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Innledning
Denne permen har sin bakgrunn i de mange kirkebyggprosjektene som er gjennomført i
Stavanger bispedømme. Som kirkebyggkonsulent i bispedømmet, har jeg på nært hold fulgt mer
enn 20 nybyggsprosjekter.
I tillegg har jeg vært med på flere byggeprosjekt utenfor bispedømmet og har fulgt den generelle
utviklingen innenfor kirkebygg i mange år.
Det finnes lite litteratur omkring dette emne. Jeg vil nevne 2 gode bøker. Den ene er
Helge Fæhns bok: ”Kirker i en ny tid”. Den kom ut i 1966. Fra nyere tid er Arne E Sæthers bok:
”Bygg og bilde” en utmerket bok. Begge anbefales på det varmeste.
Etter mange forespørsler om skriftlig materiale, har jeg samlet dette i denne mappen.
Jeg har lagt vekten på selve prosessen i det å bygge kirke og det jeg har samlet meg av erfaringer.
Det som står her, er ment å være en hjelp for dere som får være med på en spennende og
utfordrende oppgave som det å bygge kirke er.
Materialet er ordnet som en perm der en kan sette inn egne kommentarer og artikler fra ulik
sammenheng.
Permen er bygget opp omkring 2 hoveddeler.
Den første hoveddelen, kalt ”En utfordrende prosess”, kapitel 1-6, er et forsøk på å følge
prosessen fra en starter med planlegging fram til bygget står ferdig.
Dessuten inneholder den viktige merkesteiner underveis. Det er markeringer som det første
spadestikke, grunnsteinnedlegging, kranselag, overlevering og vigsling.
Den andre hoveddelen, ”Et annerledes bygg”, kapitel 7-9, tar for seg selve bygget og hva det kan
inneholde. Dette emnet inneholder momenter til hva en bør få med ved planlegging
av enkeltrom. Det er også eksempler på kontrakter og programmer.
Permen er også en takk til de mange dyktige fagfolkene jeg har møtt i byggeprosjektene. Den
entusiasme og samtidig ydmykhet for oppgaven som disse har vist, har vært berikende for meg og
gitt meg mange sterke opplevelser.

Haugesund august 2008.
Finn Bårdsen.
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Første hoveddel: En utfordrende prosess
1. Kapitel. Forarbeidet
1. Spørsmålet om tomt
2 Opprettelse av planutvalg med mandatforslag.
3 Behovsanalyse og vurderinger.
4 Lokalsamfunnets utfordringer
5 Virksomheten i menigheten
6 Tanker i planutvalget.
7 Fra funksjonsanalyse til romplan
8. Brukergrupper med rammefunksjoner.
9. En funksjons- og romplan
10 Finansiering og økonomiutvalg.
11. Eksempler på finansieringsavtaler.
12. Brukergrupper i kirkeprosjekt.

2. Kapitel. Fra idè til skisseprosjekt.
1. Valg av arkitekt.
Offentlig anskaffelse. Bruken av Doffin.
2. Befaringer.
3. Arbeidet med skisseprosjektet.
4. Brukergrupper underveis
5. Informasjon.
6. Drøftinger med godkjenningsmyndigheter.
7. Det endelige skisseprosjektet.
8. Forslag til Gaveliste for nye kirkebygg.
9. Et annerledes kirkebygg.
10. Eksempler på informasjonsbrosjyrer.

3. Kapitel. Fra Skisseprosjekt til Forprosjekt.
1.
2.
3.
4.
5.

Prosjekt/byggeleder.
Prosjektgruppe/ prosjekteringsmøter.
Byggekomite/ forslag mandat
Organisasjonsplan.
Møbleringsplan
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6. Søknader om godkjenning.
7. Søknad om kommunal godkjenning.
Forhåndskonferanse
8. Søknad om kirkelig godkjenning.
9. Søknad om bygging av ny kirke.
10. Hva koster kirkebygget?

4. Kapitel. Detaljprosjektering og byggefasen.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
5.

Detaljprosjektering.
Prosjekteringsmøter.
Byggekomiteen
Anbud og kontraktsforhandlinger
Byggeleder og byggemøter.
Dugnadsarbeid.
Byggefasen og økonomikontroll.

5. Kapitel. Fra prosjekt til drift.
1. Kontrakter.
2. Serviceavtaler
3. Brukere

Kap 6 Merkesteiner underveis
1. Det første spadestikket
2. Grunnsteinsnedleggelse.
3. Kranselag og sperreskål.
4. Overlevering
5. Vigsling.
6. Eksempler på program

Andre hoveddel: Et annerledes bygg.
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Kap 7: Rommene i kirkebygget.
1. Ankomst til kirkeprosjektet.
2. Kirkerommet.
3. Det utvidede kirkerom.
4. Menighetssal
5. Kirketorget.
6 Kirkestue
7. Sakristier, bønnerom
8. Kontoravdelingen.
9. Kjøkken.
10. Lager, servicerom.
11. Aktivitetsrom.
12. Garderobe, toaletter.
13. Uterom.
14. Kirketårn og kirkeklokker.
15. Universal tilgjengelighet.

Kap 8.

Kunst og Kunstnere.

1. Utsmykningsutvalget (se også brukergrupper)
2. kunstnerisk konsulent.
3. Utsmykkingsplan.
4. Valg av kunstner
5. Avtale med kunstner.
6. Kirkens kunst. Artikkel

Kap 9

Vedlegg.

1. Prosedyre for behandling av godkjenningssaker knyttet til kirkebyggene.
2. Informasjon om saksbehandling ved anskaffelse av kirkeorgler.
3. Ansvarsfordelig med anskaffelse og avhendelse av kirkens inventar og utstyr.
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Første del: En utfordrende prosess.
1. Kapitel. Forarbeidet.
1. Spørsmålet om tomt
2 Opprettelse av planutvalg med mandatforslag.
3 Behovsanalyse og vurderinger.
4 Lokalsamfunnets utfordringer
5 Virksomheten i menigheten
6 Tanker i planutvalget.
7 Fra funksjonsanalyse til romplan
8. Brukergrupper med rammefunksjoner.
9. En funksjons- og romplan
10 Finansiering og økonomiutvalg.
11. Eksempler på finansieringsavtaler.
12. Brukergrupper i kirkeprosjekt.

1

Spørsmålet om tomt.

Kirker i utbyggingsområder.
Kommunene varsler om utbyggingsplaner gjennom sine ”Kommuneplaner”. Disse
planene blir sendt til mange høringsinstanser, også til fellesråd og bispedømmeråd.
Den viktige oppgaven i denne sammenhengen er å gjøre seg grundig kjent med planene
og vurdere hvilke konsekvenser en utbyggingsplan har for kirken.
Selv en relativt liten utbygging kan gi store forandringer i kirkestrukturen.
Gir utbyggingene grunn til å vurdere spørsmålet om å sette av tomt til kirke eller kirke
kombinert med kirkegård? Utfordrer planen med nærliggende områder kirken til å tenke
seg et nytt sokn og mer bemanning?
Ny kirke i relativt etablerte områder.
De siste årene har også vist at det skjer utbygginger i relativt etablerte områder. Dette
fører igjen til at kirker som ble bygd til et helt annet befolkningsgrunnlag, ikke lenger er
hensiktsmessige. Vi har en del eksempler på Nord-Jæren: Nærbø, Ålgård, Klepp
Sola. Her har det vært naturlig å ta opp spørsmålet om kirketomt i forbindelse
bispevisitaser.
Men også fellesråd/menighetsråd kan fremme spørsmålet om tomt til ny kirke.
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I Kirkeloven Paragraf 21står det:
”Ny kirke skal bygges når en kirke er tilintetgjort eller på grunn av vesentlige mangler er
ubrukbar og ikke kan utbedres, når den under vanlige gudstjenester ikke gir tilstrekkelig
plass for de kirkesøkende og ikke hensiktsmessig kan utvides, eller når det dannes et nytt
sokn der det fra før ikke er kirke.”
Det har flere ganger også vært interessegrupper innen menigheten som har reist spørsmål
om ny kirke via menighetsråd/ fellesråd.
Et moment som lett kan glemmes, er at et menighetsmøte skal gis anledning til å uttale
seg ”om oppføring av kirke”.
Har ønsket om en ny kirke nedfelt seg i menigheten, er det også viktig at det er samsvar
mellom tomtens størrelse og beliggenhet og de funksjoner en tenker seg lagt til
kirkebygget.
Selv om tomten ikke godkjennes av kirkedepartementet før selve byggeplanene foreligger,
vil det være en stor fordel om kirkekonsulenten i departementet gir sin foreløpige
uttalelse.
Tomten bør være på minst 6-7 dekar, noe avhengig av funksjoner og bruksmuligheter.
Enkelte kirkeverger har vært meget påpasselige til å få avsatt tomt til kirke, selv om
byggingen av kirke kan ligge langt fram i tid.

2. Opprettelse av planutvalg med mandatforslag.
For å få et best mulig resultat, bør det oppnevnes en arbeidsgruppe eller planutvalg.
Noe avhengig av lokale forhold, vil det være naturlig at fellesrådet som byggeherre,
oppnevner et planutvalg.
Fellesrådet bør være representert, likeså de lokale brukerne. Det har også vist seg at det er
en fordel om kommunen er representert enten ved en politiker eller en fra
administrasjonen.
Det er ikke uvanlig at kirkevergen er sekretær for utvalget.
En må vurdere hvor lang et planutvalg skal drive fram et byggeprosjekt.
Fellesrådet står selvfølgelig fritt til å gi større - mindre mandat til utvalget, og en velger
ofte å bygge inn flere etapper i mandatet.

Forslag til mandat for planutvalget.
© Stavanger Bispedømme, Kirkebyggkonsulent Finn Bårdsen
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Forslag til mandat for planutvalg for ny kirke på (i) ……...
1. Kirkelig Fellesråd (KF) gir Planutvalget i oppdrag å utrede spørsmålet om
bygging av kirke. (behov, størrelse og funksjoner)
2. KF ber Planutvalget vurdere og finne fram til eventuelle
”samarbeidspartnere”.
3. Planutvalget blir bedt om å ha fortløpende kontakt med utviklingsplaner i
kommunen.
4. Planutvalget får fullmakt til å avklare plassering og tomtespørsmålet for videre
vedtak i kirkelige og politiske organer.
5. ”Grunnlagsmaterialet” (Romplanen) som Planutvalget arbeidet fram, bes
oversendt KF i løpet av våren (høsten) (årstall).
6. Når plasseringen er klarlagt , ber KF Planutvalget legge til rette for og
gjennomføre et parallelloppdrag for å få fram en ideskisse.
(Offentlig Anskaffelse utlyst på Doffin) Kostnadene til
dette blir dekket (bevilget) av KF. Planutvalget legger på forhånd fram en
plan for KF på hvordan de planlegger å gjennomføre et parallelloppdrag.
7. Planutvalget gir en skriftlig innstilling om vinner av parallelloppdraget til
endelig vedtak i KF.
8. Skisseprosjekt./Forprosjekt.
Når de nødvendige midlene er skaffet, gir KF utvalget fullmakt til å
arbeide fram et Skisseprosjekt og siden Forprosjekt.
Fellesrådet gir utvalget fullmakt til å engasjere nødvendige konsulenter.
9. Utvalget sørger for, sammen med arkitekten, at planene blir oversendt de rette
instanser for godkjenning av Forprosjekt.
10. Fellesrådet ber utvalget lage en plan for informasjon omkring prosjektet.

Oppnevning av Byggekomite. Se eget punkt under kap 3.

3. Behovsanalyse og vurderinger.
Synliggjøring og dokumentasjon.

© Stavanger Bispedømme, Kirkebyggkonsulent Finn Bårdsen
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Den første etappen har som mål å få fram et romprogram ut fra følgende plan:
1. Skaffe bakgrunnsstoff for en behovsanalyse.
2. Bearbeide og vurdere det materialet som foreligger.
3. Utarbeide et funksjonsprogram på bakgrunn av vurderingene.
4. Opprette Brukergrupper
5. Fremme et forslag til Romprogram for Fellesrådet (punkt 5 i Mandatet)
Dette gir Fellesråd et grunnlag for videre arbeid med bygging av kirke.
Dette kan ut fra erfaringer synes å være naturlig etappe.
Et overordnet spørsmål som en hele tiden må stille seg under arbeidet i denne etappen,
er: Hvem bygger vi for ?
Det er viktig å synliggjøre behovene så langt det er mulig.
I forlengelsen: Hva har en tenkt å fylle huset med.?
Med utgangspunkt i Kirkerådets hefte fra 1976: ”Utfordringer og behov” kan en sette
opp følgende tankerekke:

4. Lokalsamfunnets utfordringer.
1. Hvilket område er det tenkt at kirken skal dekke, lokalt og i en større sammenheng ?
Her må en i gang med grundig kartlegging og analyse av virksomheten
i menigheten. Siktepunktet må være å få mest mulig samsvar mellom virksomhet
og byggeprosjekt - innhold og ramme.
2. En oversikt over alderssammensetning.
Prognoser for utbygging, herunder befolkningstilvekst, forandringer i
samfunnsstrukturen, kommunikasjoner.
Alderssammensetningen kan også være i forandring. Det som i dag er en ung
Menighet, kan om 15-20 år være en middelaldrende menighet. Hvilken betydning har
dette for byggeplanene?
Det betyr bl.a. store krav til fleksibilitet.
3. Hvilke samlingssteder og tilbud er det ellers i det området som kirken skal dekke?
Er det andre bygg og lokaler som kirkeprosjektet skal supplere eller bli supplert av?
Menighetens, prestegjeldets, kommunens eller regionen totale
kapasitet og muligheter må være grunnlag for funksjonsanalysen.
4. Hvilke tilbud gis det i dag fra kirken/organisasjonene.
Er det bedehus eller andre kirkesamfunn som er aktive?

© Stavanger Bispedømme, Kirkebyggkonsulent Finn Bårdsen
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5. Samarbeidsmuligheter.
Kan bygget reises i samarbeid med andre? ( Frivillige kristelige
organisasjoner, økumenisk samarbeid, eller andre samarbeidspartnere)?
Det må også kartlegges hvorvidt det innenfor menigheten kan være arbeidslag som
har spesielle rombehov.
Samtidig må en ikke tenke for snevert. Kan det være andre behov?
Eks. Skolen, barnehagen, velforeningen, bydelsutvalget, idrettslag osv.
Både befolkningstallene, dagens og framtidens alderssammensetning sammen med
eksisterende bygg sier noe om størrelse på kirken og hvordan en ønsker å bruke kirken.
Når en samlet oversikt foreligger, bør en gi seg god tid til å analysere, kommentere og
vurdere. Fint om kommentarene kan være et vedlegg til kartleggingsmaterialet.
Dette dokumentet bør følge plangruppen videre som et viktig dokument.
Det er viktig i det videre arbeidet ut fra:
1) Hvem bygger vi for?
2) Hva vil vi?

5. Virksomheten i menigheten
Hvordan er menighetens aktiviteter og planer skriftlig dokumentert?
Hva har en av skriftlig materiale?
Eks
Er det behov for undervisningsrom for konfirmanter?
Hvilken plass krever Trosopplæringsplanen?
Hvilke diakonale tiltak er det behov for?

Hva foreligger i offisiell sammenheng?
1. Materiale i forbindelse med bispevisitaser.
Innberetninger til biskopen og visitasforedraget.
2. Årsberetningen fra Menighetsrådet.
3. Årsstatistikk.
4. Forordnede gudstjenester.
Peker planarbeidet framover?
Hvilke erfaringer har vi som menighet?
Hvilke muligheter og begrensninger gir de lokalitetene som brukes i dag?
På samme måte som med behovsanalysen, gås dette materialet gjennom og
vurderes. Peker dette materialet på viktige områder og virksomheter som får
betydning i planleggingen og gjennomføringen av ny kirke?

© Stavanger Bispedømme, Kirkebyggkonsulent Finn Bårdsen
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Et sammendrag også fra dette materialet er nyttig for planutvalget.

6. Tanker i planutvalget.
1) Hvilket kirkebilde bærer du med deg?
2) Hvilke kirkesammenhenger har du vært med i før ?
3) Når du skal være med å planlegge en kirke, hva vil du legge vekt på ?
4) Hvilken visjon har du for ditt arbeide med å planlegge kirke?
Disse spørsmålene berører både erfaringer og opplevelser den enkelte i planutvalget bærer
med seg og visjoner en vil se virkeliggjort.
En gjennomtenkning med skriftlige notater til spørsmålene 3 og 4 vil være nyttige innspill
i det videre arbeidet.
Det kan være begynnelsen til en ”ønskeliste”

En liten oppsummering.
Utvalget kan nå ha 3 dokumenter:
1. Oversikt over hva som foregår lokalt her, kalt Utfordringene.
2. Virksomhet i menigheten ut fra rapporter og planer.
3. ”Ønskelisten” over visjonene fra det enkelte medlem i utvalget.

7. Fra funksjonsanalyse til romplan.
Ut fra det vi vet om kirkebygging i senere årene, kan et kirkeprosjekt inndeles ut fra
følgende områder:
Kirkedel.
Hverdagsdel.
Undervisningsdel.
Barne-/Ungdomsdel
Kontordel.
Lagerdel
Teknisk del.
I forlengelsen legges det av og til inn eksempelvis en barnehage.
Enkelte prosjekt har også samarbeidspartnene som bygger sammen med, eller leier deler
av bygget. Åmot i Modum har en filial av kommunebiblioteket.
På Gausel i Stavanger har en Bydelshus.
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Med utgangspunkt i aktivitetsoversikten og ønskelistene kan utvalget nå få fram en
oversikt over hvilke virksomheter som kan tenkes inn i bygget.
Her eksempelvis:
Gudstjenester, familiegudstjenester og andre andre gudstjenester.
Kirkelige handlinger.
Konserter og drama.
Konfirmantundervisning.
Tilbud til eldre.
Familiesamlinger.
Ungdomssamling, klubb, hobbyklubb og Ten Sing
Søndagsskole og plan for dåpsopplæring.
Speiderarbeid.
Kor og foreningsvirksomhet.
Førskolebarn.
I forlengelsen må en se på de hvordan enkelte gruppene fungerer og hvilke plassbehov de
har.
Etter hvert vil en i drøftingene komme fram til en rekke rom.
Det er viktig å ha oppmerksomheten rettet mot hvilke aktiviteter som henger sammen og
hvor det er mulighet for sambruk.
Med gode beskrivelser, vil dette kunne underbygge utformingen når romprogrammet
utarbeides.
På dette grunnlaget får vi typer og størrelser på de enkelte rommene og oversikt over
utnyttingsgraden.
Nå begynner det hele å ta form.
Når utvalget mener at det har et funksjonsprogram og i forlengelsen et romprogram, vil
det være naturlig å trekke inn brukergrupper.

8. Brukergrupper med rammefunksjoner.
Se også eget punkt med mandater for brukergrupper fra side 20.
Arbeidsgrupper fra brukerne/menigheten som kan bistå og gi råd
under prosjekteringsarbeidet.
Noe avhengig av hvilken oppbygging en har for prosjektet, er det nyttig at ulike
brukere/brukergrupper får uttale seg og dermed komme på banen i et engasjement underveis i
prosjekteringen.
Hensikten med å trekke inn en større krets brukere i denne 1. etappen, er både i å gi en større
gruppe informasjon og å få reaksjoner på det foreløpige funksjons- og romprogrammet.
En fellessamling for gruppedeltakerne med tid til gruppearbeid har vist seg nyttig.

© Stavanger Bispedømme, Kirkebyggkonsulent Finn Bårdsen
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Det viktige arbeidet i brukergruppene fortsetter når Skisseprosjektet begynner å ta form.
Det er flott om innspill og eventuelle korrigeringer arbeides inn i det
funksjons – og romprogram som skal presenteres for fellesrådet.

9. En funksjons- og romplan.
Utarbeidelse av et funksjons- og romprogram.
En sjekkliste i form av spørsmål:
Hva er det vi vil? Jeg viser til innledningen. (Visjonen)
Hva er det vi vil bygge ? Hvilke behov har vi?
Hvilke funksjoner skal kirken ha ?
Hvilke områder er det som sokner til kirken ?
Tallmaterialet er viktig.
Jo bedre dette er gjennomarbeidet, jo bedre blir resultatet.

En kommentar underveis.
Vi bygger et monumentalbygg for generasjoner.
Det blir en samlingsplass der viktige hendinger i livet foregår.
Mange knytter sterke opplevelser til dette bygget og det er viktig å ta hensyn til det
underveis.
Etter å ha vurdert flere hundre kirkeprosjekt synes jeg det må være på sin plass å si at det
ofte er behov for langt mer gjennomtenkning fra alle hold. Vi liker ikke ordet nøkternhet.
Når jeg likevel velger å bruke det, er det for å si: Det er fra nå av i planleggingen og
framover en må prioritere og vise nøkternehet.
Jo bedre bygget er planlagt og begrunnet, jo større mulighet er det for at prosjekt ikke
blir barbert, endret, redusert underveis. Nedskjæringene blir ofte gjort på feil steder.
Jo mer realistiske en kan være under arbeidet med romprogrammet, jo bedre.

10. Finansiering og økonomiutvalg.
Vi tar dette viktige punktet opp her i starten av prosjektet. Når alt kommer til alt, blir
hovedutfordringen i arbeidet med ny kirke spørsmålet om kapital.
Vi kan si mye om visjoner og ønsker. Mange som har arbeidet med spørsmål om ny kirke, har
også møtt stor velvilje og forståelse, men prosjektet har strandet på pengemangel.

Finansieringsansvar
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Det er kommunen som har ansvar for å bevilge midler til ny kirke ut fra de kravene som er stilt i
kirkeloven. I Paragraf 21 sier loven at det skal bygges ny kirke dersom den gamle er tilintetgjort,
har vesentlige mangler, har for liten kapasitet eller når det dannes et nytt sokn uten kirke fra før.
Selv om kommunens forpliktelser er nedfelt i loven, må det jobbes hardt for å få et kirkeprosjekt
inn på kommunens økonomiplan. Mange menigheter kan fortelle om årelangt slit for å få
gjennomslag for kirkebygg.
En er avhengig av både politikere og den kommunale administrasjonen.
Kommunen tar opp lån eller gir ved direkte bevilgninger over kommunebudsjettet.
Det er derfor viktig at det ikke bare blir en søknad fra menighet og kirkelig fellesråd, men at det
blir et ønske fra folket, en pressgruppe med ildsjeler som jobber for å få bygget kirke.
Det er ingen tvil om at når spørsmålet om bygging av kirke slår igjennom som en
grasrotbevegelse, er det noe kommuneadministrasjon og politikere må ta hensyn til. Vi er ikke
vant med at menigheter opptrer som pressgrupper, men mange kirker er blitt bygd takket være
den innsats som entusiaster har gjort. Entusiasme blir lagt merke til.
Det er ofte ingen grenser for oppfinnsomhet når det gjelder ”å selge” sitt produkt.
Vi vil i denne sammenheng framheve hvilken betydning økonomi og innsamlinger har.
Vi har erfaring for at mange prosjekt har begynt med pengeinnsamlinger.
Disse midlene har igjen vært brukt til planarbeid og forarbeid. Når dette skjer i forståelse med
kommunen, er det med på å gi et gjennomslag for kirkebyggsaken i det aktuelle området.
Men det er også helt avgjørende for å få dette til, at en hele tiden følger reglene om Offentlig
Anskaffelse og at utlysning skjer gjennom databasen Doffin. (Se kap 2 punkt 1.)

Fellesrådet som byggherre.
Ut fra kirkeloven er nå kirkelig fellesråd egen juridisk enhet og står som byggherre. Det er derfor
mulig for fellesrådet å oppta lån med en kommunal garanti, slik at utgifter til nybygg av kirker
ikke belastes investeringsbudsjettet i kommunen. Under neste punkt (finansieringsavtaler) gis
eksempler på at kommunen og fellesrådet har gjort avtaler der kommunen over driftbudsjettet
betaler renter og avdrag etter en nærmere plan. Dette kan strekke seg over mange år.
Med en slik ordning får fellesrådet et byggherreansvar og opptar lån med en kommunal garanti.
Dette har vært løsningen for flere kirkeprosjekter i Stavanger bispedømme. Når denne løsningen
har fått navnet ”Sandnesmodellen”, skyldes det at det var der en først fikk gjennomslag for en
slik tenkning.

Økonomiutvalg.
På det økonomiske området kan vi aldri begynne for tidlig.
Når vi har tatt for oss spørsmålet om brukergrupper( kap 1, 12), er det nok noen som savner et
økonomiutvalg.
Grunnen er at økonomiutvalget bør ha et helt selvstendig oppdrag. Dessuten er deres funksjon
og funksjonstid en helt annen enn de øvrige utvalg.
Det er ikke uvanlig at en regner med at ca 10% av kostnadene ved kirkebygget er innsamlede
midler. Dette kan nok ta pusten fra mange. Men det har vist seg at når en i fellesskap går inn for å
få reist kirken, lykkes en med slik målsetting.
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Arbeidet i i utvalget er avhengig av hvem som velges inn. Her er det behov for økonomer og
kreative ildsjeler. Vi vil også understreke at det er ikke økonomiutvalget som skal være med i alt
det som foregår for å samle inn midler. Her har alle et ansvar. Men det er viktig at utvalget legger
opp en langsiktig strategi for innsamlingsarbeidet.
Som vi har pekt på tidligere, kan det være helt avgjørende at menigheten selv kan bidra med
midler for å starte opp et direkte planarbeid. Dette er penger som i neste omgang skal utløse
kommunale midler og dermed finansiering av kirkebygget.
Innsamlingen går i bølger alt etter som en har tro på at kirken lar seg realisere og vi har ikke minst
sett at når spaden settes i jorda, utløser det midler hos privatpersoner.
En kan selvfølgelig også håpe på store og milde gaver fra banker og næringsliv. Her gjelder det å
være frimodige.
Vi viser her til Forslag til gaveliste under kapitel 2,8.
Vi vet at et viktig ledd i innsamlingsarbeidet er informasjon. Det er derfor naturlig med et nært
samarbeid med dem som har ansvar for informasjon om planer og i neste omgang realisering av
bygget.
En oppskrift på hvordan en løser innsamlingsoppdraget, er ikke lett å komme med, men vi vil
nevne stikkord som:
Salg av eiendommer. (menighetshus) Dugnad. Innsamlinger.Fast givertjeneste.
Lotterier og basarer. Gaver. Loppemarkeder.
Kunstlotteri. Salg av juletrær.
Gi en stol.

