Ingen ovner i 

kirkerommet 

 

3.4 Hvis kirka har flombelysning eller fasadebelysning, hvilken type lyskilde brukes? 

Flombelysning er et område hvor skifte av lyskilde kan gi store innsparinger. Kryss av for lyskilder som er i 

bruk. Svaralternativ: LED / Glødepærer / Gasspærer / Sparepærer / Halogen / Annet / Har ikke 

flombelysning/fasadebelysning 
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3.5 Hvilke typer lyskilder brukes i kirkerommet?  

 

Her ønsker vi å kartlegge hovedlyskildene inne i 

kirkerommet. Svaralternativet "ikke relevant" er tenkt 

for kirker uten elektrisitet. Kryss av for en eller flere. 

Svaralternativ: LED / Glødepærer / Sparepærer / 

Halogenpærer / Lysstoffrør / Annet / Ikke relevant.  

  

  

 

 

 

 

3.6 Har kirka blitt etterisolert de siste fire årene? 

Kryss av for flere dersom det er relevant. Bruk gjerne kommentarfeltet i punkt 3.8 for utfyllende informasjon. 

Svaralternativ: Isolert tak / Isolert vegger / Isolert gulv / Isolert vinduer / Nei / Vet ikke 

3.7 Blir inneklimaet i kirka målt og registrert? 

Kontroll på inneklimaet i kirka er nyttig for å sikre et godt bevaringsmiljø for gamle gjenstander, og for å få best 

forhold for orgelet. Registrering av inneklimaet gjøres enten med følere som er tilknyttet et styringssystem, med 

spesielle målere som logger temperatur/luftfuktighet, eller ved manuell avlesning av vanlige termometer og 

hygrometer (instrument for fuktmåling). Det vanligste er å måle minimum, maksimum og gjennomsnitt av 

luftfuktighet for gitte tidsperioder, f.eks. per døgn. Svaralternativ: Automatisk registrering / Manuell 

registrering / Manuell registrering i avgrensede perioder / Ingen registrering av inneklima / Vet ikke 

3.8 Kommentarfelt ENØK 

Her kan du legge inn utdypende informasjon eller merknader for spørsmålene i del 3. 

 

 

4. Egenkontroll – Mer om bygningen 

I denne delen har vi noen tilleggsspørsmål knyttet til bygningen. Bruk gjerne kommentarfeltet under punkt 4.7 

om du vil utdype svarene. 

 

4.1 Har det blitt gjort tilstandsanalyse etter Norsk Standard utført av bygningskyndig fagpersonell de 

siste 4 årene?  

I dette spørsmålet er tidligere kirkekontroll-undersøkelser ikke medregnet. Svaralternativ: Ja / Nei / Vet ikke.  

 

NS-3424 er en norsk standard for tilstandsanalyse av byggverk som blir benyttede av takstmenn, 

bygningsingeniører og andre fagfolk. For tilstandsanalyse av fredete og verneverdige bygninger brukes NS-EN 

16096 Bevaring av kulturminner. Tilstandsvurderinger av kirkebygningene for eksempel hvert 4./5. år danner 

grunnlag for gode vedlikeholdsplaner for bygningsmassen. 
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4.2 Hva slags ringesystem brukes i kirka? 

Her ønsker vi å kartlegge om det er installert automatisert ringesystem for kirkeklokka/kirkeklokkene, eller om 

ringing gjøres manuelt. For middelalderklokker i fredede eller listeførte kirker skal det i følge Riksantikvarens 

regler ikke installeres automatisk ringesystem. Alternativet "Ikke relevant" er ment for kirker uten kirkeklokker. 

Svaralternativ: Kun manuell ringing / Kun automatisk ringing / Både automatisk og manuell ringing / Ikke 

relevant / Vet ikke 

 

4.3 Har kirken utvendig mekanisk ur?  

Her ønsker vi å kartlegge kirker som har mekaniske 

ur med urskiver som viser tiden utenfra, på 

kirketårn eller vegg. Kryss av uavhengig om uret er i 

drift. Har kirka et ur som er ute av drift, kan dette 

noteres i merknadsfeltet 4.7. Svaralternativ:  

Ur med urskiver / Annet utvendig ur / Nei 

 

 

 

4.4. Hvis ja på 4.3, hvor mange urskiver har kirka? 

Set inn antall urskiver 

4.5 Har kirka vegger eller tak som er behandlet 

med tretjære? 