Momenter til mandat for en økonomiutvalg.
1) Menighetsrådet/distriktsutvalget/ fellesrådet oppnevner et økonomiutvalg på
5 personer. Det velges også vararepresentanter.
2) Utvalget skal ha ansvar for innsamling av menighetens del av kirkeprosjektet.
3) Ha oppmerksomheten rettet mot mulige innsamlingsmuligheter.
4) Sørge for at ulike innsamlingformer til ny kirke prioriteres i menigheten.
5) Være med i henvendelser om sponsing og spørsmål om gaver til kirkeprosjektet.
( se den foreslåtte gaveliste kap 2,8)
6) Sørger for at det føres betryggende regnskap og at regnskapet revideres av menighetsrådets
revisor.
7) Gi en kort rapport til menighetsrådet hvert halvår om arbeidet sammen med en økonomisk
oversikt.
Vi gjør oppmerksom på at en plan for fullfinansiering av bygget skal følge søknaden om
godkjenning av kirkebygget. (kap 3 punkt 7 og 8).
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11. Eksempler på finansieringsavtaler.
Avtale mellom Alta kommune og Alta kirkelige fellesråd om

Bygging og drift av Nordlyskatedralen
1. Avtalen bygger på de føringer som ligger i Kirkelovens §15 om kommunens økonomiske ansvar for
kirkelig fellesråd, og på kommunestyrets vedtak i sak 4/07 Nordlyskatedralen – finansiering.
2. Ansvar:
a) Alta kommune ferdigstiller forprosjektet snarest mulig, og helst innen 1. feb. 2008.
b) Alta kommune sørger for omlegging av Løkkeveien innen byggestart, og for adkomst fra gågata
til kirka innen den står ferdig.
c) Alta kirkelige fellesråd bygger Nordlyskatedralen, så vidt mulig innenfor de frister som er gitt i
Husbankens tilsagn om rentekompensasjon.
d) Byggeansvaret omfatter ikke utomhusarbeider utover 1 m fra byggets grunnmur.
e) Fellesrådet aksepterer at det kan gå en tid før kommunen har økonomisk mulighet til å
ferdigstille plassen mellom Rica hotell, Nordlysbadet og Nordlyskatedralen.
3. Prosjektledelse:
a) Prosjektet ledes av en byggekomite. Fellesrådet oppnevner 3 og kommunen 1 repr.
b) Byggekomiteen engasjerer prosjekt- og byggeledelse, og har det helhetlige ansvaret for å
planlegge, utføre og følge opp prosjektet, også økonomisk.
4. Kostnadsramme og låneopptak - kostnadsstyring:
a) Nordlyskatedralen bygges innenfor en samlet ramme på 90 mill. kr. Av dette skal Alta menighet
samle inn gaver og dugnadsarbeid for 7 mill. kr. Momsrefusjonen tilbakeføres prosjektet og
benyttes til finansieringen. Medgåtte kostnader før 01.01. 2007 (arkitektkonkurranse,
befaringsturer, skisseprosjekt, etc.) inngår ikke i kostnadsrammen. Det gjelder både
kommunens utgifter og menighetens innbetalte andel.
b) Alta kirkelige fellesråd står selv for nødvendige låneopptak. Kommunen aksepterer 50 års
nedbetalingstid, med avdragsfrihet de første 5 år. Dette forutsetter bispedømmerådets
godkjenning, jfr. Kirkeloven §16.
c) Alta kommune gir nødvendig garanti for låneopptak på 66 mill. kr.
d) Ved evt. kostnadsoverskridelser i prosjektet må kirkelig fellesråd selv skaffe ekstern
finansiering.
e) Når prosjektet er i gang, skjer økonomirapportering til Alta kirkelige fellesråd og Alta
kommune etter de fastsatte rutiner.
5. Drift av Nordlyskatedralen (offisielt navn blir Alta kirke):
a) Finansieringskostnadene i byggeperioden inngår i byggets totalkostnad.
b) Alta kirkelige fellesråd betaler renter og avdrag på lånet.
c) Mottatt rentekompensasjon fra Husbanken inngår i finansieringen av renteutgiftene.
d) Ferdigstillelsen av Nordlyskatedralen skal ikke medføre behov for økte driftstilskudd fra
kommunen til fellesrådets daglige drift. Besparinger i forhold til dagens drift (husleieutgifter) og
forventede økte driftskostnader som følge av nytt bygg balanserer.
e) Fra og med 2011 garanterer fellesrådet for årlige leie- og turistinntekter på 1 mill. kr., som skal
brukes til å dekke renteutgifter på lånet.
f) I 2014 økes kommunens årlige driftstilskudd til fellesrådet slik at det dekker de samlede årlige
kostnader til renter og avdrag på lånet, men fortsatt fratrukket beløpene som framkommer i pkt.
c og e.

© Stavanger Bispedømme, Kirkebyggkonsulent Finn Bårdsen

Vi bygger kirke – fra drøm til virkelighet

16

6. Avtalen må godkjennes av Alta kommunestyre og Alta kirkelige fellesråd.
Alta, ____/____ 2007
Alta kommune

Alta kirkelige fellesråd

_______________________
____________________________
rådmann

kirkeverge

AVTALE OM BYGGING, DRIFT OG FINANSIERING AV KIRKE PÅ RISKA

1. AVTALENS PARTER OG TIDSPERIODE
1.1. Denne avtalen omfatter bygging av ny kirke i Riska, drift av kirken i avtaleperioden, samt
regulering av ansvarsforhold i forbindelse med oppføring, finansiering og drift av kirken.
Avtaleparter er Sandnes kommune (heretter kalt SK) og Sandnes kirkelige fellesråd
(heretter kalt SKF).
1.2. Kirkebygget skal bygges slik at det fyller kravene til godkjenning som soknekirke.
1.3. Avtalen gjelder for perioden 1. januar 1998 til 31.12.2019
2. FRAMDRIFTS- OG FINANSIERINGSPLAN
2.1. Bygging av kirken skal startes opp i 1998 med antatt ferdigstillelse i løpet av 1999.
2.2. Kostnadsrammen for bygging av kirken er kr 26,5 millioner inkl. byggelånsrenter og
tomt. SKF kan ta opp lån til finansiering av byggekostnadene med maksimalt kr 22,0
millioner. Dette tilsvarer kostnadsrammen fratrukket egenadel/egeninnsats fra SKF og
de to første tilskudd fra SK.
2.3. SKF forplikter seg til å framskaffe en egenandel/egeninnsats på kr 2,0 millioner innen år
2000.
2.4. SK har over tidligere budsjetter bevilget kr 500.000 til Riska kirke. SK yter tilskudd på kr
2.000.000 medio januar 1998. Låneopptakets størrelse blir da totalt på kr.22.000.000.
Videre yter SK tilskudd til dekning av renter og avdrag på lånet i perioden 01.01.1999 til
31.12 i 2019. SK skal godkjenne lånevilkår og långiver. Lånebetingelser skal vurderes
løpende for å sikre lavest mulige rentekostnader. Ved evt. refinansiering skal SK
godkjenne denne.
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2.5. Til delvis dekning av driftsutgifter overføres et fast beløp på inntil kr 315.000 pr. år til
SKF fra det tidspunkt kirken står ferdig. Utbetaling første år gis i forhold til
ferdigstillelsestidspunkt (antall måneder igjen av året) dividert med 12.
3. ANSVARSFORHOLD
3.1. SKF er byggherre for prosjektet og er ansvarlig for at prosjektet planlegges og bygges i
henhold til denne avtale.
3.2. SKF forplikter seg til å utarbeide endelig kostnadsoverslag basert på innhentede anbud
og oversende dette til godkjenning av SK. Byggeprosjektet kan ikke startes før slik
godkjenning foreligger.
3.3. Eventuelle overskridelser i forhold til avtalt kostnadsramme må dekkes inn av SKF.
Tilskuddet fra SKvil ikke bli økt som følge av dette.
3.4. SKF forplikter seg til å følge opp prosjektet jevnlig – både før, under og etter byggingen
– og sikre at prosjektet er i henhold til forutsetningene i denne avtalen. SKF forplikter
seg til å avlegge rapport om fremdrift og forbruk i forhold til budsjett hver tredje måned
i byggeperioden.
3.5. SKF skal føre regnskap for prosjektet i hele avtaleperioden.
3.6. Tomtemessige forhold reguleres i egen avtale mellom SK og SKF.
3.7. SKF skal i byggeperioden holde kirkebygget fullverdiforsikret.

4. AVTALEBRUDD
4.1.

Dersom ferdigstillelsestidspunkt (jfr. pkt. 2.1 ovenfor) er forsinket medfører dette ingen
endring i de øvrige forutsetningene som f.eks. kostnadsramme, tilskuddsbeløpet fra SK,
men kun tilsvarende tidsforskyvning i utbetaling av driftstilskudd.

4.2. Det forutsettes framlagt en plan for inndekning av kostnadssprekk senest 1 måned etter
dette oppdages. Planen skal godkjennes av SK.
Dersom kostnadssprekk ikke fullt ut er dekket inn innen utløpet av avtaleperioden, må
SKF dekke overskridelsene innenfor kommunens årlige bevilgninger til kirkeformål.
Eventuelle besparelser vil kunne benyttes etter vedtak i SKF.
4.3. Mulige tvistemål i forbindelse med denne avtale avgjøres ved voldgift etter
tvistemålslovens regler.
5. GYLDIGHET
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Denne avtale er gyldig når den er godkjent av bystyret i Sandnes kommune og Sandnes
kirkelige fellesråd.

Sandnes, den........................................................................................................ (Sandnes kommune)

Sandnes, den........................................................................................................ (Sandnes kirkelige
fellesråd)

Her kommer et regneeksempel i forbindelse med Udland kirke,
Haugesund
Den siste kolonnen viser årlige utgifter.
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Lån 20 mill,
avdragstid 20 år.
År Oppl.fond Gravlegat Obl.- Banklån Netto
egne
renter
lån
4,50 %
5,50 %
5%
6 % (ber.forsk.
)
10 000 3 500 000 3 000 3 500
000
000
000
2001
10 000 3 500 000 3 000
3 500 1 002 500
000
000
000
2002
10 000 3 500 000 2 800
3 500
992 500
000
000
000
2003 9 400 000 3 500 000 2 700
3 500
960 500
000
000
2004 8 700 000 3 500 000 2 650
3 500
926 500
000
000
2005 8 000 000 3 500 000 2 550
3 500
890 000
000
000
2006 7 400 000 3 500 000 2 300
3 500
850 500
000
000
2007 6 700 000 3 500 000 2 150
3 500
811 500
000
000
2008 6 000 000 3 500 000 2 050
3 400
769 000
000
000
2009 5 400 000 3 500 000 1 850
3 300
726 000
000
000
2010 4 700 000 3 500 000 1 600
3 300
682 000
000
000
2011 4 000 000 3 500 000 1 500
3 100
633 500
000
000
2012 3 400 000 3 500 000 1 250
2 900
582 000
000
000
2013 2 700 000 3 500 000 1 050
2 700
528 500
000
000
2014 2 000 000 3 500 000
850
2 450
472 000
000
000
2015 1 400 000 3 500 000
650
2 050
411 000
000
000
2016 700 000 3 500 000
450
1 650
345 500
000
000
2017
0 3 500 000
150
1 300
278 000
000
000
2018
0 3 500 000 50 000
0
195 000

Avdrag Sum lån
pr.1/1

200 000
700 000
750 000
800 000
850 000
850 000
900 000
900 000
950 000
1 000
000
1 050
000
1 100
000
1 150
000
1 200
000
1 300
000
1 350
000
1 400
000
1 500
000

20 000 1 202 500
000
19 800 1 692 500
000
19 100 1 710 500
000
18 350 1 726 500
000
17 550 1 740 000
000
16 700 1 700 500
000
15 850 1 711 500
000
14 950 1 669 000
000
14 050 1 676 000
000
13 100 1 682 000
000
12 100 1 683 500
000
11 050 1 682 000
000
9 950 000 1 678 500
8 800 000 1 672 000
7 600 000 1 711 000
6 300 000 1 695 500
4 950 000 1 678 000
3 550 000 1 695 000
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0 2 050 000

0

0

112 750

2020
2021
SUM

0
0

0
0

0
0

22 000
0
12 191
250

400 000
0

20

1 650 2 050 000 1 762 750
000
400 000 400 000 422 000
0
0
0
20 000
000

12. Brukergrupper i kirkeprosjekt.
Dette er en forholdsvis ny ”oppfinnelse”. Så lenge det var kommunene som stod for bygging, var
det ofte bare et par stykker fra menigheten som tiltrådte den kommunale plan/ byggekomitèen.
Vi vil med en gang slå fast at brukerne bør (skal) ha en langt større innflytelse på et framtidig
kirkebygg. Det vanlige er at kirkelig fellesråd oppnevner en planutvalg der brukerne er godt
representert. (se også punktet om Mandat for en planutvalg)
I tillegg har vi meget gode erfaringer med opprettelse av brukergruppe.
Men det er viktig at det er klare grenser om ansvar og beslutningsmyndighet.
Det må ikke herske tvil om at det som kommer fra de ulike brukergruppene, er innspill og
forslag. Disse oversendes planutvalget som tar beslutningene.
En har flere steder gode erfaringer med å ha en koordineringsgruppe for brukergruppene.
Denne gruppen kan fungere som bindeleddet til planutvalg.
Det er heller ikke unaturlig at de som er valgt fra den lokale menigheten, utgjør denne gruppen.
(Viktig at dette ikke overorganiseres)
Hvorfor brukergrupper ?
Her to viktige momenter
1. Mange blir engasjert i prosjektet.
2. Man får et mangfold av ideer
Det er ikke unaturlig at et lite utvalg får i oppdrag å lete fram ”resurspersoner” i menigheten.
Erfaringene er i så måte meget gode. Det er mange, langt utover den indre kjerne, som kan tenke
seg å være med i denne sammenheng.
Arbeidet med oppdrag, mandat, sammensetning, funksjonstid og tidsfrister for gruppene bør
starte tidlige i planprosessen.
Antall grupper avhenger av bl.a. størrelse på prosjektet.
Oppdraget må «skreddersys» de enkelte prosjektene.
En har med godt resultat samlet alle interesserte til en liten orientering både om hvor langt
planene, eller mangel på sådanne, er kommet og hvilke utfordringer en ønsker å gi de enkelte
brukergruppene. Det er også tidspunktet til å si noe om at en ønsker å samle gruppene
flere ganger i løpet av planperioden slik at de både kan være orienterte og komme med
kommentarer til det som er gjort i prosjekteringsarbeidet.
Hver gruppe gir en skriftlig tilbakemelding (rapport) om hvilke tanker den har gjort seg
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Rapportene er nyttige i den videre planleggingen. Flere steder har en brukt tid på å sette disse
sammen til en helhetlig rapport til planutvalget.
Det er også spennende å samle de som har vært i gruppene til en gjennomgang og til videre
drøftinger. Det er en måte åm gi en ny ”giv” til prosjektet.

Det følgende er en liste over ulike brukergrupper det kan være behov for:
1. Komite for kirkerommet
2. Komite for kunstnerisk utsmykning
3. Orgelkomite.
4. Kirkeklokker.
5. Kirkestue/menighetssal/kirketorv komite.
6. Komite for ungdomslokaler/speiderarbeid/barnearbeid.
7. Kjøkkenkomite
8. Kontorkomite
9 Komite for tilrettelegging og behov for Lys/lys og bilde (AV midler).
10. Uteanlegg.
11. Dugnad.
Et eksempel på brukergrupper:

Ålgård kirke.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Utvalg for kirkerommet /kirketorv .
Utvalg for ungdomslokaler/Speiderarbeid/Søndagsskole/Barnearbeid.
Kjøkkenutvalg.
Utvalg for tilrettelegging og behov for Lys/AV midler.
Dugnadsutvalg..
Utvalg for kontorer.
Utvalg for kunstnerisk utsmykning
Økonomiutvalg.

I tillegg en gruppe som skal vurdere hvilke muligheter som gis ved at kirken blir
liggende midt i sentrum.

Felles for alle brukergruppene blir følgende:
Først en presisering av oppdraget.
Mandat
Brukergruppen er rådgiver for planutvalget og rapporterer til dette.
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Brukergruppen skal ikke innhente tilbud av noe slag, men kan kontakte leverandører og be om
tekniske opplysninger til hjelp i sitt arbeid.
Medlemmer:

(Best med fra 3 - 5) i hver gruppe.

Konstituering:
- Gruppen velger selv leder og konstituerer seg.
- Den som står først på listen er, ansvarlig for å innkalle til første møte.
Funksjonstid:
- Fram til Forprosjektet er godkjent (ev. et annet tidspunkt)
Rapportering:
Skriftlig rapport til Planutvalget v/
Tidsfrist (er)
Dato.

Oppdrag brukergrupper
Brukergruppene kalles ofte som komiteer.

Oppdrag:

1. Komite for kirkerommet.

1. Bistå Planutvalget og komme med innspill og ideer til møblering og utstyr i
kirkerom og sakristier, herunder altersølv, tekstiler osv.
2. Foreslå typer av møbler inklusiv valg av materialer.
2. Komite for kunstnerisk utsmykning..
Oppdrag:
1. Bistå Brukergruppen med å gi forslag på idèer og videre materialvalg.
Vurdere også utsmykning i andre rom ev. uteanlegget.
2. Komme med forslag på kunstnere som kan være aktuelle til å utføre utsmykningen.
3. Orgelkomite.
Denne komiteen kan lett bli en noe «vidløftig» sak. Det er viktig at orgelet og
plasseringen av dette følges av plankomite. Det er ikke uvanlig at en velger å utsette
innkjøp av orgel til etter kirken er innviet.
Det er da viktig at det ikke foretas forandringer på selve plasseringen og størrelsen.
Det er også en stor fordel at det tekniske legges tilrette.
4. Komite for kirkeklokker.
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Oppdrag:
1. Komme med forslag til størrelse og antall klokker.
(klokkestøperiet Nauen, Tønsberg er eneste norske leverandør)
2. Angi momenter som kan ha betydning for utformingen av klokketårnet:
Åpninger, skjerminger mot ev. naboer osv.
3.Komme med forslag til inskripsjoner og symboler på klokkene.
(ev. idèkonkurranse i menigheten)
5.Komitè for kirkestue/menighetssal/kirketorv.
Oppdrag:
1. Komme med forslag til møbleringsidè og stil for nevnte rom.
2. Foreslå typer møbler og utstyr inklusiv valg av materialer.
6.Komite for ungdomslokaler/speiderarbeid/barnearbeid.
Oppdrag:
1. Vurdering av behov/ønsker ut fra aktiviveter og planlagte aktiviteter.
2. Komme med forslag til møbleringsidè og stil for følgende rom: (oppregning)
inkl. farger og belysning.
3. Foreslå typer av møbler og utstyr inkludert valg av materialer.
7. Kjøkkenkomite.
Oppdrag:
1. Utarbeide forslag til planløsninger, hvilket inventar og utstyr som trengs basert på
arkitektens tegninger. Dette inkluderer kjøkken, lagerrom og kjølerom.
2. Sette opp et budsjettoverslag for innredning og utstyr for de nevnte rom.
8. Komite for kontorene.
Oppdrag:
1. Legge fram momenter som har betydning for innredning og utstyr av kontorene.
2. Ut fra dette komme med kommentarer til eventuelle forbedringer av planløsninger av
kontorene.
9. Komite for lys/AV anlegg
Oppdrag
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1. Bistå Plankomiteen med å gi uttalelser til forslag fra rådgivende ingeniørfirma.
2. Legge fram momenter som kan ha betydning for oppbygging/utførelse av de
elektriske anleggene.
( Her har det skjedd meget i løpet av de siste årene. Det bør lages en samlet plan for
”ønsker” for både lyd og lys og bilde (prosjektorbruk).
Selv om dette kanskje ikke kan oppfylles med en gang, bør en ha lagt til rette for
føringer for framtidig utbygging på dette området)

10. Komite for utendørsanlegg.
Oppdrag:
1. Komme med forslag til grunnidè for opparbeidelse av utendørsopplegg på grunnlag av
arkitektens tegninger.
2. Finne fram til og presentere momenter som vil ha betydning for utformingen av
utendørsanlegget.
11. Komite for dugnad.
Oppdrag:
1. Utarbeide et forslag over hvilke områder og hvilken form dugnadsarbeid kan gjøres.
2. Lage en oversikt over aktuelle navn fra menigheten som kan lede deler av
dugnadsarbeidet.
3. Lage en oversikt over tilgjengelige resurser som kan nyttes (folk, utstyr)
Dette kan være en viktig komite i byggetiden. Mye tid kan spares ved jevnlig rydding av
byggeplassen. (Dette etter avtale med entreprenørene)
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2. Kapitel. Bearbeiding fra idè - til skisseprosjekt.

1. Valg av arkitekt.
Offentlig anskaffelse. Bruken av Doffin.
2. Befaringer.
3. Skisseprosjektarbeid.
4. Brukergrupper underveis.
5. Informasjon.
6. Drøftinger med godkjenningsmyndigheter.
7. Det endelige Skisseprosjektet.
8. Forslag til Gaveliste for nye kirkebygg.
9. Et annerledes kirkebygg.
10. Eksempler på informasjonsbrosjyrer.

Funksjons- og Romplanen som er utarbeidet fra den første fasen, skal kunne gi klare
informasjoner til neste trinn i et nytt kirkebygg. Aller helst bør det være en trykksak som også har
med godt kartunderlag og fotografier fra tomteområdet.
Det er vanlig at de som har hatt ansvar for forarbeidsetappen kan fungere inn i neste fase og gi
grundig informasjon om hvordan prosessen har foregått.
Det er vanlig at mandatet for planutvalget inkluderer prosessen fram til et ferdig skisseprosjekt.
Men vi har av og til erfart at de enkelte etapper drar lenger ut i tid enn en hadde tenkt seg. Da er
det viktig at de som kjenner at de trenger ”avløsning”, også får det.

Er planutvalget nå klar for neste fase, fra idè til skisseprosjekt ?
Før selve arkitektvalget, bør en kunne svare på følgende:
Hva er det vi vil?
Har vi nå et opplegg for hvordan vi kan formidle ønsker og planer?
Har vi godt nok grunnlag til å formidle dette videre til arkitekt/arkitekter.?
Er det samsvar mellom programgrunnlaget og økonomi?
Er der økonomi til å få fram til et skisseprosjekt?
Hvordan ser utsiktene ut for finansieringen av hele prosjektet ?
Sagt litt annerledes: Bestiller vi en ”Mercedes” men har penger til en ”Folkevogn”?
Jo mer samsvar det er i denne sammenhengen, desto sikrere kan en være på å få
resultater som kan føre prosjektet videre.
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Utfordringene i forbindelse med arkitektvalget
Etter min oppfatning er en av de viktigste oppgavene til planutvalget i denne perioden å
lete etter "håndskriften" til en arkitekt eller arkitektgruppen.
Her to viktige stikkord:

A) Kommunikasjon:
Det er viktig at en i alle sammenhenger, enten det er møter, henvendelser, kontakter eller
referanser, forsøker å lytte etter på hvilken måte arkitekten/arkitektfirmaet kommuniserer.
Det gis mulighet til å utvikle og vurdere dette i flere av utvelgelsesformene.
Eksempelvis: Prosessen omkring parallelloppdrag, både når oppgaven med prosjektet blir gitt og
når arkitekten presenterer sitt forslag.
Hvordan forholder han seg til teamarbeid? Det har vist seg langt viktigere enn vi i utgangspunktet
trodde. Arkitekten skal gå inn i planarbeidet og gi dette ”arkitektkompetanse”. Dette betyr ikke at
fra nå av er det arkitekten som bestemmer. Men det er viktig å få en kultur med god og åpen
dialog og respekt for hverandres profesjoner og oppgaver. Det er utrolig hvor mye lettere
samarbeidet er i et planutvalg hvor dette virkelig fungerer. Det gir også mulighet til å dra ”den
gode tonen” videre inn i prosjektarbeidet både i prosjekteringsgruppene og senere i byggemøter
med de ulike håndverkerne.

B) Arkitekten som artist/ kunstner:
Å bygge kirke er litt av en utfordring. Det er annerledes enn andre oppgaver arkitekter får. Det
innsendte materialet vil vise om arkitekten også kan gi et artistisk uttrykk for tankene omkring
kirkebygget. Dette er ofte en side det blir lagt for liten vekt på. Det har jo noe med den bærende
grunnideen å gjøre. Hvordan selve kirkebygget skal prege nærområdet og omgivelsene ellers.
Kirken bør være et bygg alle er stolte av og gjerne viser fram. Mye kan forandres underveis. Men
har en først ideen på plass, er det dette som bærer hele den arkitektoniske løsningen.

1. Valg av arkitekt/ arkitektfirma.
Dette er en avgjørende fase som en bør bruke tid på.
1) Hvem skal en velge?
2) Måten en må gå fra på når en gjør valg.
Tidligere var det ikke uvanlig at et planutvalg gjorde en direkte henvendelse til en arkitekt eller
arkitektfirma og ut fra det startet et utviklingsarbeid på grunnlag av funksjons- og romplan.
Det er nå kommet regler som endrer på dette:
For et kirkeprosjekt der mer enn 50% av utgiftene dekkes av det offentlige, er det klare regler
som er nedfelt i:

Lov om Offentlig Anskaffelse.
Denne loven må følges. Den har vært under revisjon og kommet i ny utgave 1/1 07.
Her danner kostnader grunnlaget for valg av form.
De såkalte tersklene setter her klare grenser.
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Videre er det viktig for den senere annonseringen, kunngjøringen at en er registrert i Databasen
Doffin. (www.doffin.no) (Database for offentlige innkjøp)
Dersom en ikke tidligere er registrert i Doffin, bør en gjøre dette i god tid før utlysning.
Det er naturlig at det er kirkelig fellesråd v/kirkevergen som sørger for dette.
Kommunene har ansatte som har kompetanse på dette.
En sparer tid på å ta kontakt med rette vedkommende i kommunen om dette.
I utgangspunktet kan denne delen virke skremmende byråkratisk.
Noen vil også kjenne på at de blir vingestekket. Men erfarne Doffinbrukere
understreker at en har store muligheter til samme valg som tidligere.