Vi er her ute etter å kartlegge hvilke kirker som har 

bygningsdeler som er behandlet med tradisjonell 

tretjære, tjærebeis eller andre produkter som 

inneholder tretjære. 

4.6 Er det gravplass ved kirken? 

Svaralternativ: Ja / Nei / Rett i nærheten, men ikke 

rundt kirka 

4.7 Kommentarfelt for del 4 

Her kan du legge inn utfyllende informasjon for del 4.   
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5. Egenkontroll – Sikring 

Kirkekontrollene gir oversikt over sikringstiltak som finnes i de ulike kirkene. Vi ønsker å følge utviklingen i 

disse dataene som grunnlag for arbeidet med å skaffe økonomiske midler til sikring av kirkene. 

 

Merk: Det er viktig å kontrollere at forsikringsskjemaet under Bygning i Kirkebyggdatabasen er oppdatert. 

Kontrollbesvarelsene vil ikke påvirke det som ligger registrert på forsikringsskjemaet. 

 

5.1 Har kirka innvendig automatisk slokkesystem?  

Svaralternativ: Sprinkleranlegg / Lavtrykk vanntåke / 

Høytrykk vanntåke / Nei. 

5.2 Hvis ja, når ble anlegget installert? 

Svaralternativ: Siste fire år / Mer enn fire år siden 

5.3 Har kirken utvendig automatisk 

slokkesystem? 

Svaralternativ: Sprinkleranlegg / Lavtrykk vanntåke / 

Høytrykk vanntåke / Nei 

5.4 Hvis ja, når ble anlegget installert? 

Svaralternativ: Siste fire år / Mer enn fire år siden 

 5.5 Har kirken et brannvarslingssystem? 

Svaralternativ: Anlegg med varsling til 110 / Anlegg uten varsling til 110 / Nei 

5.6 Hvis ja, når ble brannvarslingsanlegget installert? 

Svaralternativ: Siste fire år / Mer enn fire år siden 

 5.7 Er det serviceavtale knyttet til brannvarslingssystem? 

Alternativet "Ikke relevant" skal bare brukes der det ikke er anlegg. Svaralternativ: Ja / Nei / Vet ikke / Ikke 

relevant  

5.8 Har brannvarslingssystemet utvendig deteksjon? 

Svaralternativ: Ja / Nei / Ikke relevant. Et anlegg med utvendig deteksjon har sensorer utvendig på bygningen 

som registrerer røyk, varme eller flammer og utløser brannvarsling. Alternativet "Ikke relevant" skal bare brukes 

der det ikke er anlegg. 
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5.9 Er det installert tyverialarm i kirka? 

Svaralternativ: Alarm med kobling til alarmsentral / 

Alarm uten kobling til alarmsentral / Nei 

5.10 Hvis ja på 5.9, når ble tyverialarmanlegget 

installert? 

Svaralternativ: Siste fire år / Mer enn fire år siden 

 5.11 Er det serviceavtale knyttet til 

tyverialarmanlegget? 

Svaralternativ: Ja / Nei / Ikke relevant 

5.12 Kommentarfelt for punkt 5.1 - 5.11 

Her kan du legge inn utfyllende informasjon eller merknader for del 5. 

 

 

6. Takk for at du svarer!  

Husk å trykke "send inn" og sjekk at kontrollen ligger med status gjennomført i kontrollista. 

 

Hvis du har fotografier av skader og avvik knyttet til de ulike punktene, kan du legge disse inn før du sender inn 

kontrollen. Trykk "lagre utkast". Det kommer da frem en fane med "Vedlegg" på samme linje som 

"kontrolliste" og "kontrollinfo". Trykk vedleggsfanen, og last opp vedlegg ved hjelp av valg-knappen ute på 

høyre side. Det er viktig å legge inn navn på punktet bildet hører til i beskrivelsesfeltet i opplastingsprosessen. 

6.1. Kommentarer til undersøkelsen   

Hvis du har kommentarer til utformingen og gjennomføringen av Kirkekontroll 2017, kan de legges inn her før 

du trykker "send". 

 