En liten tilføyelse.
Våre erfaringer i 2008 0g 2009 viser med all tydelighet at det er nødvendig å benytte
”konsulenter” med stor erfaring på dette området. Dette er en ny utgift som vi tidligere
ikke har hatt i forbindelse med kirkebygging. Her vil det ikke være uvanlig å regne fra
100 til 200 tusen.
Ikke minst når det gjelder valg av arkitekt er dette viktig.
I og med at det er ”nedgangstider” blir hver detalj på Doffin lest med argusøyne. Dette
gjelder både arkitekter og Arkitekforbundet (NAL)

1. Arkitektkonkurranse.
En Arkitektkonkurranse kan ofte være en vidløftig sak.
(side 143 hos Arne Sæther.)
Her er det både fordeler og ulemper.
I en åpen konkurranse kan en ikke vite hvor mange som vil melde seg.
En stor konkurranse med premiering og det arbeidet som kommer i tilknytning til konkurransen,
vil fort koste 1 til 2 mill, er det antydet fra arkitekthold.
Fordelen med konkurranse er at en kan få større valgmulighet og kan få mange ulike idèer.
Men kostnadene må vanligvis dekkes av prosjektet.
En konkurranse avgrenser brukernes mulighet til å påvirke.
Det er derfor viktig at en sammen med Romprogrammet også får fram hvilke tanker og idèer
som ligger i prosjektet. En må understreke skriftlig hva en ber om.
Det er også viktig å være realister.
Er det idèutkast eller skisseprosjekt en ber om? Hvordan skal det innleverte materialet se ut?. Skal
det følge med skisser, modeller? Viktig at dette klarlegges på forhånd. Det danner grunnlaget for
sammenligningene mellom de enkelte utkastene.
I annonseringen i Doffin må premissene være klare på at det her dreier seg om en åpen
konkurranse med premiering.
Det utarbeidede materialet fra planutvalget skal sendes til deltakerne etter at de har meldt seg.
Det må oppnevnes en jury. Her må en tredjedel være arkitekter.

2. Parallelloppdrag.
Gjennom Doffin innbyr en interesserte til å melde seg for i neste omgang eventuelt å bli gitt et
”parallelloppdrag”. Ved parallelloppdrag kommer flere med et idèutkast som en kan arbeide
videre med. Det er mulig å legge inn begrensninger og kvalifiseringskrav i annonseringen.
En kan ta forbehold om å velge 3 stykker med utgangspunkt i kvalifiseringskravene.
Det er disse 3 som blir gitt parallelloppdraget.
På grunnlag av det utarbeidede materialet fra planutvalget, gis det tidsfrister for å levere forslag.
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Plankomiteen må i innbydelsen forbeholde seg retten til å kunne forkaste alle forslagene.
Det er viktig at de som deltar, selv gis mulighet til å presentere sitt forslag.
Erfaringene fra slike presentasjoner tilsier at det må være et ”must”.
Hva kommer fram ved presentasjon? Langt mer enn tegningene. Her bør det brukes tid.
Det er viktig at en ikke henger seg opp i detaljer på dette stadiet. Det er grunnideen,
den bærende ideen, en må legge vekt på under utvelgelsen.
Hvis det gis informasjon underveis eller kommer forespørsler fra en av deltakerne, må alle som
deltar gis de samme opplysningene.
Deltakerne får sine avtalte annonserte honorarer.
De arkitektfirmaene som går inn i en slik ordning, satser langt mer enn honoraret dekker.
Men dette er en form som er vel kjent i arkitektkretser.
En betaler for et idètilfang fra flere og har nå forhåpentligvis et grunnlag for et endelig valg av
arkitekt og er klar til å gå inn i et skisseprosjekt.

3. Utvelgelse av en arkitekt.
Det er fortsatt mulig å velge ut et arkitektfirma. I Doffinannonsen gjøres det rede for
framgangsmåten ved utvelgelse
En gjør også klart at det eksempelvis er 3-5 firmaer som skal velges ut.
I første omgang melder dem som er interesserte seg. Ved gjennomgang av disse, kontrollerer en
om disse oppfyller de kvalifiseringskrav som er gitt.
De utvalgte firmaene får oversendt det utarbeidede materiale og gir på dette grunnlaget et tilbud
om hvordan de tenker seg å løse oppgaven. Her kan en også få inn et pristilbud. Det er viktig å
understreke at det ikke bare er pris som er avgjørende for valget, men en totalvurdering av det
innsendte materialet
På grunnlag av dette gjøres det så et valg av 1 av de 3-5.
Det er fellesrådet som byggherre som gjør endelig vedtak om arkitektvalg dersom en ikke har
foreskrevet noe annet i mandatet for planutvalget.
Dette firmaet får i oppdrag å gå inn i et samarbeid med planutvalget.

Det aller første steget i samarbeidet arkitekt – planutvalget.
Kontraktforslaget bygger på Norsk Standard.
Det bør også være en avklaring hvem i arkitektfirmaet som blir de(n) ansvarlige og hvilke
personer i firmaet planutvalget skal forholde seg til. Her arbeider nok de enkelte arkitektfirmaene
noe ulikt. Men det bør være en selvfølge at den prosjektansvarlige er med under oppstarten.
Ut fra det vi allerede har antydet, er det viktig for prosjektet at mest mulig er klargjort også på
dette punktet før en gjør avtaler.
Det er også nå en bør legges inn ”etapper” i det videre arbeidet og at avtalen i første omgang går
på å få fram et Skisseprosjekt som senere sikter fram mot en realisering.
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2. Befaringer.
Befaringer og samtaler med andre som har bygget kirke, kan gi mange gode innspill underveis.
Dersom en legger opp til befaring på et tidlig tidspunkt, må nok dette bli på et generelt plan.
Ved å ta en rundtur til nyere kirkebygg, får en et visst inntrykk og orientering om hvilke tanker og
ideer som en legger til grunn for nybygg.
Flere har erfart at det kan være nyttig med flere befaringer. Dette avhenger av økonomi og om
det er nybygg i rimelig nærhet. Et planutvalg har stor nytte av en generell innføring.
Et godt tidspunkt for befaringer, er etter at arkitekt er valgt. Da har utvalget gjort mange
refleksjoner gjennom det funksjons- og romprogrammet som er utarbeidet. Arkitekten vil være
åpen for innspill. En skal heller ikke undervurdere hvilken betydning det har med felles
opplevelser. En blir bedre kjent og får i gang den kommunikasjonen som er så viktig i forbindelse
med et kirkeprosjekt. Mange av de samtalene som foregår underveis, både i små og store grupper,
har vist seg meget verdifulle.
En befaring kan bestå av en rundreise til aktuelle kirker i nærområdet, men også besøk i andre
bispedømmer kan være nyttige. Av egen erfaring ser jeg at besøk både på Jylland og Sjælland i
Danmark har vært verdifulle.
Befaringer er også med å danne et felles erfarings- og opplevelsesgrunnlag.
Samtidig er det viktig at en på forhånd har klargjort hva en ønsker å få belyst. Det kan dreie seg
om ulike løsninger; en eller toplansløsning? Hvordan er kirkerommet innredet?
Bruken og utnyttelsen av tomten? Hva med det utvidede kirkerom? Hva slags kunst?
Ikke minst er det viktig å bruke tid på å få innblikk i hvilke erfaringer brukerne har høstet når
kirken og kirkerommet er tatt i bruk.
Bør en besøke mange eller færre kirker?
Det er vanskelig å vurdere.
Befaringen bør være godt forberedt og skreddersydd i forhold til det en holder på med.
Viktig å være ute i god tid med klare avtaler for tidspunkt for besøket, lengden på besøket,
hvem som møter fram som kjentmann, telefonnummer til både kirken og kjentmann.
Det er nedslående og ”vaste of time” å komme til stengt dør.
Til en god forberedelse hører også program med klokkeslett som sendes til kirkene og personene
en skal møte.
Dersom gruppen har en viss størrelse, bør en gjøre avtaler med spisesteder.
Hver deltaker får selvsagt et program for hele befaringen.
Det er en stor fordel om deltakerne på forhånd har tilgang til eksempelvis tegninger av kirker en
skal besøke.
Erfaringer fra en rekke befaringer er at 1til maks 1,5 time, er en god ramme for et besøk. Dette
avhenger selvsagt av hva en ønsker å se. Dersom det også skal gis en orientering fra dem som
bruker vedkommende kirke, må det avsettes tid til dette.
Etter å ha hatt ansvaret for befaringer både lokalt og på lengre turer, er tilbakemeldingene svært
gode. Det er ingen tvil om at godt planlagte turer har stor betydning for arbeidet videre. At
besøkene også ”viser igjen” i arkitekttegningene regner vi som et pluss.
Gode løsninger gir nye gode ideer.
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På dette stadiet av planarbeidet er det hele tiden muligheter for justeringer og endringer uten at
dette betyr de store utgiftene.
Bør en reise samlet (minibuss) eller i privatbiler?
Det kommer an på hvordan befaringen er lagt opp.
men jo mer samlet en er, jo mer skjer det i selve gruppen.
Momenter å ta med ved besøkene:
Minner prosjektet om en kirke som er bygd ferdig?
Hvordan fungerer utseende i forhold til omgivelsene?
Hvilke erfaringer har en i forbindelse med vedlikeholdet?
Kirkerommet; Utformingen. Møbleringen.
Spørsmål om kunst
(Se også eget punkt om dette)
Det utvidede kirkerommet.
Kirketorg og kjøkken
Kontorforhold. Vurdere ulike løsninger.
Trafikkforholdene i bygget
Om uteområdet og parkering.
Tilsyn og låsing. (seksjonering)
Problemer under bygging og vedlikehold
Spør en omhva en kunne tenkt seg annerledes, trekkes det ofte fram mangler:
For liten lagerplass, mer kontorplass osv.
Dette er i og for seg viktig . Men det er også flott om en kan få fram om
prosjektet har svart til de forventinger en hadde da planleggingen startet.
En avtaler på forhånd om å gjøre stikkordsnotater underveis.
Hva med å dele litt på oppgavene?
En av deltakerne kan gi en liten kommentar om hvordan vedkommende opplever kirken?
(Kan av og til være litt vanskelig dersom vedkommende har en annen oppfatning enn
”kjentmannen”.) Men det er viktig at kommentarer ikke oppleves som kritikk. Kommentarer kan
jo også komme senere internt i gruppen.

3. Arbeidet med skisseprosjektet.
Det er fra nå av ”taksameteret” begynner å gå.
Arbeidet i planutvalget har i de fleste tilfeller vært basert på valgte, frivillige medlemmer.
I det videre arbeidet vil det, etter hvert som avtaler utformes, brukes penger.
I kontrakten med arkitekten står det vanligvis ett av to:
1) En fast sum for arbeidet fram til skisseprosjekt, inkludert møter,
befaringer osv.
2) En eller annen form for timebetaling til de ulike aktørene i arkitektfirmaet.
Det er vanligvis ikke nødvendig å trekke inn andre konsulenter i etappen fram til Skisseprosjekt,
men det kan underveis vise seg ønskelig å ha kontakt med for eksempel byggteknisk konsulent
eller akustiker.
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Bruk av konsulenter må det eventuelt gjøres vedtak om i planutvalget.
Disse betales ofte etter medgått tid.

Møter i planutvalget.
Noe avhengig av antallet medlemmer i et planutvalg, har en ofte valgt å sette ned en mindre
arbeidsgruppe som kan ha jevnlige møter med arkitekten.
Men i de første møtene kan det være fordel at hele planutvalget er med.
Det er en forutsetning at arkitekten går inn som ”konsultativt medlem” av planutvalget.
Erfaring viser at det er viktig å få fram faste tidsrammer for møtene.
Det er også viktig å ha en framdriftsplan som sier noe om antall møter også
ved utarbeidelse av skisseprosjektet En bør også avsette tid til befaringer og møter med bl. a
brukergrupper.
Det kan være en fordel å legge møtene til dagtid.
Dagmøter blir kortere.
Kveldsmøter blir ofte langdryge. Noen har satt av kvelden og glemmer at det går penger.
Samtidig er det viktig at alle i f. eks. planutvalget får si sitt og ha innflytelse på utviklingen.
Framdriftplanen legges fram for planutvalget på et tidlig tidspunkt. Det kan være med å holde en
klar linje i framdriften.
Når de første skissene foreligger, vil det være naturlig å holde dem sammen med tanker og ønsker
som var bestillingen.
Av erfaring vet vi at størrelse og økonomi snart kommer opp som tema.
Det er også viktig å understreke at dette er de første forsøkene. Vi ser nok at mange alt for fort
tror at det er slik dette prosjektet kommer til å se ut. Det kan nok være med å låse et
tegningsarbeid. Vi vet at eksteriørtegninger fester seg fort.
Det blir en vurderingssak hvor mange som skal få innblikk i arbeidet i den første fasen.
Det er viktig at arkitekten også føler seg fri. For mange innspill kan binde
kreativiteten.
Etter hvert får gruppen som helhet større innsyn i tegningene.
Noe avhengig av arbeidsmåten, (de fleste bruker data i dag,) kan planutvalget få innblikk i
hvordan prosjektegningen utvikler seg. Vi skal også huske på at ikke alle klarer å se for seg
hvordan prosjektet kommer til å se ut i terrenget bare på et tegnegrunnlag.
Når en har fått avklart hovedformene, kan det være en stor fordel også for arkitekten
at det blir laget en enkel modell gjerne i en eller annen form for isopor. I flere prosjekt har dette
vært en oppgave for nevenyttige personer i menigheten..
Er tidspunktet kommet til å presentere dette for Menighetsråd, Fellesråd?
Her må en regne med at det fort blir spørsmål om økonomi og størrelse.

4. Brukergrupper underveis.
Møter med brukergrupper.
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Etter hvert som tegningene begynner å feste seg, vil det være nyttig å trekke inn
brukergruppene. Om den enkelte brukergruppen skal ha et møte med planutvalget eller
en skal ha et felles møte, avhenger av organiseringen av prosjektet.
Vi har meget gode erfaringer med møter mellom den enkelte brukergruppe og planutvalg
inkl. arkitekt. Dette blir jo en grundig gjennomgang som kan åpne for korrigeringer ut fra
brukerinnspill. Dette er viktige etapper fram til Skisseprosjekt.
Ta også med disse to erfaringene vi har gjort i den videre vurdering:
1)Brukergruppene utgjør ikke bare en ressurs for selve planleggingen.
Det har vist seg at disse er meget gode ambassadører for den nye kirken.
Brukergruppene blir nøkkelpersoner i det å få et engasjement for prosjektet,
særlig omkring innsamling og økonomi.
2). Det er viktig å bruke en del tid på å understreke at forandringer skjer underveis. Et
skisseprosjekt er, som ordet sier, et skisseprosjekt og må gjennomarbeides på vei mot
forprosjekt.
Her kan bl.a. tekniske løsninger, kanalføringer endre ganske meget.
De ansatte i menigheten utgjør en spesiell gruppe. Selv om de er med i de ulike
brukergruppene, er det viktig at de også informeres som gruppe.

5. Informasjon.
Menighetsråd/ Fellesråd.
Et kirkeprosjekt under utvikling bør ikke være noen hemmelighet. Samtidig er det en
fordel at en ikke går ut for tidlig med tegninger. Noen kan lett bli skuffet når det blir
forandringer.
Men et prosjekt er en prosess, og det må det være. Det innebærer bevegelse og
forandring.
Både menighetsråd og fellesråd trenger informasjon. Fellesrådet som oppdragsgivere
bør får fortløpende informasjon gjennom ulike referater.
Husk! Vi trenger entusiaster!
Fellesrådet bør ha en fast informasjonspost på hvert møte så lenge det foregår arbeid med
et kirkeprosjekt. Det gjelder både i Plan- og byggefasen.
Og vi trenger korrigeringer. Det er ikke uvanlig med et fellesmøte der
både planutvalg, arkitekt, menighetsråd og fellesråd er tilstede.

Kommunen.
Det er viktig å gi informasjon til flere instanser på kommuneplan; både på politisk plan og
overfor de ulike organer i administrasjonen.
Det har vært gode erfaringer med møter hvor både ordfører og rådmann har vært
representert. Det har gjort at en lettere har kunnet drive prosjektet fram. Det er fint når
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det knytter seg stor interesse til et kirkeprosjekt. Det er også en selvfølge at kommunene
med sine bevilgninger er viktige samarbeidspartnere.
Representanter for planutvalget har møtt fram for å gi muntlig informasjon på politiske
gruppemøter og formannskapsmøter.
Den muntlige informasjonen som kommunestyremedlemmene får, bør også følges opp
med en skriftlig del som presenterer prosjektet.

Folkemøte.
I tillegg til lovpålagte menighetsmøter, kan et eller flere åpne møter (folkemøter) være
nyttige. Selv om frammøtet kan variere ganske meget, kommer det fram viktige
synspunkter. Dessuten gir slike møter muligheter for å si noe om økonomi. Et folkemøte
har flere ganger resultert i oppsving i innsamlinger.
Men……..
Det vil alltid være noen som mener de ikke har fått informasjon til tross for tillyste møter
og informasjon i dagsaviser og menighetsblad.

Informasjonsbrosjyre.
Når en er kommet så langt i planprosessen, kan både skissetegningen og det
skriftige materiale brukes som grunnlag for en informasjonsbrosjyre til dem
som kommer til å sokne til den framtidige kirken.
Til slutt i dette kapitelet er tatt med noen eksempler på slike brosjyrer.

6. Drøftinger med godkjenningsmyndigheter.
Når vi tar dette opp som et eget punkt, er det først og fremst for at ikke prosjektet skal få
negative ”overraskelser” på et senere tidspunkt.
Det er viktig å holde åpne kanaler og knytte kontakter. Dette vil gjøre at gjennomføringen går
lettere.

Kommunen.
Viktige spørsmål som tomteareal, adkomst, naboforhold, tilknytninger til vann og avløp er som
oftest avklart når en starter med et prosjekteringsarbeid. Likevel har det kommet fram under bl.a.
forhåndskonferansen, pålegg fra kommunens side som har vært med på å fordyre byggeprosjektet
betydelig.
Det er også viktig at en har best mulig kartgrunnlag for planarbeidet. Det vanlige er i dag digitale
kart der en rekke opplysninger er lagt inn.
Dersom det benyttes en ”gammel” tomt, er det naturlig å undersøke tomtens ”historie” slik at
ikke gammelt ledningsnett eller forurensinger gir negative overraskelser.

© Stavanger Bispedømme, Kirkebyggkonsulent Finn Bårdsen

Vi bygger kirke – fra drøm til virkelighet

34

Biskop og Kirkedepartement.
Tomten oppfattes som en del av hele prosjektet og godkjennes sammen med dette. Men både
biskop og kirkedepartementets konsulent bør foreta befaring og gi sine uttalelser om tomten.
Dette gir trygghet, ikke minst i de første fasene med planleggingsarbeidet.
Det har også stor betydning at biskopen og bispedømmerådet holdes informert omkring
utviklingen av prosjektet. Dette gjelder også når et prosjekt stanser opp.
Erfaringene tilsier at det hele tiden må være et påtrykk fra de ulike kirkelige instansene.

7. Det endelige skisseprosjektet
Hva er et skisseprosjekt?
Hva skal et skisseprosjekt brukes til ?
Når er et skisseprosjekt ”ferdig” ?
Det er forskjellige oppfatninger av hva et skisseprosjekt er.
Men det vanlige er at ”skisseprosjektet” oppfattes som en etappe før en trekker inn
rådgivende ingeniører for mer detaljert planlegging.
Et skisseprosjekt kan med fordel vise:
Plassering på tomt.
Det arkitektoniske hovedgrepet.
De ulike grunnplanene og plassering av rom i forhold til hverandre.
Noe om størrelser på rom. Skisser på fasadeløsninger.
En beskrivelse som sier noe om materialvalg.
De første økonomiske overslagene.
Skisseprosjektet skal danne grunnlag for å vurdere om en har klart å konkretisere noen av
de ideene en hadde i utgangspunktet. Er det gitt svar på ønsker og behov som var
grunnlaget? Har eventuelle endringer gitt bedre løsninger. Er vi på rett vei både når det
gjelder planløsninger og økonomi?
For noen prosjekters del, vil det være behov for å gå dypere inn i problemstillingene. Det
er også derfor en av og til har brukt betegnelser som ”et utvidet skisseprosjekt”. En går
noe videre for å se hvilke konsekvenser utformingene har for omgivelsene, bruken av
tomten, trafikkforhold osv. En ønsker kanskje en nærmere vurdering av oppvarming,
ventilasjon osv. Noen ganger går en også videre på uttegningene av fasadene slik at en kan
bygge en enkel modell.
En enkel modell synliggjør på en helt annen måte enn tegninger.
Når Skisseprosjektet foreligger, må både arkitekt og planutvalg gis mulighet til å evaluere
den arbeidsperioden som ligger bak.
I kontrakten med arkitekten velger mange å ha med et forbehold om en slik vurdering på
dette tidspunktet. Samtidig har jeg ikke erfart at samarbeidet har blitt avsluttet i
forbindelse med at Skisseprosjektet foreligger.
Skisseprosjektet gir oss grunnlaget for en bredere informasjon.
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8. Forslag til Gaveliste for nye kirkebygg
Gaver som skal plasseres i kirkerommet, må godkjennes av biskopen.
Det må være kontakt med biskopen før en svarer ja til gaven.
Dette kan ikke understrekes sterkt nok.
1 Kirkeklokke.
Det beste er å ta kontakt med Nauen Klokkestøperi i Tønsberg.
Nauen er den eneste produsent av kirkeklokker her i landet.
De kan gi tilbud ut fra størrelser og antall klokker.
En middels stor klokke koster kr 100.000 + moms.
Husk at i tillegg til selve prisen på klokken, vil det også bli utgifter
til oppheng og automasjon, frakt og montering.
2. Utsmykning.
Det kan være ulike former for kunst.
En hovedutsmykning i forbindelse med fondvegg el. lignende.
En markering på utsiden av kirken osv.
3. De liturgiske møblene.
Det er viktig at arbeidet med liturgiske møbler kommer tidlig i gang.
Enkelte prosjekter har valgt å utforme disse i et samarbeid mellom for eksempel kunstner
og arkitekt. Dette har gitt spennende resultater.
Forslag skal følge Forprosjektet i forbindelse med godkjenning.
4. Orgel
Viktig at det kommer fagfolk inn i bildet på et tidlig tidspunkt.
Dette kan jo bli en svær og omfattende sak.
Det må avsettes plass i kirkerommet. Dette angir også noenlunde størrelsen på orgelet.
Samtidig er orgelet en del av helheten.
I flere kirker har en fått inn større orgler enn det som var prosjektert. Dette har gjort at
orgelet har fått en alt for dominerende plass.
Flere prosjekt har opplevd at orgelkomiteer er blitt en ”stat i staten”.
Eks Skøien kirke, Oslo. Sofienmyr i Ski kommune.
Prisantydning: En stemme koster ca kr 125.000 + moms.
5. Belysning (lysekrone)
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Valget avhenger av hva slags belysning en ønsker i kirkerommet
Fra gammelt av har en jo hatt en eller annen form for lysekroner som i seg selv har vært
dekorative.
Men når en nå har tatt i bruk prosjektor og videokanon, må dette samordnes med belysning.
For mye som henger ned fra tak hindrer ofte noe av sikten Det er gode norske og særlig danske
produkter på markedet.
6. Brudestoler.
Her er det lange tradisjoner. Mange av våre middelalderkirker har vakkert utskårne stoler med
gyldenlær i sete og rygg.
Korstoler eller prydstoler bør gli harmonisk inn i det øvrige miljøet.
Flere produsenter har laget en prydstol ut fra samme design som de øvrige stolene/benkene.
Denne har ofte armlen og en høyere rygg. Materialvalget i sete og rygg kan være et annet enn
stolene ellers i kirkerommet.
En prydstol koster 5.000-10.000 når den er samme type som øvrige kirkestoler.
7.

Stoler Benker.

Flere nye prosjekt har gått ut med ”gi en stol” og samlet inn mange penger. Det er viktig at
prisen på stolen ikke er urimelig høy. En stol til ca kr 1000-1500 med moms synes å være
innenfor rimelighetens grenser.
Benk er som regel dyrere enn stol pr. sitteplass.
Erfaringer viser at det er viktig å begynne tidlig med valg omkring stol/benk.
I flere prosjekter er dette blitt en salderingspost. En har valgt billige løsninger som i det lange løp
ikke har vært tilfredsstillende.
8. Altersølv, nattverdssølv.
A Kalk
B Disk
C Oblateske
D Vinkanne. (ca 7000 sølv Marthinsen)
E Særkalker. (ca kr 700 sølv Marthinsen)
Marthinsen i Tønsberg har levert til svært mange kirker. En kan føle at dette er
masseproduksjon. David Andersen har levert i en periode, men produksjonen har vært lagt ned.
Firmaet David Andersen har i en periode samarbeidet med mindre firmaer.
Det er mulig å utfordre metallkunstnere, men det blir kostbart. Det må da brukes mye tid fra
brukere eller teologers side for å legge til rette for funksjonsriktig utførelse.
Det finnes en del ”altersølv” som er produsert i Danmark eller Sverige.
I Menighetsrådenes blad (Danmark) er det som regel annonser.
I Sverige kan kontakten være via Verbum forlag.
Når det gjelder lysestaker og blomstervaser, bør disse få noe av den samme utforming.
Husk at der liturgen står bak alteret, kan for meget på alteret lett hindre kommunikasjon.
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9 Dåpsfat
Dette henger sammen med hvilken utførelse selve døpefonten får. Dersom en har benyttet stein,
har en sløyfet et ekstra dåpsfat av metall. Dåpsfatet er da en del av steinen. Noen har pekt på
problemer med å fjerne vannet. Det kan øses opp på en fin måte og avslutningen kan være bruk
av svamp.
Sølvvarefabrikker har ferdige dåpsfat. En del metallkunstnere kan lage på oppdrag. Det blir da
spesialtegnet.
Noen ganger ser en dåpsfat og dåpsmugge som en enhet.
I den senere tid har en også laget dåpsfat av farget glass.
10.

Dåpskanne.

Dåpskanne og dåpsfat bør sees under ett. Det tar seg alltid fint ut med helhetlige løsninger.
11 Dåpslys.
Bruken av et stort dåpslys er en forholdsvis ny skikk hos oss.
Det bør plasseres slik at symbolbruken blir tydelig.
Det bør ha en god fot og være godt synlig.
12 Tekstiler.
Det overordnede må være at en lager en helhetsplan for bruk av tekstiler.
Det viser seg ofte i ettertid at mangel på helhet trekker ned inntrykket.
Messehakeler/stolaer.
Dette blir en salderingspost i et kirkeprosjekt. Anskaffelser blir ofte utsatt til etter kirken er tatt i
bruk.
Flere steder har en anskaffet en messehakel til vigslingen.
Dersom det skal spesialveves og gis en egen design, kan dette synes å være kostbart.
I de siste årene har en fått laget messehakeler og stolaer som hører sammen.
Dette er med å gi et enhetlig preg.
Dersom en ikke har råd til å anskaffe 4 messehakeler/stolaer på en gang, bør en likevel få
planlagt, designet alle samtidig. En opplever ofte at det er helt ulike kirkelige tekstiler i samme
kirken. Dette kan nok være med å understreke mangfoldet, men det kan se ut som enkelte
innkjøp er lite gjennomtenkte.
Prisantydning: Spesiallaget messehakel fra kr 30000,Stolaer.
Her har kirkerådets draktutvalg utarbeidet retningslinjer for både form og motivvalg.
Både utkast til messehakeler og stolaer skal godkjennes av biskopen.
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Alterduk.
Bruken av alterduk eller en løper på alteret avhenger av hvilken løsning en har gitt utformingen
av alteret.
Ved valg av materiale, legges ulike vurderinger til grunn, men lin blir ofte brukt.
Nattverdselementene skal ikke plasseres på ull.
Det er viktig at en ikke blander sammen materialer. Dette gjør rensing/vasking meget vanskelig.
Antependium.
Dette er også avhengig av utformingen av alteret. Dersom en vil bruke antependier, må disse sees
sammen med de øvrige tekstilene.
Prekestolklede.
For prekestolklede gjelder det samme som for antependium.
Dåpskluter.
Det er fint når en har egne dåpskluter. Det skulle være unødvendig å bruke lommetørklær.
13 Faner.
Bruken av faner kjennes nok fremmed for mange. Men faner med både farge og motiv som
understreker kirkeårets gang er et stort pluss. Det kan også være et fargeinnslag gir et løft til
kirkerommet.
14. Prosesjonskors.
Disse korsene har i løpet av kort tid fått stort gjennomslag. Det skyldes ikke minst at prosesjoner
er blitt en allminnelig del av gudstjenesten. Noen er enkle, andre svært forseggjorte. St.Olav
bokhandel Oslo har en del typer på lager, men fint om det kan være et spesiallaget kors nettopp
for den kirken, et som henger sammen med den øvrige utsmykningen. Det er også viktig at det
lages en fast plass i korpartiet der korset skal plasseres, enten på selve veggen eller i en egen fot.
15. Lysglobe.
Dette er blitt mer og mer vanlig i kirkene våre. Skikken med lystenning er kommet til oss fra
Sverige.
Lysglobene har forskjellig utforming, men de er som regel laget i smijern.
Pris fra kr 8000,Det er også laget en egen boks for lys osv.
Vær oppmerksom på at det ofte blir stearinsøl.
16. Flomlys.
En gjennomtenkt utvendig belysning er med å understreke bygget i landskapet i forhold til
øvrige bygg. Når anlegget er opplyst, kan dette fungere som en sikkerhet.
Det er også mulig å løse strømforbruket ved energibesparende tiltak.
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17. Innredning sakristi, bønnerom.
Det er viktig å gi dette rommet et sakralt preg. Dessverre blir slike rom etter en tids bruk
ofte en eller annen form for lager.
En gjennomtenkt løsning med både skap, oppheng, skriveplass og utsmykning er med
å gi rommet den verdighet det skal ha.
Dette er en utfordring og noen kan være med å løse ut økonomi til dette.

9. Et annerledes kirkebygg.
Følgende notat fra våren 2007 er bygget på momenter som har vært drøftet generelt i
grupper som har planlagt kirker i Stavanger bispedømme.
Når vi tar det med her, er det fordi vi mener at Bogafjellprosjektet, som dette prosjektet heter, må
løses på en annen måte enn en mer tradisjonell kirke. Både de lokale forholdene og økonomien
tilsier at det. Her må det gjøres ”grep” som kan virke utradisjonelle.
Men det er ikke uvanlig at forslagene blir noe endret underveis.
Menigheten selv har klare ønsker om at deres kirkeprosjekt skal kunne fylle ulike behov i
lokalsamfunnet.

Et annerledes kirkebygg.
Utfordringene:
En utforming som understreker at det er kirke.
Spørsmålet om sambruk og samarbeidspartnere.
Vurdere kostnadsrammene.
I løpet av de årene jeg har fungert som kirkebyggkonsulent i Stavanger bispedømme, har
jeg kunnet følge utviklingen av ulike kirkeprosjekt på nært hold.
De mange drøftingene og vinklingene inn i kirkeprosjektene har også gitt rom for å tenke
gjennom hva vi holder på med. Mange av de ideene som har vært brakt fram, er også blitt
videreutviklet inn i byggene. Et eksempel: Tidligere løste en spørsmålet om et ”utvidet” kirkerom
ved å plassere en menighetssal i umiddelbar tilknytning til kirkerommet, bare skilt med en
foldedør. I flere nye prosjekter har en vi innført begrepet ”kirketorg”. Dette rommet er til vanlig
vrimleplassen og sted for kirkekaffe, og det kan trekkes inn som det utvidede kirkerommet når
det er behov for det.
Under arbeidet med skriftlig å samle erfaringer fra nyere kirkebygg, har jeg sett nødvendigheten
av å vurdere også prinsipielle spørsmål. . Dette også ut fra de begrensede ressurser som stilles til
rådighet.
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Erfaringene sier oss noe om at behovene er forskjellige. Derfor har vi fra vår side understreket
hvor viktig det er med et grundig planarbeidet som munner ut i en tydelig ”bestilling” til dem
som skal ha ansvar for byggingen. Det blir faktisk spørsmål om å ”skreddersy” en kirke etter
behovet i det aktuelle området.
Under den videre drøftingen av prinsipper for kirkebygg, vil vi legge vekt på et friere i forhold til
de tradisjonelle løsningene.
Men utgangspunktet må være at kirken, som alltid, skal være et samlingssted der tilbedelsen
understrekes og fellesskapet fungerer omkring ord og sakrament.
Det er ikke uvanlig at en sier: ” En kirke må bygges innenfra. En må starte med kirkerommet.”
Selvfølgelig må kirkerommet få en framtredende plass. Men erfaringene som vi har gjort de siste
årene, viser oss at de trange økonomiske rammene som blir gitt fra bevilgende myndigheter,
styrer prosjektutviklingen mer en ønskelig.
Og dette må også få konsekvenser når det gjelder utforming av nye kirkeprosjekt.
Utfordringen er derfor å tenke annerledes omkring kirker og kirkerom uten at det går på
bekostning av at kirken er kirke.
Rekkefølgen på de følgende punktene kan diskuteres, men hensikten er å trekke fram momenter
som kan legges til grunn nettopp for en helhetstenkning.

Torget, Piazzaen.
Et gjennomgående ønske er at kirken skal ha ”lav” terskel. Hva innebærer dette?
Vi har som kirke, ønske om å nå enkeltmennesker midt i deres hverdag, midt i nærmiljøet.
Kirken må være et møtested som en finner det naturlig å komme til uansett.
Hvordan torget skal utformes, avhenger av meget. Men med utgangspunkt i det røffe,
understreket med belegning som brostein, betongstein eller lignende, gis det mange muligheter:
Mest mulig lys, vinduer (store glassflater) i både vegger og tak. Det ”overbyggede” torget.
Det er flere enn en som sammenligner det med den åpne piazzaen i sydlige land, der en kan sitte
på en fortauskafe og kjenne livet.
Vi ser noe av dette både i kjøpesentere og i undervisningsbygg: Bygningsmiljøer som er med å gi
gjenkjennelse Et sted der en møtes for kanskje å gjøre noe felles eller bare for å være der.
Hva med å brukes ”torggavler” for å myke opp? Hva med å plante et oliventre?
Kan vi ha en kafekrok, en lesekrok der en kan slå av en prat? Her har vi gjort gode erfaringer i
Sjømannskirkesammenheng.
Det er selvsagt mange innvendinger både til det bygningsmessige og det funksjonelle.
Her et lite knippe: Frykten for lekkasjer i glasstak. For varmt om sommeren for kalt om vinteren.
Eller hvordan gi dette en utforming som samtidig skaper lunhet og intimitet? Hva med tilsyn?
Det må ikke bli for meget butikk? Av det kan det skapes kjøpepress.
Torget er med å danne overgangen fra uterom til innerom. Det er et ”velkommenrom”
Noen av brukerne kommer kanskje ikke lenger enn hit. For andre kan dette være inngangen til en
eller annen form for aktivitet.
Avhengig av utformingen, kan en nå gå tørrskodd videre til de øvrige rom i bygget.

Kirkerommet.
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Rommet skal gi høytid. Det skal være et annerledes rom. En skal legge til rette for
primærfunksjonene som gudstjenester og kirkelige handlinger.
Ut fra en rimelig vurdering har vi i dag tilstrekkelig med kirker der det kan foregå vigsler.
Erfaringene tilsier at moderne ”arbeidskirker” velges bort av brudepar.
I denne sammenheng er det vel først og fremst ”det romantiske” omkring vigsler som kan bli
ivaretatt med ”den hvitmalte kirken med orgelbrus”.
Arbeidet med registrering til Kirkebyggdatabasen gir anledning til refleksjon omkring de mange
kirkerom som står ”tomme” de fleste dagene i uken. Samtidig bruker vi store beløp på
oppvarming og vedlikehold.
Og skulle menigheten ønske å tilpasse den gamle kirken til økt bruk, har de mange diskusjonene
med Riksantikvaren omkring detaljer for tilpassing av kirkerom, vist hvor vanskelig det er å få til
forandringer. Men nettopp disse ønskene fra brukerne viser hva som er nødvendig for å få et
kirkerom til å fungere i dagens gudstjenesteformer.
Eksempelvis: Fjerne korskranker. Få et utvidet korparti. Fjerne benker framme og helt bak i
kirkerommet. Få bedre sittekomfort.
Samtidig beholder en et kirkerom der et samlende alter står fast.
Dette reiser også spørsmålet: Når er et kirkerom kirkerom?
Selv om det er noe ulik oppfatning om hvor i rommet alteret skal plasseres, synes det å være
enighet om at ” for at et kirkerom skal være et kirkerom, må det være et alter”.
Men fortsetter kirkerommet å være kirkerom hvis alteret ved enkelte anledninger skjules av f.eks
en skyvevegg? Eller motsatt: Er vi så mye ”friere” dersom vi har en skyvevegg. Hva skal skjules?
Tar vi konsekvensen av dette når det skal bygges nye kirker?
Kan kirkerommet eller deler av kirkerommet også brukes til andre aktiviteter samtidig som
kirkerommet beholder sin identitet?
Denne utfordringen lar vi ligge i bunn når vi går videre i drøftingen av kirkerommet.
Det viktigste for gudstjenestedeltakerne synes å være:
Se godt, høre godt og sitte godt.
1. Se godt.
Her gjelder det langt mer enn å se presten. Antall medvirkende har steget. Tekstlesere,
kor, musikere og dramatisering.
Det er viktig med en eller annen form for nivåforskjell. Ordet ”scene” klinger dårlig å
kirkesammenheng, men alterpartiet må heves i forhold til det øvrige rommet.
Et trinn regner vi vanligvis til ca. 15 cm.
Et annet viktig moment er belysningen. Her har det vært en veldig utvikling
de siste årene. Det gis også mulighet til å variere lysstyrken.
2. Høre godt.
Lydforholdene er noe en sliter med også i nyere kirker. Her er motstridende ønsker
når det gjelder etterklangstid. Det har også foregått mange eksperimenter der lokale
”lydeksperter” har vært inne i bildet. En har kjøpt inn kostbare anlegg som ikke har
fungert tilfredsstillende. Et annet moment er at selve høytalerne ofte plasseres
skjemmende i kirkerommet. Det aller viktigste er at en er klar over at lydproblematikk
er noe langt mer enn spørsmål om etterklangstid.
3. Sitte godt.
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For nye kirker bør ikke dette være noe problem. Det gis gode løsninger enten en velger
benk eller stol. Men polstring har innvirkning på klangbilde i rommet. Det er en stor
fordel å få avklart spørsmålene omkring stol/benk og bruken av disse på et tidlig. Ofte
har en utsatt avgjørelsen og ”måttet” velge rimeligere løsninger enn det som var
ønskelig.
Så langt jeg kan vurdere, behøver ikke disse momentene gi en begrensning for en fleksibruk av
kirkerommet eller deler av dette.
Hvor ligger begrensingen i bruken av et kirkerom?
Som det går fram av lovgivningen synes det å være et skille:
1 Vigling av kirke.
2. Og rom vigslet til kirkelig bruk.
Når en kirke vigsles. - dreier det seg bare om de rommene som har tilknytning til kirkerommet?
Eller er det kirkeprosjektet som helhet?
Hvordan fungerer dette i dag? Hvor ligger begrensingen av bruken?
Riksantikvaren har hatt problemer i forbindelse med listeføring av nyere kirkebygg (arbeidskirker)
Hvor går grensen?
Vi opplever i dag som akseptert at kirkerommet brukes til konserter der det framføres musikk og
sang som har lite med et kirkerom å gjøre. I sammenheng med dette applaus på vanlig måte for
aktørene som på en konsert.
Men denne bruken har som regel ikke ”brutt opp” rommet ved flytting av for mange stoler og
benker.
Samtidig opplever vi at liturgiske møbler er fjernet.
Liturgiske møbler.
Skal disse ha sin faste plass?
Vi har allerede sagt en del om alteret.
Dersom det er snakk om fleksibruk av kirkerommet, vil de fleste kjenne det naturlig at alterpartiet
blir skjermet i forhold til det øvrige rommet, men ikke nødvendigvis med forheng eller
skillevegg.
Hva innebærer det at alteret står der også når det foregår annen aktivitet?
Etter min oppfatning vil alteret og alterutsmykningen nettopp markere det spesielle ved rommet.
Dersom en velger å ha et bordalter midt i kirkerommet, kan dette sees på som et supplement til
alteret i alterpartiet. Dette bordalteret vil være flyttbart.
I de tradisjonelle kirkekonseptene er ikke minst det å høre understreket. Det læremessige har en
viktig funksjon. Prekestolen kan stå som symbol for dette.
Det vi i dag opplever, er at den sjeldnere er i bruk.
En finner det urimelig at det skal være både lesepult og tradisjonelle prekestolen.
Meget av det læremessige formidles nå langt mer visuelt ved bl.a. bruk av drama og tekniske
hjelpemidler som prosjektor og stort lerret. Makter vi å integrere disse nye elementene i
kirkerommet? Mange steder har dette fått en altfor dominerende plass.
Det paradoksale er at til tross for mange medvirkende, så blir de fleste sittende som passive
tilskuere og tilhørere.
Døpefont.
Denne har ført en omskiftende tilværelse fra inngang til alterområde.
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I dag plasseres døpefonten ofte i overgangen mellom kirkerom og alterparti.
Ut fra det vi har sagt om de øvrige liturgiske møblene, vil det være rimelig med en flyttbar
løsning, noe avhengig av utformingen av rommet og selve døpefonten.
Men den bør være godt synlig under selve dåpshandlingen.
Alterskranke.
Det er mer og mer vanlig med intinksjon i forbindelse med nattverd. En oppretter ”stasjoner”
rundt i kirkerommet. Knefallet blir da ”overflødig”. Men det er mange som savner at en kan
knele ned ved nattverd.
Amfiløsning.
I flere av de nyere kirkeprosjektene har ønsket om en amfiløsning vært sterkt framme.
En tradisjonell amfiløsning kan en lett komme til å låse deler av rommet.
Det vi ser, er at det stadig oftere tas i bruk en eller annen form for teleskoptribune der gulvet kan
frigjøres.
Eller kan en tenke seg at en på samme måte som i teater og konserthus kan variere høyden på
alterpartiet. Dette vil virkelig kunne gi en fleksibel bruk.
Det også mulig å bruke ulik form for lys for å understreke forskjellig bruk av rommet.
I en noe mer avansert sammenheng kan en også få installert matter, dempere for lyden sin del.
Skillevegg.
Spørsmålet om en eller annen form for skillevegg kjenner vi fra før.
I mange av de såkalte ”bedehuskapellene” finner vi en form for skille mellom det store rommet
og alterpartiet, i form av eksempelvis foldevegg, portière, forheng eller lignende.
Når dette er trukket for, er rommet noe friere til annen bruk.
Dette finner vi også i en del Sjømannskirker.
I flere arbeidskirker er det ikke uvanlig at en dekker på inn i selve kirkerommet når den
tilstøtende menighetsalen blir for liten.
En foldevegg kan også skjules i taket og bare senkes når den skal fungere som skille.
Dette ser vi i mange idrettshaller.
Et alternativ.
Kan det tenkes at en ved bygge opp en scene mot bak- eller sidevegg, komme noe av eventuell
kritikk i møte? En får da et noe tydeligere alternativ i bruken av rommet.
På mange måter er det bare fantasien som setter begrensninger.
Erfaringene er nok noe ulike. Så lenge en beholder den vanlige møbleringen i rommet, synes det i
dag som kirkerommet kan brukes til svært ulike ting.
(Mange kirker ble brukt til stemmelokale så tidlig som i 1905)
Det kritiske punktet synes å være når møbleringen gjøres om eller fjernes slik at det f.eks kan
foregå en eller annen form for lek eller ballspill.
Bryter dette med intensjonene i rommet?
Dette er et moment en må vurdere i det videre arbeidet med utformingen og funksjonene i
Hallkirken. Dette vil bl.a. avhenge av hvilke samarbeidspartnere som knyttes sammen for i
fellesskap å reise en slik kirke. Dette kommer vi tilbake til i det følgende.
Hva med de ”nye” gudstjenestene?
De sprenger på mange måter det tradisjonelle gudstjenesterommet.
Thomasmessene kan stå som eksempel på at hele kirkerommet blitt tatt i bruk.
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Det er blitt mer og mer vanlig at en bruker flere rom i gudstjenestesammenheng. De fleste har
opplevd at søndagskolen er i funksjon under deler av gudstjenesten. Dette er i ferd med å utvikle
seg videre til flere grupperinger. En starter med fellessamling og går så i grupper.
Det er ingen tvil om at det i framtiden kommer gudstjenesteformer som vil understreke både
fellesskapstanken og opplevelsesaspektet.
Dette må være det overordnede i arbeidet med nye, spennende kirkerom.
Kirken kan begynne å ta form.
Vi har til nå hatt framme momenter for hva kirketorg og kirkerom kan inneholde.
Men samtidig er vi klar over at økonomien er en viktig side av et slikt prosjekt.
Det vi til nå har skissert, kan betegnes som en hall. Men den behøver ikke se ut som en
bedriftshall eller idrettshall. Vi ser for oss en bygning der veggene har høyde som kan gi rom for
2 etasjer. (6-7 meter) Dette vil også bety at kirkerom og kirketorg er rom med relativt stor
takhøyde. Men samtidig kan takhøyden over de ulike delene varieres.
De store veggflatene kan ”kamufleres” på ulik måte. Det kan lages rammeverk som bryter opp de
store veggflatene. Vindusflater kan også variere. Her gis det mange muligheter.
Når det gjelder det utvendige taket, kan også dette variere. Det viktige er at det er fall og at
vannet kan ledes ut og vekk fra taket.
Hva så med de øvrige rommene. Dette må sees og løses sammen med samarbeidspartnere.
Men ut fra behovene for oppdeling underveis i gudstjenester, vil det være naturlig å tenke
grupperom eller klasserom. . En kan godt definere disse rommene ut fra grupperinger som
Nødvendige rom, Mulige rom og Ønskelige rom. Her vil meget avhenge av hvordan konseptet
utvikles.
Samarbeidspartnere
Er det mulig i kirkesammenheng ?
Ja, her har vi positive erfaringer. Jeg nevner som eksempler:
De mange barnehagene i tilknytning til nyere kirkeprosjekter.
I Åmot i Modum har kommunen bygget en Bibliotekfilial som er knyttet til kirketorget.
På Nærbø er underetasjen i den nye kirken blitt brukt som skole i en periode der det har vært
vanskelig å løse klasseromsproblemene.
Gausel kirke er en del av bydelshuset.
Vi finner nok flere grupperinger som kunne tenke seg å innlede samarbeid. Det derfor helt
avgjørende at de som arbeider med planer omkring et kirkebygg, innbyr til et samarbeid for
flerbruk.
Her tenker vi i første omgang på løsninger som uten for store omkalfatringer kan brukes av ulike
grupperinger. Det kan også gis løsninger der et eller flere rom brukes av en samarbeidspartner i
en periode og så overlates til kirkelig bruk.
Hvordan finne samarbeidspartnere?
Her finnes ingen oppskrift. Men ved å orientere seg i lokalmiljøet vil en snart oppdage noen av
dem som kan være aktuelle. Ikke minst kan kontakter inn i ulike kommunale sammenhenger som
skole og fritid, eldreomsorg ,bydelssammenheng åpne for spennende konstellasjoner.
Det er samtidig viktig å vurdere nøye fordeler og ulemper ved et slikt samarbeid.
Ut fra Hallkirkekonseptet kan det tenkes at disse rommene blir plassert på den andre siden av
kirketorget i forhold til kirkerommet. Men dette avhenger noe av størrelse og form på tomten.
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Hvordan understreke at det er en kirke ?
Det kan gjøres på mange måter. Her ligger den arkitektoniske utfordringen. Et viktig moment i
den sammenhengen er klokketårnet. Tårnet har lange tradisjoner og kan ha ulik utforming og
plassering. Enten det plasseres på bygget eller i umiddelbar nærhet, har dette en signaleffekt som
markerer at her er en kirke.

Er Hallkirken en mal for den framtidige kirkeløsning?
Det er på ingen måte intensjonen med dette notatet.
Det er ment som momenter som bør overveies når en skal utvikle nye kirkeprosjekter i typiske
nybyggerområder med en mer tradisjonell kirke i nærheten.
Disse momentene kan også brukes når en planlegger kirkebygg i bygdesentere der den
tradisjonelle kirken er blitt liggende ”på landet”.
Men tankene omkring hvilke muligheter en Hallkirke gir kan også være aktuelle der en i
utgangspunktet har tradisjonell kirke, men der befolkningen har stor vekst. Dette har vi mange
eksempler på i Stavanger bispedømme. En kan nevne Frøyland/Orstad, Nærbø, Ålgård.
Det gis også muligheter for å løse et byggeprosjekt i flere byggetrinn. Selv om dette totalt gir en
dyrere kvadratmeterpris, må vi ta med oss ordet om ”at det er dyrt å være fattig”.
Det viktige er at en får utarbeidet en totalplan også når en er tvunget til å realisere byggingen
over flere etapper.
Selv om en Hallkirke kanskje ikke er så ”staselig” som en av våre mer tradisjonelle kirker, tror vi
at bygget vil ha sin verdi og at det kan være med å gi en positiv identitet og en viktig tilhørighet
for dem som bor i området.

11. Eksempel på informasjonsbrosjyre.
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3. kapitel. Fra Skisseprosjekt til Forprosjekt.
1.
2.
3.
4.

Prosjekt/byggeleder.
Prosjektgruppe/ prosjekteringsmøter.
Fra planutvalg til byggekomite/ forslag mandat
Organisasjonsplan.

5. Møbleringsplan
6. Søknader om godkjenning.
7. Søknad om kommunal godkjenning.
Forhåndskonferanse
8. Søknad om kirkelig godkjenning.
9. Søknad om bygging av ny kirke.
10. Hva koster kirkebygget?

Konsolidering.
Selv om vi her i Manualen lager et etappeskille ved ferdig skisseprosjekt, vil nok mange prosjekter
gli over til et forprosjekt uten det store spranget. Samtidig mener vi det er viktig for prosessen at
en også stanser opp for å vurdere om en er ”på rett vei”.
Med denne etappen skal skisseprosjektet, som nå er vurdert, føres videre fram til et
forprosjekt. Det er forprosjektet som legges til grunn for søknader både til biskop,
kirkedepartement og kommune.
Når en starter på denne etappen, bør en først bruke en del tid til å vurdere de anmerkninger og
kommentarer som er kommet fram omkring skisseprosjektet.
Planutvalget gjør dette sammen med arkitekten og får justert det en ønsker i tegningene.
Vi vil understreke at brukere og planutvalg fortsatt har mulighet til å påvirke uten de store
kostnadene.
Noen har valgt å be brukergruppene igjen komme med kommentarer til de justerte tegningene.
Med god planlegging behøver dette ikke å forlenge prosessen.
Det er også naturlig at en nå utarbeider en framdriftsplan som inneholder tidsrammer
og organisasjonsplan. En annen viktig side er å bestemme rammene for forprosjektet.
Hva skal det inneholde? På hvilket nivå skal tegninger og beskrivelser være? Hvor meget skal
legges ned i kalkuleringer og økonomidelen?
Ved flere anledninger har en utarbeidet et såkalt ”forenklet forprosjekt”. Dette innebærer en
begrenset bruk av konsulenter. Rådgivende konsulenter trekkes inn basert på timebetaling.
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Det blir da først og fremst det materialet som arkitekten blir bedt om å utarbeide, som legges til
grunn. På økonomisiden må det bli erfaringstall fra byggebransjen, vurdert opp mot prosjektet,
som legges til grunn for kostnadsberegninger.
I de siste årene har en slik ordning vist seg noe vanskelig å gjennomføre både på grunn om lov
om offentlig anskaffelse og det faktum at rådgivende konsulenter har et veldig arbeidspress.

1. Prosjekt/ byggeleder.
Nå bør en snart ha en prosjektleder på plass. Vedkommende er fagpersonen.
Det er en fordel med god erfaring fra større bygg.
Det er vanskelig for et planutvalg å holde oversikten over hva som foregår på de ulike arenaene.
Dessuten er det viktig at en prosjektleder kjenner utviklingen av prosjektet, ikke minst i
forbindelse med neste etappe som dreier seg om detaljprosjekteringen.
Det er naturlig at prosjektlederen har ansvar for utlysningene av rådgivende ingeniører ifølge lov
om Offentlig Anskaffelse ved Doffin. Det er prosjektlederen som etter hvert sørger for at de
ulike aktørene i prosjekteringsgruppen kommer på plass.
Det er klart at vedkommende blir en nøkkelperson i prosjektet.
Prosjektlederen er en selvfølgelig leder av prosjekteringsmøtene, den som skriver referat og
sørger for innkalling av dem som skal være med på neste møte.
Vi har hatt gode erfaringer med at prosjektleder og byggeleder er samme person
Noen mener at dette lett kan bli bukken og havresekken, kontrollfunksjonen blir redusert. Men
etter vår mening er det en stor fordel å forholde seg til en person. Dette danner kontinuitet og gir
god framdrift i prosjektet.

2. Prosjekteringsgruppe/ prosjektmøter.
Den vanligste måten å organisere seg på, er å opprette en prosjekteringsgruppe. Denne kan
samordne de forskjellige fagene som trekkes inn.
De vanligste aktørene er:
Arkitekten og prosjektleder sammen med følgende konsulenter:
Byggteknisk, Elektro, VVS, Brannteknisk,
Landskapsarkitekt.
Spesielt for kirkebygg:
Akustisk konsulent, orgelkonsulent
liturgisk konsulent. ( en teolog).
repr. for byggherren (kirkevergen)
Det vanligste er at en via kunngjøringer i databasen Doffin får tilbud fra de ulike rådgivende
ingeniørene. Her må de dokumentere at de har nødvendige godkjenninger. Dette tilbudet
inneholder også pris. Man kan ha oppdeling med forbehold ut fra de forskjellige etappene i
prosjektet. Tilbudet innbefatter antall møter og skal også angi pris for eventulle ekstra møter.
Av erfaring vet vi at arbeidet med å få prosjektgruppen på plass tar tid.

Prosjekteringsmøter.
Noe avhengig av avstander er det vanlig at flest mulig av prosjekteringsgruppen samles for nøye
gjennomgang av de oppdaterte tegningene. Denne orienteringen danner grunnlag for det videre
arbeidet for konsulentene. Det er også nå en blir enige om rammene
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for hva Forprosjektet skal inneholde. Dette gjøres i nært samarbeid med plan/ byggekomite.
Det vil hele tiden være spørsmål om samordning av de forskjellige fagene.
Selv om en ofte i skisseprosjektet har gitt plass til bl.a. tekniske rom og kanalføringer, er det nå en
får reelle forslag til løsninger. Dette kan ha konsekvenser for enkeltrom og funksjonene i bygget.
Derfor bør planutvalget ha sine faste møter der de informeres om utviklingen og samtidig
kommer med innspill og kommentarer omkring de foreslåtte løsningene.
Ut fra rammene som er bestemt omkring forprosjektet, utarbeides det nå skriftlig materiale fra
hver av konsulentene. En påser at det blir samsvar mellom beskrivelser og tegninger.
Det bør være et mål at det skjer minst mulig rettinger på beskrivelser og tegninger etter at
forprosjektet er gjort ferdig. Alt dette samles i en forprosjektmappe.
Innholdet i denne er beskrevet under:
”Søknad om bygging av ny kirke” punkt 9 i dette kapitlet.

3. Fra planutvalg til byggekomite
Det er utformingen av de vedtatte mandatene som avgjør overgangen fra planutvalg til
byggekomite. I mandatene vi har foreslått, fører planutvalget prosjektet fram til og med
forprosjekt der søknader både til kommune og de kirkelige instansene danner avslutningen.
Det vil være naturlig at noen fra planutvalget også går inn i byggekomiteen.
Det er også et naturlig tidspunkt å føre nytt blod inn i prosjektet.

Mandat til byggekomite:
1. Kirkelig Fellesråd gir byggekomiteen fullmakt til å engasjere nødvendige konsulenter
(herunder faglig byggeteknisk hjelp om det er behov for det)
2. Byggekomiteen får mandat til å få utarbeidet fullstendig forprosjekt/detaljprosjekt sammen
med arkitekt og eventuelle konsulenter.
3. Byggekomiteen sørger for, sammen med arkitekten, at forprosjektet blir oversendt til
godkjenning.
4. Byggekomiteen får fullmakt, på grunnlag av detaljprosjekteringen, å sende ut anbudspapir
og innhente priser.
5. Byggekomiteen oversender et samlet anbudsoppsett til Fellesrådet for endelig godkjenning.
6. Fellesrådet gir byggekomiteen fullmakt til å inngå byggekontrakter.
7. Byggekomiteen sørger for at kirken blir bygd etter godkjente planer og økonomirammen
som Fellesrådet stiller til disposisjon.
8. Byggekomiteen holder Fellesrådet underrettet om framdrift og økonomi.
9. Byggekomiteen legger til rette for nødvendig informasjon og instruksjon i forbindelse
med overgangen fra byggeperioden til drift.

Planutvalgets/ byggekomiteens funksjon i forprosjektet
Som påpekt: Planutvalget holder seg underrettet om arbeidet i prosjekteringsgruppen.
Bindeleddet kan være prosjektlederen. Og det er vanligvis en selvfølge at arkitekten møter. Det
kan være et økonomisk spørsmål om prosjektleder også skal møte i planutvalget i tillegg til sin
faste plass i prosjekteringsgruppen.
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Velger en istedenfor at en fra planutvalget skal møte i prosjekteringsgruppen, bør vedkommende
ha kunnskaper om bygging og byggeprosesser. Hva med en ”arbeidende byggekomiteleder”?
Det viktige er at det er en klar og tett forbindelse. Det er planutvalget/ byggekomiteen som har
det avgjørende ordet dersom det gjøres større endringer i planene.
Etter hvert som en anser seg ferdig med forprosjektet, samles tegninger, planløsninger
beskrivelser og økonomiske anslag i en mappe.
Det er denne mappen som legges til grunn for søknader om godkjenning både i forhold til
kommune og kirkelige instanser.

4. Organisasjonsplan.
Det kan være fornuftig å synliggjøre oppbyggingen av denne delen av prosessen i et
organisasjonskart.
Naturlig nok må dette tilpasses det enkelte prosjekt,ikke minst ut fra hvilke mannskapsmessige
resurser en har til rådighet.
Et slikt kart gir den enkelte involverte en bedre forståelse av forbindelseslinjene mellom de
enkelte aktørene.

Organisasjonsplan for kirken i Vedavågen.

Fellesrådet
Kirkeverge

Kirkebyggkonsulent
Byggeleder

Prosjekteringsgruppe

Byggekomitè

Plankomitè

Arkitekt
Dugnad
Byggeleder
Utsmykking
VVS
Økonomi
Drift, aktivitet
Elektro
Byggteknisk
Akustikk
Brannteknisk
Kunst
Orgel
Kirkeverge
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PROSJEKTORGANISASJON
NORDLYSKATEDRALEN (ALTA KIRKE)
D

Alta kirkelige fellesråd - byggherre

R
Byggekomitè
(Per Buvik, ……,….., Jan H. Pettersen)
Sekr.: Kirkeverge

I
F
T

Idegruppa

S

Prosjektleder

O
R
Kirkebyggkonsulent Finn Bårdsen

Undergrupper
(kirkerom,
utsmykking, teknisk,
etc.)

Prosjekteringsleder
Ark. Kolbjørn Jensen

Prosjekteringsgruppe
(Konsulentene)

G.

Byggeleder
Per-Erik Olsen

Entreprenører

Energi, brannteknisk,
miljø, akustikk, lys,
etc…?

5. Møbleringsplan.
Når vi har plassert dette under arbeidet med forprosjekt, er det helt bevisst.
Arbeidet med en møbleringsplan kommer ofte for seint i gang.
Møbleringsplanen kan overlates til arkitekt/ interiørarkitekt. Dette bør da komme med i
kontrakten med arkitekten.
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Samtidig vet vi at de enkelte brukergruppene har mange tanker omkring både selve
planløsningene og hvilke møbler en kan tenke seg. Dette er en resurs som vi absolutt bør bruke.
Gjennom brukergruppene har vi ”eksperter” på de fleste rom.
I forbindelse med oppgavene for brukergruppene i denne fasen, kan de komme med forslag til
typer møblering. I neste omgang blir planene mer detaljerte.
Det er ikke meningen at den enkelte brukergruppen skal starte på ”innkjøpsrunde”
Neste fase er å samle forslagene til en møbleringsplan. I flere prosjekt har en hatt en egen
møbleringsgruppe som har tatt på seg å utarbeide en total møbleringsplan med forslag til
”møbeltyper”.
Da tar en også med teknisk utstyr på bl.a. kjøkken.
Dette har ført til en total oversikt både når det gjelder type møbler og utstyr, ofte sammen med
kostnader.
Men også her vil vi understreke at det kan bli spørsmål om å måtte gå veien om offentlig
anskaffelse og å benytte Doffin.
Men en slik ”møbleringsmappe” gir Byggekomiteen et godt grunnlag til å foreta endelige valg
sammen med arkitekten.
Ut fra dette får en også fram en kostnadsramme. Denne er et viktig bidrag til å få fram
kostnadssiden i forprosjektet.
I arbeidet med møbleringsplanen hører kirkerommet med som en viktig del.
Vi viser i den sammenheng til 2. del kapitel 7 om funksjonene til de enkelte rommene i et
kirkebygg og tanker omkring møblering.

Liturgiske møbler.
Vi understreker at alt som skal være i selve kirkerommet, skal godkjennes.
I søknaden om godkjenning, som sendes kirkedepartementet, er et av leddene de liturgiske
møblene. Ut fra erfaringer vet vi at dette er noe en ”skyver foran seg”.
En bør tidlig få en klargjøring om hvem som har ansvar for å få tegnet de liturgiske møblene. Vi
har gode erfaringer med spørsmål omkring de liturgiske møblene løses i et samarbeid mellom
arkitekt og kunstner sammen med repr. fra brukerne.
Dette gjør det lettere å få en helhet i form og fargevalg.
I denne sammenheng tar vi også med at en vanligvis bruker lang tid på å bestemme
hvilken benk/ stoltype som skal velges.
Men stolvalget kan bli utsatt så lenge i prosessen at det ble en salderingspost der pris ble det
avgjørende. Dette er uheldig.

6. Søknader om godkjenning.
Vedtak som følger forprosjektet.
Planutvalget/ byggekomiteen legger til rette for at det blir gjort nødvendige vedtak i
menighetsråd og kirkelig fellesråd.
Et menighetsmøte skal også gi sin rådgivende uttalelse.
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Når det gjelder den finansielle siden, må kommunestyret gi de nødvendige bevilgningene til
prosjektet.
Det er ikke uvanlig at planutvalget utarbeider en spesialmappe som kan gi det enkelte
kommunestyremedlemmet nyttig informasjon.
Erfaringene våre er at et kirkebygg må ”selges” inn i de enkelte partigruppene i kommunestyret.
En muntlig gjennomgang fra planutvalget i disse gruppene har mange ganger gitt gode resultater.

7. Søknad om kommunal godkjenning
Forhåndskonferanse.
I forbindelse med rammesøknaden, er det i dag vanlig å ha en ”forhåndskonferanse” med
kommunens tekniske avdeling. Der har en gjennomgang av bl.a.tilkomstveier, parkering,
tilknytning til vann og avløp. En tar opp forhold til naboereiendommer og se på andre hensyn
som må tas før en gir igangsettingstillatelse.
Med utgangspunkt i søknadspapirene og den muntlige gjennomgangen, behandler kommunen
byggesøknaden med sikte på godkjenning av prosjektet.

8. Søknad om kirkelig godkjenning
biskop og kirkedepartementet.
For oppføring av kirkebygg stilles det også bestemte krav fra kirkelig hold.
I det følgende er det utarbeidet en oversikt hva denne søknaden skal inneholde.
Som påpekt tidligere, er det viktig med informasjon til både biskop og departementets
kirkekonsulent. Det er ikke uvanlig at en har en gjennomgang av ulike sider ved prosjektet med
biskopen, ikke minst kirkerommet og utsmykning.
Arkitekten har en sentral rolle på et slikt møte.

9. Søknad om bygging av ny kirke.
Dette notatet bygger på:
Kirkeloven av 1996.
Utfyllende kommentarer og veiledning fra
Arne E Sæther i boka "Kirken som bygg og bilde."
Egne prosjekterfaringer.
Forprosjektet til godkjenning
Når Forprosjektet foreligger, skal det oversendes
kirkelige instanser til godkjenning.
Dette er den kirkelige godkjenning av prosjektet.
Samtidig oversendes kommunen søknad om rammetillatelse.
Det har vært vanlig at en på et noe tidligere tidspunkt har
presentert prosjektet for biskopen.
Samtalen og drøftingene har vært svært nyttige for framdriften av prosjektet.
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Det er heller ikke uvanlig at en underveis har kontakt med kirkekonsulenten i
Kirkedepartementet.
Når byggekomiteen har fått et Forprosjekt fra arkitekt og konsulenter,
gjøres de nødvendige vedtakene:
A. Forprosjektet vedtas av menighetsrådet
B. Menighetsrådet presenterer forprosjektet for et menighetsmøte.
Menighetsrådet gir en innstilling til uttalelse fra menighetsmøtet.
Menighetsmøtet er rådgivende.
C. Saken oversendes kirkelig fellesråd.
Det er kirkelig fellesrådet som er byggherre. Vedtaket om bygging
oversendes Kultur- og kirkedepartementet.
Utskrifter følger søknaden
D. Søknaden stiles til:
Kultur- og kirkedepartementet
Postboks 8030 Dep.
0030 Dep.
Oslo
Søknaden sendes fra kirkelig fellesråd via prosten og biskopen.
Sendes 2 i eksemplarer.
Det er en fordel dersom en samtidig sender et eksemplar direkte til
Kirkekonsulenten i kirkedepartementet.
I tillegg til dokumentene fra menighetsråd, menighetsmøte og kirkelig fellesråd, skal følgende
legges ved søknaden:
Selve forprosjektet.
Det er blitt mer og mer vanlig at det utarbeides en mappe som gir en oversikt over
prosjektet. Den inneholder tegninger, arealoversikt, kostnadsoppstillinger og
beskrivelser av løsninger fra de ulike konsulentene.
Her en oversikt over hva Departementet krever:
A Tegninger.
Planer, snitt, fasader i målestokk 1:100 eller 1:200 som gir et god innsyn i bygget og
planløsningene. Når det gjelder kirkerommet ønskes 1:100.
Herunder liste over rom, areal og antall sitteplasser i kirkerom og det utvidede kirkerom.
B. Inventar
Når en krever skisser i 1:20 eller 1:10 for alter, knefall, prekestol, lesepult og døpefont, er det
fordi dette ofte utsettes. Typer stoler/ benker skal vises.
En liten kommentar:
Av erfaring vet vi at dette krever meget tid og modning.
Vi har gode erfaringer med at også kunstnere trekkes med i dette arbeidet.
Det er ikke uvanlig at en på dette punktet også har en dialog med Kirkekonsulenten for å
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Det er viktig at kirkerom, møblering og utsmykning står fram som en gjennomtenkt enhet.
Det vil være en stor fordel om en kan få en utsmykningsplan som tar utgangspunkt
i den bærende idèen både for kirkerommet og hele prosjektet.
C. Skriftlig orientering.
Om planløsninger, konstruksjoner, belysning, oppvarming, ventilasjon osv.
Kommentar:
Dette er en helt vanlig del i den før omtalte Forprosjektmappen.
Det er med å gi et bedre innblikk i hvilke løsninger som er valgt i de ulike fagene.
Her skal også legges ved rapport fra akustisk konsulent omkring akustikken i kirkerommet.
D. Perspektiv.
Dersom det er laget modell, bør foto av denne legges ved.
Kommentar.
De fleste arkitekter arbeider med 3D løsninger. Papirutstkrift eller
CD kan være til god hjelp inn i prosjektet for de forskjellige godkjennende instanser.
E. Oversikt over antall medlemmer av Den norske kirke.
Her er det naturlig å ta med noe om planer for utviklingen
av menighetsstrukturer videre og avstander til kirker og kirkegårder.
Dette gir bakgrunn for at en bygger nettopp dette prosjektet.
F. En situasjonsplan.
. I tillegg til et kart vil det være klargjørende om en kan gi en beskrivelse av omgivelsene:
Offentlige veier, kirkebygget i forhold til annen bebyggelse, utearealer,
kommunikasjoner.
.
G. Kostnadsoverslag
Dette skal omfatte ut fra standard:
Bygning med tekniske installasjoner.
Utendørsanlegg.
Administrasjon og honorarer.
Liturgiske møbler.
Stol / benk.
Orgel.
Sentral utsmykning.
Kirkeklokker med eventuell ringemaskin.
Merverdiavgift. (Husk spørsmålet om refusjon)
Kommentar:
Kirkekonsulenten har utarbeidet et eget skjema.
Se nedenfor.
H. Finansieringsplan
En oppstilling som viser hvordan en skal dekke kostnadene.
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Kommunale midler
Lån
Innsamlede midler
Dugnad
Andre midler og tilskudd.
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4. Kapitel. Detaljprosjektering og byggefase.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
5.

Detaljprosjektering.
Prosjekteringsmøter.
Byggekomiteen
Anbud og kontraktsforhandlinger
Byggeleder og byggemøter.
Dugnadsarbeid.
Byggefasen og økonomikontroll.

1. Detaljprosjektering.
Som vi har understreket tidligere, er ikke etappene som skisseprosjekt, forprosjekt og
detaljprosjekt så tydelige som en kan få inntrykk av. Fasene griper inn i hverandre.
Det vanligste er at en mot slutten av arbeidet med skisseprosjektet, oppretter en
prosjekteringsgruppe som kan samordne de forskjellige fagene som trekkes inn.
Framgangsmåten er beskrevet under kapitel 3 fra punkt 1.
Mange av prosjektene har i forbindelse med søknader til kommune og kirkelige instanser
fått signaler hva en bør ta hensyn til dersom en går videre med detaljplanlegging.
Dette må umiddelbart innarbeides i planene.
Her vil vi også skyte inn at flere prosjekt har valgt å gå direkte fra forprosjekt til detaljprosjekt
uten å vente på godkjenning. En har også gjort en del av det en kan betegne som
detaljprosjektarbeid på forprosjektstadiet. En må da være klar over at dette økonomisk vil bli
”belastet” prosjektet. En tar altså sjansen på at søknader om godkenning blir innvilget.
Hvis en tenker seg oppgaver som kan løses ved dugnadsarbeid eller andre forbehold, så bør en
under arbeidet med anbudspapirene ta med disse forbeholdene. Dette kan også dreie seg om en
prioritering av hvilke rom som skal fullføres og hvilke rom en eventuelt skal vente med ut fra
økonomi.
Byggekomiteen bør ha foretatt nøye gjennomgang av prosjektet på et tidlig tidspunkt slik at en
kan ta forbehold i anbudspapirene og be om alternative anbud hvor enkelte rom blir trukket ut.
Dette er faktisk mulig å styre ut fra en kostnadsberegning av hvert rom.
Detaljplanleggingen har som siktemål å føre arbeidet med både tegninger og beskrivelser for de
enkelte fag fram til et fullstendig anbudsgrunnlag. Dette gjelder også detaljene.

2. Prosjekteringsmøter.
En forutsetter at konsulentvalgene er gjort i henhold til lov om offentlig anskaffelse og at
konsulentene har godkjenning i den enkelte kommunen.
Det er prosjektlederen som har ansvaret for den praktiske gjennomføringen av
detaljprosjekteringen.
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Ved starten av arbeidet legges en framdriftplan som inneholder antall og tidsrammer for møtene.
Det er ikke uvanlig at en legger opp til ca. 10 møter ca hver 14 dag for et vanlig kirkeprosjekt.
Det er en stor fordel om en kan ha fast dag og fast klokkeslett for møtene. Ganske snart
aktualiseres spørsmål om tidspunkt for å sende ut anbudene på Doffin. Fastsettelse av tidspunkt
for utsendelse av anbud vil det gi den enkelte konsulent og gruppen et press som ofte er
nødvendig.
Møtene bør planlegges med tema om hva som skal drøftes. Med et opplegg for hva en vil ha
belyst, kan møtene bli gode og effektive. Det er ikke nødvendig å ha møte for møtets skyld.
Det er også en stor fordel om en tidlig i denne fasen får avklart hvem som har ansvar for den
generelle delen i anbudspapirene.
Det er også helt vanlig at noen av konsulentene har særmøter seg imellom for å få avklaringer
mellom fagene. Det samme gjelder for arbeidet arkitekten har omkring detaljtegningene.
Det er nå de endelige løsningene tar form og nedfelles.
Endringer av ulikt slag som utsettes til selve byggeprosessen, gir som regel også store
merkostnader.
Referat fra møtene føres av prosjekt/ byggeleder dersom ikke annet er bestemt. Referatet
inneholder både hvilke saker som blir tatt opp og hvem som har ansvar for å løse dem. Noen
saker kan bli ”gjengangere” fordi flere er involvert. Det er en stor fordel om referatene kan
foreligge så snart som mulig etter møtet. (Her brukes selvfølgelig e-post.) En gjør også avtale om
hvem som skal få tilsendt møtereferat. Det vanlige er alle som har konsulentoppdrag, i tillegg
Byggherren etter nærmere avtale. Om hvert medlem i byggekomiteen skal få tilsendt referatet, er
først og fremst et praktisk spørsmål. Det må i alle fall være en forutsetning at det skjer på mail.

3. Byggekomiteen.
Vi har understreket at ønskene om endringer med utgangspunkt i brukere og byggekomite fraq
nå av være så få som overhode mulig.
Alle forandringer fører til at både beskrivelser og tegninger da må rettes. Dette er
kostnadsdrivende.
Samtidig vet vi at enkelte tekniske løsninger kan komme til å påvirke romfunksjonene. Noe
avhengig av organiseringen, bør det være en direkte forbindelse mellom prosjekteringsgruppen og
byggekomiteen. Dette kan være arkitekten eller prosjekt/byggeleder eller ved at den
representanten fra byggekomiteen som møter i prosjekteringsgruppen, formilder videre, til
byggekomiteen. Det er naturlig at byggekomiteen også i denne fasen følger opp de forslag de
ulike brukergruppene har hatt.
Det er en fordel for prosjektet om brukerne går gjennom elektrotegningene og kommet med
forslag til punkter for strømuttak i de enkelte rommene. Det samme når det gjelder detaljer på
kjøkken.
Det er også viktig å få ferdig en møbleringsplan for de enkelte rom, slik planløsninger og
møblering blir best mulig.
Som regel er det slik at ikke alle detaljer er ferdig i planleggingen av liturgiske møbler. Det er
byggekomite og prosjektleder som har ansvar å få dette på plass i så tidlig som mulig i denne
fasen. Det samme gjelder arbeidet med utsmykningen. Det vil være naturlig at et samlet forslag
oversendes biskopen.
De erfaringer vi har, viser hvor nødvendig det er å være påpasselige omkring økonomien. Dette
blir enda tydeligere når selve byggearbeidet kommer i gang.
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Det er en forutsetning at byggekomiteen holdes løpende orientert omkring økonomien og at alle
avvik, tillegg innvilges av de som en gir fullmakt til å gjøre dette.

4. Anbud og kontraktsforhandlinger.
Måten som anbudet skal sendes ut på, bør være klargjort i god tid før dato for utsendelse.
En må også vurdere om en ”bare” skal bruke Doffin eller også rykke inn annonse i dagspresse.
Det har vist seg at ikke alle følger like godt med på Doffin.
En bør også drøfte om en skal ta direkte kontakt med firmaer som en ønsker skal være med i
en anbudsrunde.
Med det harde presset det har vært i de siste årene, har en av de vanskeligste fasene vært å få flere
til å komme med anbud. Enkelte bygg i offentlig sektor er faktisk blitt utsatt på grunn av dette
presset (2007). Dette kan raskt endre seg.
Til nå har det vært vanlig at anbudsmappene er på papir.
I utlysingen er det satt klare frister og tidspunkt for innlevering.
Det gjelder å være nøyaktig og følge de regler som er forskrevet for Offentlig Anskaffelse.
Her må det ikke være avvik. Dersom en utsetter innlevering for et eller flere fag, må de andre
entreprenørene som regner i disse fagene, få skriftlig melding om ny dato og klokkeslett.
Ved anbudsåpning skal det føres protokoll. Den skal inneholde stedsangivelse for hvor anbudene
ble levert inn og hvem som er tilstede under åpningen. Det skal utarbeides en oversikt over de
anbud som er kommet inn og summen anbudene lyder på.
En kan velge om anbudsåpningen skal være felles for alle fag eller at de åpnes hos de forskjellige
konsulentene. Det må ikke herske tvil om hvor anbudene skal leveres inn.
Det første en foretar seg, er at den enkelte konsulent går gjennom materialet og gjør
kontrollregning. Det er også viktig at en skaffer seg oversikt over innholdet i anbudet fra de
enkelte entreprenørene. Ikke alle regner på samme måte. Det er derfor ikke sikkert at det anbudet
som i sum synes å være lavest, i realiteten er det.
Etter både kontrollregning og vurderinger om hva anbudene dekker, gjør en vedtak om hvilke
firmaer en skal gå i forhandlinger med.
På bakgrunn av dette holdes det kontraktsforhandlinger der en går i gjennom det enkelte anbudet
for å se om en har felles oppfatning av hva anbudet dekker. Her kan en også diskutere eventuelle
alternativer når det gjelder materialvalg og tekniske løsninger.
Det kan også tenkes at det i samtalen kommer fram opplysninger som gjør at en blir enig om ny
vurdering før en skriver under kontrakten.
I forbindelse med Offentlig anskaffelse og Doffin er det her helt klare kjøreregler.

5. Byggeleder og byggemøter.
Det er byggeleder som skal sørge for at det blir framdrift i et prosjekt.
På et tidlig stadium legges det opp en framdriftsplan som også presenteres den enkelte
entreprenør for justering. På bakgrunn av denne planen drives prosjektet fram like til fullføring.
Det er også byggeleder som har ansvaret for at de rette folkene er på plass til rett tid.
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Det er derfor viktig at byggelederen er tydelig i sine bestillinger med henvisning til
framdriftplanen en er blitt enige om.
Det er også byggeleder som anviser regninger og fører regnskapsoversikt.
Avvik og tilleggsregninger skal drøftes med byggekomiteen eller den/de som har fått fullmakt til
dette.
I forbindelse med selve oppstarten, samler en de av entreprenørene som vil bli involvert i
forbindelse med første delen av byggeprosessen.
Det er vanlig at en har byggemøte hver 14 dag. Det er også her en fordel at en har fast dag og fast
tidspunkt. Det er byggeleder som har det praktiske ansvaret for byggemøter. Det gjelder
innkalling, gjennomføring og referater der dem det gjelder får informasjon. Det er som regel
lederen for den enkelte entreprenør på byggeplassen som møter på byggemøtene. Det kan noen
ganger også være aktuelt med konsulenten for enkelte fag.
Det vil være en stor fordel om også byggherren (en fra byggekomiteen) er med på disse møtene.
Her vil vi understreke at disse møtene betyr mye for miljøet og tonen på byggeplassen.
Det er ingen tvil om at når de som gjør jobben, kan få greie svar, har det stor betydning. Dette er
i aller høyeste grad et teamarbeid. Her har vi mange gode erfaringer.

6. Dugnadsarbeid.
Ved dugnadsarbeid knyttes det ofte nye kontakter i menigheten som en ellers ikke ville ha fått.
Men vi må understreke at dugnadsarbeid har sine klare begrensinger. Dagens lovgiving omkring
Helse, Miljø og Sikkerhet (HMS) er her tydelige. Den enkelte entreprenør (aktør) skal ha
godkjenning for å utføre arbeid i den bestemte kommunen. Det skal alltid være ansvarlige for
hvert fag. Dugnad og vanlig entreprenørarbeid skal ikke blandes sammen.
Det er likevel mulig å få i stand et dugnadsarbeid. Det kan være på bestemte områder eller
tidsbegrensede oppgaver. Også her må det være noen som er ansvarlige for arbeidet.
Enkelte kirkebygg har fått nyte godt av lokale entreprenører ved at de i tillegg til jobbing på
bygget i arbeidstid også har fortsatt i dugnadsarbeidet. Denne ekstrainnsatsen skyldes nok langt
på vei den særstilling som et kirkebygg har i et lokalmiljø.
I noen prosjekter er grunnen blitt gravd ut på dugnad. Andre steder er uteanlegget satt i stand ved
dugnadsarbeid. Utvasking av bygget har heller ikke vært uvanlig. Noen uinnredede rom er gjort
på dugnad etter at bygget ellers er tatt i bruk. Det finnes en rekke muligheter.
Noen steder har en dugnadsgjeng tatt på seg å male hus, rydde opp i hager, være flyttebyrå
o.s.v. Dette er begrensede oppgaver som er noenlunde oversiktelige. Inntektene av dette har gått
inn som en del av menighetens bidrag til bygget. Mange har erfaringer med at dugnadsarbeid har
en god start men så blir det noen få som står med det hele til slutt.
Men gjør en klare avtaler lenge før dugnadsarbeidet starter opp, vil også de som har ansvaret, vite
hvilke ressurser de kan regne med.
Slike løsninger gjør dugnadsinnsatsen langt ryddigere.
Dersom en kan lage gode avtaler, vil rydding på byggeplassen og fjerning av boss være verdifull
hjelp for trivsel og arbeid.

7. Byggefasen, produksjonen.
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Nå er det de profesjonelle som overtar. Dersom en har organisert seg med både prosjektleder og
byggeleder, skal nå prosjektlederens oppgaver minke, mens byggelederens oppgaver øker etter
hvert som det kommer flere fag inn i bildet. Vi vil her understreke at den som er prosjektleder
og/eller byggeleder, er byggherrens ”forlengede arm”. Like fullt er det viktig at byggekomiteen
følger bygget. Det er ofte detaljer som må endres. En kan få forsinkelser av leveranser eller at en
må gjøre om på materialbruken av ulike grunner.
Ofte vil dette gi en merkostnad, og det blir da byggekomiteens ansvar å finne dekning for dette
innenfor de totalrammer som er gitt. Det er viktig at en hele tiden følger dette nøye. Har en på
forhånd lagt opp en plan hvordan en skal forholde seg til ulike former for overskridelser,
gjør en også arbeidet for prosjektleder/byggeleder enklere.
Det har også vist seg at byggekomiteen noen ganger blir nødt til å gjøre valg der en utsetter
innkjøp av utstyr for å få bygget fullført. Noen eksempler: En utsetter byggingen av et
frittstående klokketårn. En utsetter innkjøp av orgel. En utsetter utsmykningen. En utsetter
innredning av enkelte rom. En velger billigere møbleringsløsninger.
Har en på et tidlig tidspunkt satt opp en prioritering, er det lettere å ta beslutninger. Men dette
er alltid en smertelig og tøff prosess.
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5. Kapitel. Fra prosjekt til drift.
1. Kontrakter.
2. Serviceavtaler.
3. Brukerne.

Innledning.
Ut fra dagens krav vil de fleste nye kirkebygg også være det vi kan betegne som kompliserte bygg.
De har en rekke tekniske installasjoner i forbindelse med ventilasjon, automasjon, oppvarming,
lyd- og lysforhold og sikkerhetssystemer. Dette er også til dels kostbart utstyr som i forlengelsen
vil trenge vedlikehold, både daglig tilsyn og større vedlikeholdsoppgaver.
Ut fra det vi erfarer, har en ikke i prosjekteringen tatt nok hensyn til at de ulike anleggene skal
være enkle å styre. Det er heller ikke gitt tilstrekkelig opplæring i drifting av byggene.

1. Kontrakter.
Det er viktig at en allerede i forbindelse med anbud og inngåelse av kontrakter får tydelig
klargjort spørsmål som oppstart, prøvedrift, overtakelse og garantitid.
Samtidig må en få med et punkt om nødvendig opplæring i bruken.
Det må lages oversikt over kontaktpersoner og firmaer. Den må inneholde telefon og
mailadresser.
Ut fra dagens krav skal det også leveres FDV (forvaltning, drift, vedlikehold) dokumentasjon for
de enkelte fagene. Dette har vi ikke vært flinke nok til å stresse når det gjelder kirkebygg.
De rådgivende konsulentene har tilgang til ferdig utarbeidede skjemaer til bruk i FDV.

2. Serviceavtaler.
Det er viktig at serviceavtalen blir så konkret som mulig. Det bør avtalefestes at det er de samme
folkene som monterer, som senere skal utføre service. Det er viktig at ansvaret ikke pulveriseres.
Det er for mange eksempler på at en etter noen år ikke vet verken hvordan anleggene fungerer
eller hvor en kan få hjelp. FDV dokumentasjonen vil også kunne være til stor hjelp i denne
sammenhengen.

3. Brukere.
Tidlig i byggeperioden må en bestemme hvem som skal ha ansvaret for driften for de ulike
tekniske installasjonene i den nye kirken. Det er naturlig at kirkevergen bestemmer dette. Dersom
dette blir en nyopprettet stilling, bør vedkommende tilsettes så tidlig at det er mulig å følge
montering og oppstart.
Alt materiale som har med drifting av anlegget, tas vare på og et ekstra eksemplar går inn i arkivet
hos kirkevergen.
Et oversiktelig skriftlig materiale gjør også overgangen fra en ansvarlig til en annen meget lettere.
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Det må være den som er ansvarlig, som gir opplæring til andre om bruken av det enkelte anlegg.
Det må være en forutsetning i opplæringen at instrukser og bruksanvisninger er blir gått grundig
gjennom.
Her må understrekes hva en selv har lov til å gjøre og når det er nødvendig å tilkalle driftsansvar.
Det må være den driftsansvarlige som eventuelt bestiller ekstern hjelp fra det aktuelle firmaet.
Det føres logg i FDV over hva som blir gjort med anlegget. Dette er uvurderlige
notater til senere bruk. I den første fasen bør uregelmessigheter registreres skriftlig.

Her følger en økonomisk oversikt over driftutgifter for en ny kirke.
Selv om denne nå begynner å bli noen år, kan tallene ved en justering gi en viss oversikt.

SANDNES KIRKELIGE FELLESRÅD
Den norske kirke
Eidsvollsgate 49, 4300 Sandnes

Notat.
Vedrørende ekstra driftsutgifter i forbindelse med drift av nye Riska kirke fra 1999.
I dag
Renholder
Kirketjener
Vaktmester

Ny kirke
70%
30%
25%
39%
125%
14%
25%

Tillegg
56%
5%
25%
86%

Ekstra kostnad
118.000
10.500
61.500
190.000

Andre kostnader:
Strøm i kirken (som i Lura kirke)
Renholdsartikler
Serviceavgifter og alarmkostnader
Kommunale avgifter

162.500
3.500
10.000
15.000
190.000

Besparelser:
Mindre strømutgifter i gamle Riska kirke
Bortfall av husleietilskuddet for kontorene

10.000
55.000
65.000

Totale ekstrakostnader
Ekstra utgifter
Besparelser
Totalt

380.000
65.000
315.000
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Utfra dette vil jeg anslå at drift av Riska nye kirke vil medføre en økning av de årlige
driftsutgiftene på om lag kr.315.000.
Sandnes 29.09.97
Per Øyvind Skrede
kirkeverge
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Kap 6. Merkesteiner underveis.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Det første spadestikket
Grunnsteinsnedleggelse.
Kranselag og sperreskål.
Overlevering
Vigsling.
Eksempler på program

Å bygge en kirke har interesse for langt flere enn de som vanligvis går til gudstjeneste.
Kirken er et samlingssted for lokalsamfunnet.
Det er derfor viktig at en markerer at en er i gang med byggeprosjektet.
Sett fra byggekomiteens og menighetens side, er det viktig at en bruker alle anledninger til å
markere at nå realiseres byggeprosjektet.
Selv om en har arbeidet med planer og vist fram både tegninger og modell, er det først når bygget
blir synlig i terrenget at det blir en realitet for lokalmiljøet.

1. Det første spadestikket.
Byggestart kan i noen sammenhenger komme raskt på. Det kommer an på hvilken kapasitet
entreprenøren har på det aktuelle tidspunktet.
Det første spadestikket er en symbolsk handling som markerer at nå er en i gang.
Det kan markeres selv om gravemaskinene allerede har startet
Det er en festdag som en kan lage fine rammer omkring.
Flott om en liten gruppe kan tenke dette igjennom en tid i forveien.
Eksempler på at oppfinnsomheten har vært stor:
Da en skulle markere starten på en stor skogstomt, var området ryddet med unntak av et stort tre
som stod midt i det ryddede området. Biskopen ble utstyrt med riktig verneutstyr og var med på
å sage ned det siste treet under kyndig veiledning av dyktige fagfolk.
Skolene i nærheten var invitert til å være med, og det var brus og boller til dem som møtte fram.
Et annet sted ble det konstruert en spesiell spade som kunne brukes av 3 stykker samtidig. Så var
det loddtrekning blant skolebarna slik at en gutt og ei jente skulle være sammen med Fellesrådets
leder. Andre steder har Ordføreren vært med å kjøre gravemaskin.
Når en i forlengelsen av samlingen på tomten også lager en liten fest i gymsal eller lignende der
en orienterer litt om hvordan arbeidet går og hvilken framdrift en regner med, blir det en klar
markering.
Det er også viktig at barn og unge kommer i fokus. Det er jo på mange måter dem vi bygger for.

2. Grunnsteinsnedleggelse.
© Stavanger Bispedømme, Kirkebyggkonsulent Finn Bårdsen

Vi bygger kirke – fra drøm til virkelighet

70

Dette er en virkelig merkedag.
Det er ikke uvanlig å foreta grunnsteinsnedleggelse når dekket på hovedetasjen er støpt.
I Gudstjenesteboken for Den norske kirke er det et eget avsnitt (fra side 223) om dette.
Denne samlingen kan være med å gi et løft. Nå er en virkelig i gang og aner konturene av bygget.
Her kan en, ved å invitere ulike grupper, få mulighet til å markere at kirken er for alle.
Naturlig at det er kirkekaffe enten på tomten eller i et lokale i nærheten.
En viktig sak er at tilkomsten er noenlunde god og at alle krav til sikring og HMS blir oppfylt.
Derfor må det også gjøres klare avtaler med byggeledelse og entreprenørene.
Selve skrinet har vært av forskjellig materiale. Sink eller messing er ofte blitt brukt. Husk at det
skal forsegles samme dag som det settes ned.
Skrinet kan inneholde: En bibel, en salmebok, tegninger og beskrivelser av bygget.
(forslag: et eksemplar av søknaden til Departementet) dagens mynter, lokalavis, menighetsblad
osv.
Hvor skal det plasseres?
Dette er gjort noe forskjellig alt etter planløsningene for kirkerommet: Ved inngangen til
kirkerommet, trukket litt til side i forhold til trafikken. Mellom alteret og fondveggen. Det gis
også andre løsninger. Stedet bør senere markeres med en skifer- eller metall plate som forteller
noe om dato og hvem som la ned grunnsteinen.
Når det gjelder den praktiske tilretteleggingen, bør det avklares på et tidlig tidspunkt. Det er viktig
at en får fokus på slike merkedager. Det er naturlig at biskopen leder det hele og at kommunale
representanter er innbudt. Det behøver ikke å være en søndag. Flere prosjekter har brukt lørdag
der bl.a. speidere har hatt en sentral rolle med flaggborg og speiderparade. Musikkorps har ofte
ledet sangen. Dette er med å skape fest.
På et eller annet tidspunkt er det naturlig med en kort orientering hvor langt en er kommet og
tidspunktet når bygget kan stå ferdig.
Kollekt til inntekt for kirken hører med en slik dag.

3. Kranselag og sperreskål.
Dette er først og fremst en markering for arbeidsfolkene. Alle som har vært med helt fra starten
bør inviteres. Her kan det være påmelding til den enkelte entreprenør slik at en vet så noenlunde
tallet. Samtidig må en regne rundelig på antallet. Husk også konsulentene. Alle må kjenne seg
velkomne.
En gjør klare avtaler med aktuelle entreprenører og byggeleder hvor en dekker langbord.
Fredag ettermiddag kan være en brukbar dag.
Fint dersom en gruppe fra menigheten står for det praktiske ved denne sammenkomsten. Det blir
jo først og fremst praktisk arbeid:
Border, stoler, duker, flagg, blomster, servietter, engangsbestikk, kopper og tallerkener
Det har vist seg at lapskaus sammen med bløtkake, brus og kaffe er vellykket.
Lapskausen kan jo lages på dugnad slik at den kommer varm og klar til kirketomten.
Et prosjekt tok virkelig i og laget komler (komper) til alle sammen.
Smørbrød kan også være et alternativ.
Flott om en dugnadsgjeng kan stelle i stand, servere og rydde opp.
Det er ikke uvanlig at også ansatte tar et tak i denne sammenhengen.
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Det er jo snakk om deres framtidige arbeidsplass.

4. Overlevering.
Når vi tar dette opp som et eget punkt, er det ut fra noe ulike erfaringer i forbindelse med
overlevering og viglingsgudstjeneste.
Både overleveringen og viglingsgudstjeneste markerer at en har avsluttet byggeperioden og at
kirken nå kan tas i bruk.
Overleveringen dreier seg først og fremst om selve bygget, mens vigslingsgudstjenesten har med
den spesielle funksjon som et kirkebygg skal ha.
Rammen omkring det varierer.
Her vil vi peke på noen løsninger
1. Etter viglingsgudstjenesten
Overleveringen knyttes til vigslingsgudstjenesten.
Dersom en velger denne løsningen, kan det bli en lang seanse.
Det bør da være kirkekaffe mellom selve gudstjenesten og hilsenene.
2. Før viglingsgudstjenesten
Noen har hatt en kort overlevering i forkant av gudstjenesten
med et par korte hilsener og så et noe lengre program senere.
Det er viktig at ikke noe overskygger selve vigslingsgudstjenesten.
Erfaringer viser at denne lett kan ”drukne” i alt det andre.
3. Egen samling for overlevering.
Noen har lagt overleveringen til dagen i forveien. Det blir da en samling først og fremst for
innbudte. Dette gir en begrensning og kan nok av noen kjennes som ekskluderende.
Samtidig gir dette en langt større rom og ro for å takke på en ordenlig måte.
En enkel servering etterpå lager en fin ramme om en slik dag.
Et arrangement dagen før vigslingen utelukker heller ikke en ganske kort markering før
gudstjenesten starter.

5. Vigslingsgudstjenesten.
Dette er festdagen framfor noen. Et godt og grundig forarbeid også fra menighetens side hører
med.
Starter en tidlig på planleggingen, kan dette bli en gudstjeneste som virkelig kan gi et løft. Her kan
en ha kor, korps, blåsere eller andre innslag.
Det er viktig at en får prøvd sammen på forhånd og at en har en god gjennomgang av hele
gudstjenesten. Hvis overlevering skjer på lørdagen, kan en ta gjennomgangen av gudstjenesten
etter denne.
Som oftest bruker en liturgien fra Alterboken. Men enkelte steder har en også laget nye
tilpassinger.
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Kap 7. Et annerledes bygg.

1. Adkomst til kirkeprosjektet.
2. Kirkerommet.
3. Det utvidede kirkerom.
4. Menighetssal
5. Kirketorget.
6 Kirkestue
7. Sakristier, bønnerom
8. Kontoravdelingen.
9. Kjøkken.
10. Lager, servicerom.
11. Aktivitetsrom.
12. Garderobe, toaletter.
13. Uterom.
14. Kirketårn og kirkeklokker.
15. Universal tilgjengelighet.

1. Adkomst.
Hva ønsker vi når vi kommer til et kirkeanlegg?
Noe av det første er en understrekning av at vi er velkomne. Det må være klar skilting,
oversiktelig parkering og at vi ledes til en klar og tydelig hovedinngang.
Førsteinntrykket har stor betydning. Når en må lete og eventuelt spørre, er ikke dette godt nok
planlagt.
Arne E Sæther har både i boka si og i utallige foredrag vært opptatt av hvordan kirken ligger i
terrenget og utformingen i forhold til omgivelsene. Dette er forutsetningen for gode og
oversiktelige løsninger. Selv om en arbeidskirke har mange funksjoner, bør alt innordne seg
kirkerommet og inngangen dit.

2. Kirkerommet - Hovedrommet.
Innledning
Kirkerommet er det sentrale i alle kirkesentre. ”Primært og prinsipielt er kirkerommet et
menighetens gudstjenesterom, bygget for å verne om og understøtte møtet mellom Den hellige
Gud og Hans hellige Folk: Menigheten.” (Helge Fæhn i Kirker i en ny tid.)

© Stavanger Bispedømme, Kirkebyggkonsulent Finn Bårdsen

89

Vi bygger kirke – fra drøm til virkelighet

90

Det må være samspill og samsvar mellom den arkitektoniske utformingen og det som skal foregå
i rommet. De liturgiske funksjonene må alltid være det overordnede. Det er viktig at planleggerne
får innsikt i hvordan et kirkerom skal fungere. Ikke alle planleggere har denne kunnskapen.
Samtidig understreker vi åpenhet for mangfoldet.
I de siste årene har en hatt en rekke kirkeprosjekter under planlegging og bygging i Stavanger
bispedømme. Gledelig nok synes det å være større og større forståelse for at det trengs tid og
gjennomdrøfting omkring kirkerommet og utformingen av dette.

Primærfunksjonen i kirkerommet.
Hvilke funksjoner skal kirkerommet ha?
Her stilles det ulike krav og ønsker.
Det er derfor viktig å ta utgangspunkt i de såkalte primærfunksjonene:
At ordet forkynnes og sakramentene forvaltes.
Alt annet i rommet bør og må tilpasses og innpasses dette.
At utformingen av rommet likevel kan bli høyst forskjellig, gjør oppgaven å være planlegger for
kirkebygg utrolig spennende.
Selv om både kirke og kirkerom kan se forskjellig ut, er det en del felles elementer.
Og erfaringene viser klart at dersom en skyver foran seg eller utsetter utformingen av bl. a. alter
og alterområdet, døpefont, prekestol og orgel, kan dette være med å gjøre primærfunksjonene i
kirkerommet utydelige. Både alter, døpefont og prekestol kan da få en noe mer tilfeldig utforming
og plassing.
Kirkerommet må få stå fram som en integrert enhet. Alt som skal inn i rommet, må vurderes
både hver for seg og i forhold til hverandre. Det gjelder ikke bare utforming og tilpasning, men
også materialer og fargevalg til kunst og møbler.
Dette har i de siste årene blitt tydeligere og tydeligere.

Kirkerommet i utvikling.
Utviklingen av kirkerommet går i perioder. Når en for et par tiår siden ønsket at alt skulle
plasseres på et plan uten at alterpartiet (koret) ble hevet, var dette uttrykk for en teologi med
utgangspunkt i det allmenne prestedømme. Liturg og prest skulle være på samme plan som resten
av menigheten. Rommet ble gjort «folkelig og i hverdagslig». Rommet skulle være så fleksibelt
som mulig. Alt skulle en kunne flytte. Terskelen skulle være lav. Her skulle alle som kom inn,
kjenne seg hjemme. I forlengelsen lå nok ønsket om at kirken skulle befinne seg på samme plan
som resten av folket. Kirken skulle ikke være hevet over folket, men midt i folket.
De tydelige endringene som er kommet i den senere tid, får en til å spørre om en ved å legge vekt
på det folkelige samtidig mistet viktige sider ved kirkerommet?
Når en vurderer mange kirkeplaner som er utarbeidet i 90 årene, er det helt tydelig kommet til i
byggeriene et ønske om «å gi høytid». En skal kjenne seg løftet. Kirkerommet skal være et
annerledes rom. Det skal gi være et sted for ettertanke. Vi finner dette understreket ved at det gis
mer plass for kunst og utsmykning. De kirkelige symbolene trekkes mer fram. Det er mer bruk av
de liturgiske farger. Utformingen av de liturgiske møblene legges det langt mer vekt på. Disse
utformes i et samarbeid mellom arkitekt, kunstner og liturg. Alt dette blir elementer som virkelig
markerer rommet som kirkerom. Utformingen understreker hvilke funksjoner kirkerommet har.
Her finner vi eksempler som bruk av rennende vann i forbindelse med dåp og at alteret har form
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av et bord som understreker bordfunksjonen i forbindelse med nattverd. Prekestolen er mange
steder flyttbar, noe som understreker Ordets mobilitet. Mer bruk av lys er også tydelig. Lysgloben
har fått sin naturlige plass. Levende lys i fondveggen er ikke lenger noe oppsiktsvekkende. Det er
heller ikke negative reaksjoner fra dem som går til kirke på at en bruker prosesjonskors. Dette har
fått sitt gjennomslag i løpet av en 10 årsperiode.

”Hovedgrep” i kirkerommet
Vi tar utgangspunkt i Axel Rappes bok: Domus ecclesiae
Gjennom kirkehistorien avspeiler det seg to hovedprinsipper:
Via sacra: Det langstrakte rom som er med å understreke den Hellige vei.
Det er lang tradisjon i denne løsningen. Men det kan synes som denne løsningen i framtiden ikke
vil kunne tilfredsstille de krav som liturgien stiller til kirkerommet.
Via sacraløsninger kan lett oppleves som passifiserende. Noen har brukt merkelappen
”bussprinsipp”.
Det andre hovedprinsippet er Circumstantes: Omkringstående.
I forlengelsen av dette ligger tanken om sentreringen omkring alter, prekestol og døpefont.
Rappe sier i den sammenheng:
”Gudstjänsterommet var så anlagt, at alla – lerus og laii – vid evkarestien skulle kunna omsluta
alteret. Med retta kunde de troende betecknas som circumstantes – omkringståande.”
Det vi her vil understreke, er at løsningen som velges, må stå i harmoni med det øvrige.
Det er også mulig ved en løsere møblering å kombinere disse hovedprinsippene.
Vi tenker her både på forholdet mellom alterområde og kirkerom og hvordan kirkerommet er
avpasset i forhold til de øvrige rom i kirkesenteret.

Tilpasning av og i kirkerommet.
Det er viktig at en ikke slår av på kravene. Dette må være et "annerledes" rom som skal gi høytid.
Når en kommer inn, skal en virkelig kjenne at dette er et kirkerom.
Skal en lykkes i å finne gode løsninger, bør en få laget en modell der en også kan få med
detaljene.
Vi får da to viktige momenter: 1) Det skal være et tydelig kirkerom.
2) Det må være plass for nye uttrykksformer.

Momenter i en videre utvikling.
En ser også tydelig trekk i retning av å ta hele kirkerommet i bruk i gudstjenestene .
Thomasmessen er et eksempel på dette. Men det er også klare ønsker om rom både for kor og
orkester og muligheten for Ordets synliggjøring i form av drama, ballet osv.
Ved at audiovisuelle hjelpemidler er tatt i bruk, understrekes behovet for å integrere disse
momentene helt fra starten av i planleggingsfasen.
At enkelte fører inn søyler i rommet som gjør at en får et mindre rom i det store, som sideskip og
hovedskip, er litt av en utfordring. En av tankene bak dette, er bruken av rommet i meditativ
sammenheng og ønsket om at det kan gis mulighet til å være noe mer anonym.
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Igjen er dette med å understreke hvor viktig det er at det tidlig etableres et tett samarbeid mellom
arkitekt, kunstner, teolog og bruker. Hele tiden må det understrekes at primærfunksjonene må
være det bestemmende.
Med dette som utgangspunkt, kan en så i forlengelsen reflektere videre ut fra tre spennende
spørsmålsstillinger:
1). Kan kirkerommet utvikle en menighet ?
2) Kan menigheten utvikle et kirkerom ?
3) Hvorfor bygger vi alltid ferdig et kirkerom. ?

Momenter til utforming.
Jeg har merket meg at et gjennomgangstema i drøftingene om kirkerommet er at
”Det skal være et rom som gir «løftning» framover og et rom der alle kan se godt, høre godt og
sitte godt.”
I forlengelsen av dette har vi utarbeidet en liste med momenter som kan være med å ivareta
nettopp dette.
Funksjoner:
1. Gudstjenester, kirkelige handlinger, musikkandakter/ konserter, drama.
2. Plass til prosesjoner, kor, orkester, drama med dansegruppe.
3. Ved begravelser fra kirken, må det være plass til en kiste framme i midtgangen.
Utfordringer:
1.
2.
3.
4.

Et rom som gir «løftning» framover.
Et rom der alle kan se og høre godt.
Rett linje fra inngang til alter (veimotivet)
Møblering i vifte om alteret med en tydelig sentralakse.
Samling om alter, fellesskap. Flest mulig plasser innenfor kortest mulig avstand.
5. Kort avstand til prekestol
6. Plass for kor (trapper) drama (podium) i sentrum, men uten at dette kommer i konflikt
med alteret.
7. Orgelet må plasseres slik at kommunikasjon mellom liturg og kor/ musikere er mulig.
Orgelet må ikke dominere
8. Godt synlig døpefont.
9. Kunstnerisk utsmykning tas med fra starten av.
10. Kirkerommet skal formidle at vi er i Guds hus. Stikkord:
Renhet og lys. Enkle, klare i linjer. Balanse. Ro. Dette må komme til uttrykk i flater, linjer og
fargevalg.
11. Kan de ulike tidene i kirkeåret understrekes med for eksempel tekstiler som skiftes ut?
Best med nøytral bakgrunn.
12. Lys.
Integrert lysanlegg. Lyset skal kunne virke formende og skapende på rommet.
Nedtoning, punktbelysning, fokusering.
13. Lyd.
Integrert lydanlegg som kan brukes av kor og orkester.
14. Teleslyngeanlegg.
15. Akustikk og spørsmål om etterklangstid.
16. Billedkommunikasjon.
Fri sikt til skjerm. Tekniske installasjoner integrert, slik at de kan monteres mest mulig
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usynlig. Skjerm skal, når den er i bruk, falle naturlig inn i arkitekturen,
ellers mest mulig usynlig.
Vurdere om selve veggflaten kan brukes.
17 Bruken av storskjerm og billedoverføring må drøftes grundig.
18. Ivareta det meditative preget.
19. Det bør være mulig å få være anonym i i kirkerommet.
Er det mulig å finne løsninger der både Via Sacra og Circumstantes får klinge med?
Det kan se ut som det viktigste spørsmålet er om de liturgiske møblene skal være fastmontert
eller ikke.

Dette kapitel er inndelt i følgende:
1. Alterpartiet.
2. Menighetsdelen
3. Tekniske installasjoner.
4. Ventilasjon, Oppvarming, Allmenn belysning.

1. Alterpartiet.
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
1.11
1.12
1.13
1.14
1.15
1.16
1.17
1.18
1.19
1.20
1.21
1.22

Liturgiske møbler
Alter.
På alteret se under punkt 1.14.
Alterområdet
Døpefont
Prekestol
Lesepult
Alterring/alterskranke
Kneleskammel
Betjeningsbord
”Brudestoler”
Orgel
Piano/ flygel
Prosesjonskors
Gjenstander på alteret.
Dåpsservietter/ dåpskluter
Adventslys
Julekrybbe/ Påsketablå.
Juletre.
Dåpslys.
Faner
Offerkiste
Klokkerstol
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Kirketekstiler.
Kor og kortrapper

1.1 Liturgiske møbler
Det skal ifølge Kirkedepartementet sendes inn tegninger i forbindelse med godkjenning av
prosjektet på til i 1:20 av følgende:
Alter, ev. alterring, prekestol, døpefont, lesepult.
Det er ikke uvanlig at en sender inn Hovedprosjektet til godkjenning uten å ha ferdige tegninger
av de liturgiske møblene. Disse ettersendes senere.
Men erfaringene tilsier at jo før en starter med utformingen av liturgiske møbler, jo bedre blir
resultatet.
Nettopp de liturgiske møblene danner også utgangspunktet for valg møbler i kirkerommet ellers.
Det vil også være en stor fordel om en fikk vurdere utformingen i sammenheng med
utsmykningen av rommet.
Liturgiske møbler omfatter altså vanligvis alter, døpefont , prekestol, lesepult og alterring. Disse
hører med til det primære i kirkerommet. Flere av disse har ført en skiftende tilværelse.
Dersom disse skal kunne skjules av en foldevegg eller flyttes på et bakrom, er det et tap for
rommet og funksjonene i rommet.
Det ser ut som vi i dag først og fremst må arbeide for at alter og døpefont får sin klare plassering
ut fra sine funksjoner.

1.2 Alteret.
Alteret var fra gammelt av utgangspunktet for hele rommet. Etter manges oppfatning vil et
kirkerom uten alter ikke lenger være et kirkerom.
Ut fra teologiske og liturgiske overlegninger har alteret hatt høyst ulik utforming;
fra offerstedet med relikvie til en bordutforming.
Alteret kunne også fungere som ”fot” for en altertavle,
men også tronstol for den oppstandne Kristus.
Meget avhenger av hvor i rommet det plasseres.
I middelalderkirken finn vi et tydelig skille skip – kor.
Presten forrettet foran alteret.
I de siste 50 årene har det blitt mer og mer vanlig at presten står bak alteret.
”versus populum” Dette både for kontakten og for å understreke bordfunksjonen.
Selve alteret er ofte utformet som et solid bord.
I en del eldre kirker med lange avstander har en fått laget et alterbord som plasseres nærmere
menigheten. Dette finner vi mange eksempler på både i inn- og utland.
(Kirkekonsulent Arne E. Sæther har tegnet ut mange spennende løsningsforsøk)
Det ”gamle” alteret fungerer da som et hovedalter.
Spørsmålet om flyttbart alter er et diskusjonstema i byggekomiteer.
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Like fullt vil det naturlig måtte drøftes ut fra nye liturgier og gudstjenesteformer som
kommer. Dette reiser to viktige spørsmål:
1) Skal alteret være flyttbart?
2) Hva betyr det at alteret er flyttbart?
Ut fra det som er skissert om alterområdet, synes en permanent plassering av alteret
midt i koret å være problematisk. Alteret kan lett bli oppfattet som et ”fremmedelement” i
forbindelse med kor, orkester og drama.
En måte kan være å bygge ut på sidene så meget at det blir de to hjørnene som gir plass til drama
og musikkopptredener av ulikt slag.
En annen måte er å trekke alteret lenger fram i rommet slik at scenen kan bli et amfi bak alteret.
Dette kan igjen være et moment til at alteret blir permanent, sentralt og tydelig plassert.
Det bør utformes slik at det er tyngde og tiltrekning i det. Når det gjelder størrelsen, bør det
avbalanseres i forhold til resten av rommet. Det er ikke uvanlig at en regner lengde og bredde i
forholdet 1:2.
Det er også viktig at en underveis drøfter hva som skal stå på alteret. (se nedenfor)
Om nødvendig kan vi i dag ved hjelp av lys (laser) tone det hele ned.
Alteret må ikke oppleves som et tillegg.
Noen har pekt på at en løsning kan være å plassere en ”varde” opp mot fondveggen.
Dette blir det permanente alteret.
Så kan en bruke et lettere bordalter som settes fram når det er bruk for dette.
Dette er det eksempler på i Arne Sæthers bok.
Dette blir nå også realisert i enkelte prosjekter.
Alterløsningen må sees sammen med hele alterområdet.

1.3 Alterområdet.
Mitt utgangspunkt er at det er tvingende nødvendig at menigheten ser godt. I de siste årene har
en brukt som utgangspunkt 3 trinn (ca 45 cm) noe avhengig av utformingen av rommet. Det har
vært stor uenighet om det skal gjelde hele alterområdet. Som regel har alter, prekestol og
døpefont vært bygd opp. Men en skal ikke komme langt bak i et kirkerom før "seerforholdene"
reduseres. Julespill av 1. klassinger på flatt gulv er fint for besteforeldrene på første benk.
---- Men for de øvrige?
Tre trinn (ca 45 cm) er ofte ikke nok. Det må også åpnes for fleksibilitet.
Løse kortrapper har skapt mange problemer. De hører liksom ikke hjemme i rommet, de er som
fremmedelementer. Gjennomarbeidede løsninger gir også en helt annen bruk.
En slipper de mange flyttingene med den store slitasjen dette gir.
Kortrapper og løse sceneoppbygginger gir også et lagerproblem.
I forbindelse med kor og bruk av ulike former for dramaopptreden, er det behov for en ”scene”
med tilfredsstillende høyde, enten som flatt gulv eller med et eller flere trinn.
Gjøres dette regulerbart med et eller flere "løftebord" som samtidig ivaretar sikkerheten,
begynner vi å tenke nytt og annerledes.

1.4 Døpefonten
Ut fra en "Stasjonstenkning" vil en kunne fine gode løsninger for plassering av døpefonten.
I mange av de nye kirkeprosjektene er den plassert sentralt, men litt på siden av midtaksen.
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Med utgangspunkt i gamle tanker som Baptisterium, dåpshus og at døpefonten fra gammelt stod
ved inngang, må det være mulig å lage et dåpssted i en nisje framme ved alterområdet.
Dette området må være synlig. Kanskje med trinn opp. Og en klar utforming av både døpefont
og området omkring er litt av en arkitektonisk og kunstnerisk utfordring.
Før ble døpefonten utført i stein, for eksempel kleberstein og ga mulighet til neddykking av
barnet.
Etter hvert finner vi mange former for dreide tresøyler eller 8 kantede utførelser. (8 kantet
et evighetssymbol) Disse er lettere og flyttbare. Ofte er der et dåpsfat i metall. Det vanligste har
vært messing, kopper, tinn eller sølv. Svært mange kirker har dåpsfat i sølv. I den senere tid har
en også tatt i bruk glass. Til døpefonten og fatet hører også en form for vannmugge. Det har ikke
vært uvanlig i langkirker etter ”Lindsdorfmodellen” stiller døpefonten i midten foran alterringen
når det skal være dåp og ellers plasseres den noe på siden i koret.
Denne omflakkende tilværelsen kan være et uttrykk for pragmatisme. ”Vi løser dette etter
behov.”
I en del nyere kirkeprosjekter har en trukket døpefonten enten ned mot inngangen eller ved siden
av midtgangen. En permanent plassering understreker dåpens betydning. En kan da bruke
rennende vann.
Et nytt moment synes å være spørsmålet om dåpsbasseng. Her må en avklare om også barna skal
døpes i bassenget eller at vi bruker dåp med neddykking for de voksne og døpefont for barna.
Det viktige er at det blir en ens praksis og er konsekvent.
Det lar seg gjøre å utforme døpefont og dåpsbasseng som en enhet.

1.5 Prekestolen.
Denne har ofte blitt sidestilt med alteret. Men Ordets sted kan godt være flyttbart.
De høye prekestolene ble utformet ut fra akustiske hensyn. Dette er ikke lenger noe problem.
Dagens kommunikasjonsmønster understreker behovet og betydningen for nærhet i forkynnelse.
Det snakkes ofte om det frie, levende ord.
En flyttbar, mindre prekestol vil gi nye muligheter. Den bør ha et regulerbart lesebrett og
muligens en liten hylle. En må eventuelt vurdere høyde i forhold til det øvrige.
Dette gir en bedre nærhet til hjelpemidler som overhead eller prosjektorstyring.
Mange av de nye lesepultene egner seg godt som prekestol.

1.6 Lesepult.
Denne ble innført for en del år siden som et supplement til prekestolen.
Etter å ha besøkt en rekke både gamle og nye kirker, er jeg av den oppfatning at dette er et
blindspor. Det er blitt en opphopning av møbler som en ikke helt kommer til rette med.
Det beste vil være en bevegelig talerstol i nye kirkeprosjekter. Dersom en i enkelte kirker får
problemer i forbindelse med begravelser, kan det lages et ”notestativ” til papirer.

1.7 Alterring/Alterskranke
Flere av de nye kirkeprosjektene har ikke annen enn en kort alterskranke til bruk for
konfirmanter og brudepar.
Mange vil da savne muligheten til å knele under nattverden.
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Dette kan legges til rette med at det lages to alterskranker som ved behov kan sette parallelt på
kortsidene av alteret. Dette betyr igjen at en får en åpen vei like fra inngangen og fram til alteret.

1.8 Kneleskammel.
Det plasseres to, en på hver side av alteret. Dette gir mange muligheter og kan understreker
mangfoldet i liturgiene.
Men det er også mulig med en bevisst bruk av trinnene foran alteret. Her kan liturgen
knele ved for eksempel syndsbekjennelse.

1.9

Betjeningsbord

Det er behov for 2- 3 bord for særkalkene.
Her er det ulike løsninger.
Det beste er å få tegnet bord som har samme form og materiale som resten av altermøblene
samtidig som en tar hensyn til stoler/benker.

1.10 Brudestoler
Disse brukes som «brudeparstoler».
Det kan være en fordel med samme stol som i kirken, men med høy rygg.
Antall: 4 - 6 stykker uten kobling og salmebokhylle.
Også disse stolene må være med å ivareta helheten.

1.11 Orgel
Dette er vanligvis hovedinstrumentet i et kirkerom. Orgelet er med å prege rommet enten det
plasseres nede i kirkerommet eller på et orgelgalleri. Det er viktig at selve prospektet sammen
med spillepulten utformes slik at det blir en del av rommet og er med å understreke helheten. Et
pipeorgel bør gis volum. Dette er med å gi klangbunnen. Det er også viktig at det gis plass til
inspeksjon og plass til belgen.
Selv om en kanskje utsetter innkjøpet av et orgel i forhold til selve byggeprosjektet er det viktig at
en orgelkonsulent er med som rådgiver både omkring plasseringen og utformingen under
prosjekteringsarbeidet.
Plass til noter ved orgel.
Det vil alltid være behov for en avlastningsplass for organisten. Ikke minst dersom
orgelpasseringene er nede i kirkerommet, vil det være en fordel om denne avlastingsplassen
utformes sammen med orglet.

1.12 Piano/ flygel
Det er blitt mer og mer vanlig med et permanent instrument nr 2 i kirkerommet
Dette blir som oftest et piano. Det er viktig at dette har god klang slik at det kan nyttes til å
akkompagnere solister og sanggrupper av ulikt slag. Dessverre er det liten plass i mange av
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kirkene slik at pianoet blir for dominerende i rommet. Det har mange ganger en farge som bryter
med det øvrige interiøret. Dette kan det gjøres noe med.
For nye kirkers del, er det viktig at dette instrumentet får plass i den vanlige planleggingen av
rommet.
I større kirker ønskes det ofte et flygel. Begrunnelsen er ønsket om konsertvirksomhet og stor
klang. Det kan også noen ganger være utrykk for en form for ”finkultur”. For nye prosjekter er
det viktig å se dette som en del av helheten. Og at dette blir tatt med i vurderingene under
planleggingen.

1.13 Prosesjonskors.
Hvem skulle tro at dette så smertefritt skulle få sin plass i våre kirker? På samme måte som med
lysgloben var det bare der.
Prosesjonskorset bør utformes slik at det tas hensyn til det øvrige interiøret og det må ha en
plassering framme i koret.
Det bør også være fast plass hvor prosesjoner starter, slik at det blir orden i det hele.

1.14 På og ved alteret.
Generelt vil vi understreke at hvis presten skal stå bak alteret, må det som skal stå på alteret ikke
være for høyt.
Derfor må også listen som følger vurderes. En oppstabling som en ofte opplever er helt
unødvendig.

Alterbøker
Skal disse ha en annen farge enn det som Bibelselskapet har som standard, må dette gjøres klar i
god tid før de skal tas i bruk.
Bøker som ikke er i bruk, skal fjernes.

Blomster.
Det vanlige er enten på alteret eller en pidestall ved siden av.
Vasen(e) må være utformet slik at blomstene blir godt synlige, men dette må ikke skjule liturgen.
Det skal ikke være jord på alteret. Dette betyr at en ikke bruker potteplanter.
(Men til og med en domkirke har røde julestjerner i jord)

Lysestaker på alteret.
Det skal være 2 staker. disse må sees i sammenheng med «altersølvet».

Kors, krusifiks på alteret.
Noe avhengig av utsmykningen, hører et kors til på et alter.
Der hvor liturgen står bak alteret, bør dette ikke være for høyt.
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«Altersølv»
Dette kan enten være egen utforming til det spesielle prosjektet eller
at en gjør innkjøp av ferdige løsninger.
Det har noen ganger vært spørsmål om keramikk kan brukes.
De eksemplene jeg har sett, tilsier at de har ”kort levetid”.
Professor Helge Fæhn har alltid understreket at vi er i det hellige
og det som brukes, skal være rent; ikke utgi seg for å være noe annet.
Dersom en bruker glassmugge ved siden av hovedkalken, må en være oppmerksom på at denne
gir et visuelt inntrykk.
Når det gjelder særkalker, er det ikke nødvendig med sølv.
Det lages også særkalker i rustfritt stål.

Duk på alteret.
Alterduken har lange tradisjoner i våre kirker. Den tradisjonelle alterduken er lite i bruk i nye
kirker. Det vanlige i dag er nok en enkel løper på langs eller tvers av alterbordet. Denne må være
av lin eller bomull. En bør ikke blande materialene.
Dette gjør renhold vanskelig.

Servietter.
Disse kan brukes både til tildekking av nattverdselementene og i forbindelse med skjenking fra
hovedkalk til særkalkene. Enkelte steder er disse laget spesielt av samme materiale som
alterduken. Bomull er vel det beste ut fra rengjøring.

1.15 Dåpsservietter, dåpskluter.
I mange kirker kan se ut som en bruker store lommetørklær. Spesielle dåpskluter er med å
understreke den høytidelige handlingen.

1.16 Adventslys.
Lyskransen eller lysrekken må være godt synlig. Det er vanlig at den tennes i starten av
gudstjenesten, ofte av barn. Det er etter hvert vanlig at en bruker fiolette lys. Alle andre lys i
kirkerommet skal være hvite.

1.17 Julekrybbe og «påsketablå».
Flere menigheter har nå sin faste julekrybbe. Denne kan være innkjøpt eller utformet i
menigheten. Her gis det mulighet for skaperglede. En julekrybbe i kirkerommet er en sterk
visualisering av julebudskapet.
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På samme måte kan en installasjon av Golgatahøyden og graven i påsken være med å understreke
at hendingene var og er en virkelighet.

1.18 Plassering av juletre. Uttak for belysning av juletre.
Juletreet har de fleste steder fått sin faste plass i kirkerommet. I nye prosjekter er det mulighet for
å gjøre klar for belysningsuttak. Fordelen er bl.a. at en slipper skjøteledningene.

1.19 Dåpslys.
Dette plasseres litt forskjellig. Noen velger at det skal stå framme ved alteret. Andre plasserer det
i tilknytning til døpefonten.
Men lystenningen må være underordnet selve dåpshandlingen.
Vi har etter hvert en innarbeidet tradisjon med utdeling av dåpslys til dåpsbarna.
Enkelte steder er det utformet en «lysrekke» hvor disse kan plasseres.
Lysgloben kan også brukes til markering når dåpshandlingen er tidlig i gudstjenesten.

1.20 Faner.
Dette er et heller nytt innslag i kirkerommet. Disse kan være med å understreke kirkeåret og kan
bæres inn ved prosesjoner og settes (henges opp) framme i koret.
Vi vil understreke at også fanene må klinge sammen med det øvrige i rommet.
Vi finner i dag en del eksempler på det motsatte.

1.21 Offerkiste.
Noen velger å gi en offerkiste den samme utformingen som resten av møbleringen i
kirkerommet. Denne kan plasseres enten ved inngangen eller ved siden av alteret.

1.22 Klokkerstol.
Fra gammelt av hadde klokkeren mange faste funksjonen. Han skulle bl.a. lede sangen. Derfor
ble der en egen plassering av en såkalt klokkerstol som ofte hadde en skranke foran. I nye kirker
er dette uaktuelt.

Kirketekstiler.
Messehakeler og stolaer.
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Det bør tegnes ut 4 messehakeler og 4 stolaer sammen med ev. prekestolklede og antependium
på alteret. Det er viktig med god kontakt og samarbeid mellom de(n) som lager utsmykning og
den som skal lage kirketekstiler.
Det er store fordeler med en helhetsløsning slik at det er en sammenheng i de ulike
tekstilelementene.
Dette kan være en heller stor utgift ved viglingen av kirken. En løsning kan være at en anskaffer
de 4 «settene» over litt lenger tid.
I enkelte kirker har en i tillegg til messehagler og stolaer fått laget både antependium på alteret og
prekestolklede i de samme fargene. Det viser seg at slike «små» markeringer er med på bl.a. å
understreke kirkeårets tider.
En må lage god plass til de kirkelige tekstilene. Dessverre er ikke det alltid tilfelle.
Gode, brede kleshengere der messehakelen får henge fritt er en forutsetning. Varetrekk vil også
være beskyttende både for broderier og farger.
Andre tekstiler bør ligge i skuffer der de ikke brettes for mye sammen.

Kor og kortrapper.
Det er ofte en fordel med fast plass til et liturgisk kor. Det er ikke uvanlig at dette er i tilknytning
til orgelet dersom dette er plassert nede i selve kirkerommet. Organisten er ofte leder av koret.
Bredden på ev. trinn bør være 1 meter slik at en bare ved å reise seg, kan være oppstilt.
Ved bruk av tradisjonelle kortrapper, bør disse være trukket ut fra veggen. Svette fingermerker og
skosverte er ikke vakkert på en vegg framme i kirken.
Det vil klart være en fordel om kortrappene er tilpasset ev. trinn i korpartiet slik at en kan benytte
både trinnene og bygge med de løse kortrappene ut fra dem.
Lagerplassen for kortrapper bør ikke være for langt borte.

2. Menighetsdelen.
Flatt gulv/ amfi-løsning.
Det tradisjonelle er flatt gulv i menighetsdelen. Samtidig finner vi en del eksempler fra
Lindsdorfkirker der en inne i de bakerste benkene har bygget en form for amfi.
Noe av begrunnelsen for flatt gulv har vært at prekestol, døpefont og alter er hevet.
Med flatt gulv er sitteplassene lett tilgjengelige. Det er enkelt å ha prosesjon. Det flate gulvet kan
benyttes av rullestolbrukere.
Er en eller annen form for amfi en bedre løsning?
Her må en avveie fordeler og ulemper både i uttrykket kirkerommet er gitt, men en må også
vurdere hvordan tilgangen både utenfra og til de tilstøtende rom kan fungere.
Amfiformen kan gi gudstjenestedeltakerne mer en følelse av å være tilskuere.
Den store fordelen ved amfiformen er at langt flere ser det som foregår framme i kirken,
uavhengig av formen på kirkerommet.
En av ulempene er at dersom en velger en eller annen form for amfiløsning, låser en denne delen
av rommet.
En kan vurdere om det skal være flatt gulv på noe og amfiløsninger som kan skyves sammen.
Amfiløsningen gir sine begrensinger, og det må grundige vurderinger om hvor bratt
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Amfiet skal være. Her er meget avhengig av på hvilken måte en utformer Alterpartiet.
Ved et stort flatt gulv, kan det tenkes andre funksjoner og andre gudstjenesteformer hvor en
f.eks. plasserer et alterbord midt i rommet.

Stol/benk.
Et av de første spørsmålene som melder seg, er valget mellom stol og benk.
Noen velger en løsning der en har stoler framme i rommet og benker bak eller i midten av
rommet.
En blandingsløsning kan lett virke rotete og betinger at stoff, farge og design henger sammen.
Ved valg av stoler kreves det koblinger. Her gis det ulike løsninger alt etter stolvalg.
Det gis også koblingsløsninger der stolradene kan være i bue. Dette gir fleksibilitet i rommet.
Fordelen med stoler er at en vanligvis sitter bedre. Det er lettere å forandre rommet.
Men benker kan gi plass til flere og understreker samhørighet. Det er plass for oppvarming under
benken.
Blanding av benker og stoler kan gi et ”fast område” som også stabiliserer rommet.
Velger en stol, gis det naturlig nok mange løsninger. I noen kirkeprosjekt har en tatt
utgangspunkt i en stol med armlen. Dette splitter opp istedenfor å understreke fellesskapet.
Stolene bør kunne stables.
Spørsmål om salmebokhylle på stolen må vurderes opp mot pris, utforming og
hensiktsmessighet.
En kan velge stopping eller fletting av setet, og for flere av stolene som er i markedet, kan en
også velge spiler eller fast stoppet rygg.
Løsningene må vurderes i sammenheng med akustikken. Med stoff i både rygg og sete gis det en
demping. Det blir da heller ikke så stor akustisk variasjon med få eller mange i kirke.
Med spiler i rygg får en noe større variasjon. Dette kan også være en fordel.
Her møtes to hensyn. For tale ønskes kort etterklangstid, mens for sang, og ikke minst
instrumentalmusikk ønskes lang etterklangstid.
Det har også av og til vært ytret ønske om at en utformer stol/ benk slik at en har mulighet for å
knele.
En bør allerede i planleggingsfasen får inntegnet plasser for rullestolbrukere på møbleringsplanen.

Vogn for salmebøker.
En rekke firmaer kan levere slike vogner. Ved små inngrep kan de tilpasses resten av rommet.
Vi understreker at de bør ha store hjul. Bøker er tungt.

Salmebokhylle.
En eller flere hyller plasseres ved inngangen til kirkerommet. Hyllene må være dimensjonert for
mange bøker.
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Lysglobe.
Det var noe som plutselig bare var der. Den har sin utgangspunkt i svensk kirkeliv.
Lystenning kjenner vi ikke minst fra katolsk sammenheng.
Globene har forskjellig utforming. Flere har preg av masseproduksjon Det er viktig at globen får
en plassering som gjør den meningsfull sammen med det øvrige i kirkerommet.
En må også ta hensyn til søl fra stearinlysenene.
Enkelte steder er det plassert et bord eller en større boks på stativ nær globen til lys.
Lystenningstedet kan også ha andre utforminger enn en globe.

Panel for klokkeringing.
Et panel for ringing med kirkeklokker bør plasseres i nærheten av inngangen.
Dette betjenes av den som har tilsynsansvar. (kirketjener). Det bør være låsbart.
Mange har også en bryter for 3x3 slag montert ved orgelet.

Nummertavler.
Selve numrene må være matte. Det kan lett bli gjenskinn. Når det gjelder selve størrelsen på
tallene, vil det avhenge av antall tavler og avstandene i rommet. Stifter festet i pleksiglass er brukt
på bl.a. teglvegg.
Dersom kirkerommet kan utvides, er det naturlig med samme løsning i det utvidede
kirkerommet.
Tallene oppbevaring i en kasse med rominndeling.

Notestativer
2-5 ordentlige orkestermusikerpult. Disse bør ha et tett notebrett slik at ikke notene gir et urolig
bilde.

3. Teknikk med AV, lyd og lys i kirkerommet.
Innledning.
Når vi tar det opp som et eget punkt, er det både for å gjøre det mest mulig oversiktelig og fordi
det her er en rivende utvikling.
Det kan godt være at det som står i dette avsnittet, om kort tid er ”gammeldags”,
Utviklingen innenfor trådløse forbindelser indikerer noe om dette.
Men allerede her vil vi understreke at alt utstyr som skal brukes i kirkerommet, skal tilpasses
rommet og også være godkjent av biskopen.
Kirkerommet skal ikke være en kulisse. Lyd og lys skal brukes med omtanke.
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Det er helt nødvendig med god planlegging for ikke bare å bestemme størrelse på høytalere,men
for å tilpasse hele anlegget til kirkerommet. Hva skal lydanlegget brukes til? Hva med spotlights
med farget glass for å gi effekter?
Det er viktig at dette avklares på et tidlig tidspunkt.
Derfor har vi også foreslått at det nedsettes en brukergruppe som kommer med forslag til
det vi som en samlebetegnelse kaller AV bruk. Oppgaven deres må være å se på hvilke behov og
muligheter det er i hele kirkebygget og utgangspunktet må være hvilket nivå en skal legge seg på.
Erfaringene fra en del prosjekter viser at dette lett ”kan ta av”.
Det er også rimelig at det står i forhold til øvrige investeringer i bygget.
Men en bør få lagt til rette ved f.eks kabling og trekkerør, så kan selve utstyret kommer på plass
på et senere tidspunkt enn vigslingen.

Lyd.
Utforming og materialvalg har stor betydning. Det er viktig at en akustisk konsulent kommer
tidlig inn i prosjekteringen og at konsulenten følger opp også i byggeperioden.
Det er behov for avklaring omkring de akustiske forhold i kirkerommet og her er det ofte
motstridende ønsker.
Det er viktig at brukerne gir tydelige signaler om dette til akustisk konsulent og at konsulenten på
sin side gir klare tilbakemeldinger.
En kan ikke få både en katedraletterklang på ca 3 sekunder samtidig som det er et ønske om at
rommet er "dødt" som et lydstudio. Her dreier det seg om langt mer enn etterklang.
Et svært viktig moment er det som kalles taletydelighet. Det kan kjennes utidig å understreke
Ordets funksjon i kirkerommet.
Det er muligheter for akustisk regulering
Dette betyr bl.a. at en må investere i et høytaleranlegg som virkelig fungerer.
Dette lar seg i dag gjøre. Her må vi ikke slå av på kravene.
Lydvegger som fungerer som dempere eller forsterkere er mulig.
De fleste konsertsaler har jo det i dag. Her er også ulike erfaringer. Det finnes kunnskap i
markedet, men det blir et kostnadsspørsmål.
Problemstillingen er reell, både i konsertsalen og kirkerommet.
Vi har allerede understreket hvor viktig det er med god planlegging. Det finnes i dag en rekke
leverandører. Referanseliste er viktig, også for å unngå at ”forståsegpåere” i menigheten tar
styringen her. Det er ikke alltid like lett å sammenligne de ulike leverandørene, men det lar seg
gjøre.

Høytalere.
Plassering og utforming er viktige momenter i et kirkerom. I nyere kirkeprosjekt har vi for mange
eksempler på at store høytalere ned fra taket både er dominerende og skjemmende i rommet. Nå
finnes bedre løsninger uten at kravet til lyd reduseres. Her bør arkitekt og kunstner også ha et ord
med i laget.

Mikrofoner.
Vi har i dag muligheter for fastmonterte, flyttbare eller trådløse mikrofoner.
Det synes å være praktisk med en blanding av disse tre gruppene. Igjen er dette avhengig av hva
slags anlegg som anskaffes. Det viktige er at anlegget er robust og lett å betjene.
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I utgangspunktet synes det å være nødvendig med et godt forsterkeranlegg for tale. Bruken av
bærbar mikrofon er helt vanlig. Det er også viktig at den ansvarlige for bruken av bærbare
mikrofoner kan jobben sin. Batterikontroll må foretas ofte. Hvis ikke, oppleves hyling i anlegget.
Skal et taleanlegg fungere, må det være mulig å «forsinke» lyden slik at lyden oppleves å komme
fra den retning hvor taleren står.
En viktig del av mikrofonbruken er uttakene. Løse ledninger er alltid et problem.
Det er viktig at punkter for mikrofonuttak planlegges nøye og tidlig.

Miksepult.
Plasseringen av en miksepult må være med allerede i planfasen. Fra denne kan en kjøre
videokanoner, regulere lydstyrke og kjøre lys under spesialarrangementer.
Til denne pulten kan det også legges inn opptak av lyd og bilde
Det kan bli et senter for all styring av AV.
Ved en fast plassering kan det legges trekkerør for et ledningsopplegg i gulvet. Da slipper en alle
ledningene som trekkes fra alterpartiet og bakover i kirken.
Ofte plasseres miksepulten bak i kirken ved inngangen. Ved permanent plassering, bør
utformingen være slik at den mest mulig integreres med den øvrige møbleringen i form av farge,
tremateriale osv.
Den bør også være trukket så langt tilbake at den ikke skygger for folk som sitter bak.
Dersom en i kirkerommet velger å ha galleri, bør en vurdere om galleriet kan være en god løsning
for miksepulten. Det er viktig at pulten er låsbar.

Teknisk rom.
Ekspertisen mener at den ansvarlige for lyden bør være i samme rom som aktivitetene. Men en
annen løsning for plassering av miksepulten kan være et sentralt beliggende rom som har direkte
innsyn til kirkerommet.
(Kan dette gjøres mer diskret enn de vanlige kontrollrommene i forbindelse med Radio og TV
studioer).
Fra dette rommet styres da lyd og lys.
Dette blir det tekniske nervesenteret, hvor opptak og overføringer fra det som foregår i
kirkerommet kan styres. En kan også vurdere om det skal legges opp til kameraer som eventuelt
monteres på bakveggen og fjernstyres.

Lys.
Det er ikke lett å få en balanse mellom ønsket om å få et lyst kirkerom samtidig som det skal være
mulig å kjøre videokanon med gudstjenesteprogram. Men vårt mål må være at det gis
ubegrensede muligheter for belysning. Dette gjelder både for selve hovedrommet og det som har
tilknytning til alterparti og scene. Det betyr at en ikke bare har spotlights og lysbro men at en
virkelig kan ta i bruk f.eks. PC - bildekanoner og laser.
Samtidig er det viktig at rommet ikke blir så teknifisert at det bryter med det grunnleggende i et
kirkerom.
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Mye av det nye tekniske utstyret er avhengig av mørke rom. Det kan gis tekniske løsninger for
fjernstyrte blendingsmuligheter.
En må i planlegging sørge for at det er et "overskudd" av trekkerør og at det elektriske opplegget
har stor nok kapasitet.

Strøm til musikere.
Dette gjelder for både elektriske instrumenter og eventuelt lys til noter.

Strøm for lysanlegg.
I tillegg til lydanlegg er det ofte behov for mer lys. Med et godt lysanlegg kan en under konserter
osv. variere lys. Dette må en også ta med i prosjekteringen av inntaket fra Elverket.
En gjennomtenkt plan for hvor stativer med prosjektører skal stå sammen med hvor det hele skal
kjøres fra, vil lette på meget av den frustrasjon mange ansette føler når slike arrangementer går av
stabelen. Her er det viktig at en også tenker på sikkerhet og brannfare.

"Bakrom."
I tilknytning til alterområdet og scene vil det være behov for et bakrom både som lagerrom og i
forbindelse med ulike former for opptredener. Dette kan også fungere som "sluse" ved inngang
fra andre rom enn kirkesalen.

Lerret, videokanon og overhead.
Dette har vært vanskelig å innpasse både i gamle og nye kirker.
I enkelte prosjekter der det er lys (hvit) fondvegg, har en brukt veggen direkte.
Andre steder henger det en bred list som skjuler opphenget.
Styringen av lerretet er elektrisk.
Noen har også valgt å ha plassere lerretet nede mot gulvet slik at det trekkes oppover og ikke
nedover.
Noen kirker velger å sende samme bilde (sangtekst) på flere lerreter samtidig.
Videokanonene er montert i tak og styres fra miksebord.
På dette området er vi nok bare i begynnelsen av nye tekniske innretninger.
Og en kan lett komme til å fokusere på fikse tekniske løsninger og glemme både helheten og det
annerledes rommet.
Det flotte er at mange kan bli engasjerte omkring gudstjenesten.
Men skal det brukes teknikk, må det være ordentlig og gjennomarbeidet.

Oppbevaring.
Alt dette nye tekniske og kostbare utstyret krever trygg oppbevaring.
Ved innbrudd i kirker er det nettopp dette utstyret som stjeles.
Det kan ofte se ut som det er ”bestillingsverk”.
Flere kirker har installert et eget alarmsystem for disse lagerrommene.
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En liten kommentar om teknisk utstyr.
Slik hverdagen er i mange av de nye kirkene, finner en meget av det tekniske utstyret,
instrumentene, lys osv. på ulike steder i kirken. I tillegg er det dårlig merket. Og ofte vet ingen
helt hvem som eier hva.
Dette må en få orden på, ikke bare med tanke på innbrudd. Det kan også ha betydning i
Forbindelse med kirkens forsikringsavtale. I tillegg blir det også stor slitasje og kort levetid på
mye av utstyret.

3. Det utvidede kirkerom.
Det er den store variasjonen i frammøte til samlinger i kirken som gjør at vi ved store dager som
julaften og konfirmasjon har behov for store kirkerom. Romprogrammet med angivelse av
størrelsen på kirkerommet er bestemmende også for størrelsen av et utvidet kirkerom. Den
”gamle” løsningen med foldedør og foldevegg mellom kirkerom og menighetssal har mange
uheldige sider.
Noen prosjekt bruker kirketorget med inngangen til utvidelse. Her vil meget avhenge av både
utformingen totalt og av de enkelte rom.
De fleste løsninger betyr at de som sitter i det utvidede kirkerom, ikke har samme
kirkeromsfølelse som de som er i selve kirkerommet. Samtidig er en jo til stede og det synlige kan
kompenseres ved bruk av storskjerm. En kan benytte et eller flere av de andre rommene ved bruk
av storskjerm.
Det er viktig å tenke gjennom hvor ofte det utvidede kirkerommet er i bruk, ikke minst for å
vurdere om en bruker penger på de rette stedene.
I planarbeidet må en avveie dette mot spørsmålet om å ha flere gudstjenester, både på julaften og
ved konfirmasjoner. Når det gjelder konfirmasjon, har vi som kirke et klart siktemål om at alle
som ønsker det, skal kunne være tilstede.
Kan en storskjerm også være med å kompensere for et tilstøtende rom der foreldre med små
barn har en glassvegg som skiller kirkerommet.
I mange av løsningene med et utvidet kirkerom kan også avstanden fram til prekestol og alter bli
for stor.
Velger en direkte utvidelse av kirkerommet, er den største utfordringen selve overgangen mellom
kirkerom og det utvidede kirkerom. Noe avhengig av utformingen av taket i kirkerommet, må
ikke dørhøyden være lavere enn ca 2,40-2,50 meter. Her må en også vurdere dybden i det
utvidede kirkerommet.
Stolene bør ha samme farge som stolene kirkerommet for å understreke fellesskapsfølelsen. Selv
om hele problemet med det utvidede kirkerommet til syvende og sist er et økonomisk spørsmål,
ser en mange kreative løsninger når en bruker tid på denne utfordringen.

4. Menighetssal.
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Det vil være en stor fordel for det videre arbeidet om en under funksjons- og romprogram har
avklart hvilke funksjoner en menighetssal skal ha og hvordan en tenker seg den innredet og
møblert.
Det har vært vanlig å legge menighetssalen i tilknytning til kirkerommet. En har da en foldevegg
som gjør at menighetssalen også kan fungere som det utvidede kirkerommet.
Foldevegger er både kostbare og lite funksjonelle. Det kan ikke foregå samlinger på begge sider
av veggen, og de er som regel ingen pryd for rommene.
Den tradisjonelle menighetssalen blir ofte et stort møterom med muligheter for bespisning, men
er ellers heller lite i bruk.
Kan man sløyfe menighetssalen i den gamle betydningen av ordet?
I noen kirkeprosjekter har en lagt til rette for at kirketorget og areal knyttet til dette, kan fungere
som et ”bespisningssted”.
Noen prosjekt har lagt de funksjoner en menighetssal vanligvis har, til et større rom med et
”røffere” preg. Dette rommet kan også brukes av virksomhet tilknyttet barne- og
ungdomsarbeidet og gi mulighet til lek og ballspill. Veggene må tåle noe mer, og en må ta hensyn
til dette ved valg av belysning og armaturer.
Ved god planlegging, kan dette gi gode løsninger for flere funksjoner.
Dersom dette rommet er tenkt brukt i forbindelse med små barn og lek,
er det nesten en forutsetning at det er varme i gulvet.
Har dette rommet en scene, kan en få lagerpass til stoler og bord under denne, slik som i mange
gymnastikksaler.
Når det gjelder møblering, vil vi understreke at både bord og stoler må kunne stables. De bør
også tåle den behandlingen som en fleksifunksjon gir, men er det mulig å unngå kalde plaststoler
som gjør det heller utrivelig?

5. Kirketorget.
Dette er et relativt nytt begrep. Men det betegner overgangen fra uteområdet inn til kirken og
kirkerommet.
Fra gammelt av hadde en våpenhus og kirkebakke.
Våpenhuset er i mange tradisjonelle kirker bare et utvidet vindfang og gir som regel et heller trist
inntrykk. Når en blir møtt med garderobehyller og lagerplass, stemmer det ikke til høytid.
Selve kirkebakken bærer i seg lange tradisjoner både av kirkelig og verdslig karakter.
Med begrepet kirketorg ønsker vi å skape et sted som både blir en møteplass med ulike
funksjoner og som er et trivelig sted både før og etter det som foregår i selve kirkerommet.
Kirketorget er mange steder blitt en kombinasjon av kirkekaffe, informasjon, utstillinger etc.
Noen kombinerer det også med en kafeløsning uten en for bastant møblering.
Det må det være plass for det åpne rommet der en kan vandre litt rundt.
Her kan kirkeverter deler ut salmebøker og ønsker velkommen inn i kirkerommet.
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Flere steder bruker en kirketorget i festsammenheng med dekkete bord og får en allsidig bruk av
rommet.
Enkelte planløsninger gir mulighet til at kirketorget fungerer som det utvidede kirkerom for
eksempel på dager som julaften og konfirmasjon. Her er det viktig å tenke gjennom
lydproblematikken.
Vi vil understreke at rommet er et rom i seg selv og samtidig inngangen til kirkerommet. Dette
kan markeres på ulike måter, ved for eksempel mønster i gulv eller tak, og ved å utforme døren til
kirkerommet på en spesiell måte.
I og med at dette rommet er plassert i overgangen fra ute til inne, bør gulvet være slitesterk og
lett å holde rent. Ofte vil det være naturlig med varme i gulvet.
Mange steder gir vind og nedbør behov for et vindfang i tillegg.

6. Kirkestuen / Kafe.
Kirkestuen er et forsøk på å bygge ned tersklene ved et hjemmekoselig preg.
Men det er et spørsmål om ikke rommene blir for store. Det er ikke nok med lave bord og
alternativ belysning for å gjøre det hele hjemmekoselig.
Ser vi på utviklingen de siste årene, synes det å være kafetanken som er i ferd med å slå igjennom.
Med kafeen understrekes det mer uformelle. En kan ha åpnere arealer og dermed større
fleksibruk. Dette står nok noe i motsetning til den vanlige møteromstenkningen.
Lave sofaer og bord er ikke brukervennlige for alle generasjoner.
I arbeidet med funksjons- og romprogrammet bør dette drøftes nøye gjennom. Valg av
møblering er alfa og omega her.

7. Sakristier, bønnerom.
Tar vi utgangspunkt i tradisjonelle løsninger, finner vi ofte 2 sakristier i tilknytning til
alterområdet, korpartiet. Dette er rom på hver side av det store rommet eller et noe lavere tilbygg
med egen inngang.
I forlengelsen av dette har vi et utall av varianter alt etter hvilke funksjoner de er tiltenkt.

Prestesakristiet.
Dette var presten sitt rom til forberedelse av gudstjenesten. Her ble også de liturgiske klærne
oppbevart. (messeskjorte og messehakel)
I tillegg var det også et mindre skrivebord og et par stoler.
I dag fungerer dette noe annerledes. I nye kirker med egen kontoravdeling trengs det først og
fremst en garderobe med plass for liturgisk utstyr som messehakel og stola. I tillegg har en ofte
antependier og prekestolkleder. Alle tekstiler må oppbevares på en god måte. Messehakelene kan
enten henge på spesialkleshengere i varetrekk eller ligge i tilstrekkelig store skuffer.
Antependier og prekestolklede kan ligge i skuffer.
I flere nye kirker har en valgt å kombinere sakristifunksjonen med andre aktiviteter.
En har eksempelvis et noe større rom med en skapvegg for liturgiske klær. Rommet bør ha en
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Innebygget vask.
Selve rommet kan brukes som grupperom, konferanserom, samtalerom osv.
Noen har også valgt å gi dette rommet ”et sakralt preg” og benytter det som bønnerom.
Det bør være tilgang til rommet fra andre rom enn kirkerommet samtidig som det også er en
direkte forbindelse mellom sakristiet og kirkerommet så langt framme i kirkerommet som mulig.
Vi vil her understreke at selv om sakristiet kanskje får ulike tilleggsfunksjoner, skal rommet
være et stille rom som kan gi nødvendig ro i forkant av gudstjenester og kirkelige handlinger.

Dåpssakristi.
Det andre sakristiet har tradisjonelt blitt kalt dåpsakristiet.
Her kom en med dåpsbarnet. Vinterstid skiftet en til dåpskjolen, og det var også her en ventet til
dåp skulle finne sted, ofte ved slutten av gudstjenesten.
Her har meget endret seg. I dag er det vanlig å starte gudstjenesten med dåp og barnet bæres inn
under preludiet. I nyere kirker er det flere rom som kan benyttes som ”venterom”.
Det er ikke uvanlig at en i forbindelse med et av toalettene lager et stellerom.
Det viktige i planarbeidet er at en har tenkt igjennom hvilket rom som skal brukes i forbindelse
med dåp. Det bør ligge lett tilgjengelig.

8. Kontoravdelingen.
Ved de fleste nyere kirker er kontorene blitt en viktig del av prosjektet..
Noe av bakgrunnen er bl.a. utviklingen fra «Prestens kontor» til et fellesskap med
menighetskontorer der de ansatte har sin arbeidsplass.

Hvilke kontorbehov er der ?
Ofte planlegger en for få kontorer. Dette har ført til at en finner kontorene spredt omkring i
kirkebygget i rom som ikke var tenkt til kontor.
Det finnes også mange eksempler på at en har tatt hele eller deler av aktivitetsrom til kontorer.
Flere steder har en fått tilbygg for å øke kontorkapasiteten.
Med dette som bakgrunn, er det viktig at en i planleggingsfasen forsøker å vurdere hva som kan
bli den framtidige bemanningssituasjonen i menigheten. Diskusjonen blir ofte om alle ansatte skal
ha sitt eget kontor eller ikke. Flere prosjekt har forsøkt seg med kontorlandskap med tildels
dårlige erfaringer. De ansatte har stor motvilje mot dette. Et av argumentene er taushetsplikten.
En annen problemstilling som ofte kommer opp, er hvor mye tid som skal brukes i
kontorsammenheng sett i forhold til «feltarbeid».
Når den enkelte får sine arbeidsplaner, vil et viktig punkt være spørsmålet om kontortilgang. I
noen tilfeller kan det være aktuelt å dele kontor.
I det hele må det skje en avveiing der også kvadratmeterprisen må være med i vurderingen.
Et annet moment er at Staben bør være mest mulig samlet.
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Samtidig ser vi en tendens til at en på større steder samler de ulike kontorfunksjonene i et
felleskontor i tilknytning til kirkevergen.

Normene fra Kirkedepartementet.
Pr. i dag bygger romprogrammet for kontoravdelingen på «Kyrkjebygging, Ei orientering» fra
Kyrkje og undervisningsdep 1989.
I en oversikt står det bl. a.:
Sokneprest 14 m2, Kapellan 14 m2, Kateket 10 m2, Kontorassistent 10 m2,
Organist 10 m2, Menighetssekretær 10 m2, Diakon 10 m2, Kirketjener 10 m2, Kontor til
disp. 10 m2, Kontor for Menighetsråd 10 m2 , Venterom 10 m2. Garderobe 5 m2
Toalett 3 m2, Tekjøkken 4 m2, Rom for skriver/kopiering 6 m2, Lagerrom 15 m2
Konferanserom 30 m2.
Dette programmet følger opplegget som gjelder for mange av de offentlige bygg.
I oversikten ser en at prestekontorene er noe større enn de andre.
Noe av begrunnelsen er plass for samtaler.
I tillegg til kontorene er det tatt med tilstøtende rom som tekjøkken, venterom osv.
Oversikten fra Dep. gir oss en fullt utbygget enhet som kan fungere som et frittstående bygg.

Sambruk av rom.
Både ved befaringer og i samtaler har det kommet fram tanker om å vurdere kontorene fra en
noe annen vinkel. Det er tydelig at de ansatte ønsker sin egen arbeidsplass og at størrelsen på
rommet er noe underordnet. I kontoravdelingen er det også behov for et rom for samtaler.
Noen prosjekter ønsker små kontorceller og et noe større rom til samtale ved dåp, vigsel,
sjelesorg. En bør markere at en befinner seg i en kirke. Dette rommet må være lydisolert og ha et
annet preg enn et vanlig kontor.
Flere kirkeprosjekt har løst dette ved en sambruk av sakristi og samtalerom.
Dersom det er mulig ut fra planløsningen, kan denne sambruken fungere utmerket.

Hva trenger vi videre?
Arbeidsplassen må ha plass til PC, være tilrettelagt for tekniske overføringer og ha direkte telefon.
Noen velger nå en bærbar løsning når det gjelder telefonanlegg.
Kontorer med direkte solinnslipp, trenger skjerming.
Når det gjelder ventilasjon, er der i dag normer for dette.

Kopirom/ arkiv.
Et eget rom for kopiering og for rekvisita kan være med å gjøre kontoravdelingen
mer ryddig. Her trengs løsninger som er funksjonelle. Gode lagerforhold har meget å si for
trivselen. Samtidig ser vi at det samler seg meget unødig på enkelte kontorer. Samtidig det er
nødvendig med en dugnadsopprydding med jevne mellomrom, spesielt ved skifte av
medarbeidere.
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9. Kjøkken.
Kjøkkenet har en sentral funksjon i de nye kirkebyggene. Oppgaven for kjøkkengruppen må
derfor være en tidlig avklaring av hvilke funksjoner kjøkkenet skal ha.
Det har vist seg at hvis en går for en to-plans løsning, kan det være behov for kjøkkenfunksjoner
i begge etasjene.
Det er store fordeler hvis kjøkkenet plasseres i samme etasje som de rommene det skal betjene.
Ofte ønskes det et kjøkken/allrom i ungdomsavdelingen.
Her har nok de ulike brukergruppene noe forskjellig oppfatninger. Mye vil avhenge av en- eller
toplansløsning.

Funksjoner.
Når brukerne har avklart sine behov, er det naturlig at det kommer forslag til planløsninger og
utstyr.
Kjøkkengruppen vil naturlig nok vurdere spørsmål omkring ”storkjøkken”.
Det stilles bestemte krav bl.a. fra Mattilsynet både utforming og utstyr dersom en skal en
tilberede og servere varm mat, (middagsservering). Dette må holdes opp mot om en vil få
varm mat via Catering.
På samme måte stilles det krav i forbindelse med oppvask og rengjøring.
Vi har nok en del eksempler på kjøkkenløsninger som virker noe tilfeldige, med til dels kostbart
utstyr som ikke er i bruk.
Kjøkkenet må ha gode arbeidsbenker og mulighet for kjølerom
I utgangspunktet blir det oftest tale om kald mat (smørbrød og kaker) som bringes
utenfra. Dette krever god og kjølig lagring og man må ha gjennomtenkte hylleløsninger i
kjøleskap og/eller kjølerom. Dersom en skal lage mat på plassen, kreves det et smørebord.
En god kaffemaskin med rimelig stor kapasitet finner vi på de fleste kirkekjøkkener.
Det bør være en sammenhengende vaskelinje med stativ for vaskede serviser.
Erfaringene er nok at det er dette en blir stående med til slutt etter sammenkomster.
Når det gjelder bruken av skap, er det viktig å plassere det tyngste steintøyet nederst. Og en må
sørge for at både hyller og fester har de rette dimensjonene.
Der en har fryseboks(er), vil det være en fordel med klare avtaler om bruken av disse.
Noen steder har en tenkt kjøkkenet som et allrom og har tatt hensyn til dette både ved
innredning og fargevalg. Alt for mange kirkekjøkkener virker kalde og lite gjestmilde. Vi skal ikke
glemme at et kirkekjøkken ofte fungerer som en ”misjonsmark”. Mange har sitt første møte med
menighetsarbeidet der.
Derfor vil det være flott med en trivelig kaffekrok som utgangspunktet for gode samtaler og nye
kontakter, et hyggelig hjørne i tilknytning til smørebordet.
En viktig sak til.
Det er strenge krav til rengjøring av nattverdskalker, og en bør tidlig avklare om en kan bruke
kjøkkenet til rengjøring av særkalkene eller om det lages et ekstra sted i tilknytning til sakristiet.
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Beliggenhet.
Kjøkken bør plasseres sentralt i bygget med kort vei fra kjøkken og til der det skal serveres:
Kirketorg, menighetssal, kirkestue.
Direkte inngang utenfra er mange steder en fordel, men en må ta hensyn til låsing og tilsyn.
Dørene bør være brede uten terskel.

Kjøkken i Ungdomsavdeling.
Hvis en velger å lage eget kjøkken i tilknytning til ungdomsavdelingen, bør kjøkkengruppen
suppleres med unge. Vi vil også anbefale befaring i kirker som har eget kjøkken for
ungdomsavdelingen. Ikke minst er det viktig å få høre hvilke erfaringer en har i driften.
Dette kan danne utgangspunktet for innrednings- og utstyrplan for et slikt kjøkken.

Kjøkken i tilknytning til pauserom.
Noe avhengig av planløsningene, kan det være ønskelig med en kjøkkenkrok i et pauserom.

Et eksempel fra en kjøkkengruppe:
Kjøkkenet beregnes brukt til følgende:
- i forbindelse med tillaging/servering av kirkekaffe hver søndag.
- matlaging (smørbrød/kaker i forbindelse med små og store arrangement/fester i
menighetssammenheng.
- middagsservering en gang i blant, hel eller halvferdig mat.
- matlaging/ bespisning i forbindelse med eldretreff.
- bespisning i forbindelse med Tripp - Trapp. (kjøkken nede?)

10. Lager, servicerom
Når vi tar dette opp som eget punkt, er det for å understreke det store behovet for lagerplass.
I samtaler med brukere av nyere kirker, er mangelen på er lager noe av det som blir understreket
sterkest.
Det som ofte skjer i plan og byggeprosessen, er at en i utgangspunktet har godt med lagerplass,
men så bli lager salderingsposten. Kanalføringer legges til lagerplass og ved krymping av
prosjektet, gis noe av det som var tenkt til lager, andre funksjoner.
Mye er avhengig av utformingen av bygget og hvordan rommene plasseres i forhold til
hverandre. Det er som regel behov for flere lagere.
Er det for lang avstand til et lager, blir det lett rot i andre rom.
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Generelt vil vi understreke at det er ikke nok med selve lagerrommet, en må også tenke gjennom
løsninger i form av skaper og hyller.
Ved befaringer legger en ofte merke til at lageret er blitt et roterom.
Frykten for å kaste noe som tilhører andre, er nok også tilstede, men vi vil understreke at når en
ansatt slutter, må vedkommende ta en rydderunde.
I eldre kirker finner vi ofte ting lagret på loftet som ikke en gang har antikvarisk verdi.

Det bør vær et lager i tilknytning til kirkerom/det utvidede
kirkerom/kirketorg.
I dag brukes det mye utstyr i forbindelse med sang og musikk. Dette utstyret er som regel også
svært tungt. I flere prosjekter er det direkte (inn)tilgang til et slikt lager utenfra.
Stoler og bord må også ha sin plass.

Et lager i forbindelse med kontorene.
Overfylte kontorer og arbeidsplasser finnes det mange av.
En hylle/skapvegg for den enkelte ansatte vil gjøre det langt oversiktligere i kontoravdelingen.

Lager for aktivitetsrommene.
Dette eller disse kan ikke bli store nok og det ser ut som at flere små lagere fungerer bedre enn
ett stort. En heldig løsning har vært å lage flere små i direkte tilknytning til aktivitetsrom der det
er flerbruk.
Veggen mellom to aktivitetsrom kan også fungere som skaprekke.

Hva skal lagres i kirken?
Dette er et viktig spørsmål som også bør drøftes i brukergruppene. Selv om en ofte plasserer
lager i bakkant eller midt i bygget i rom uten vindu, har det sin kvadratmeterpris.
Eks: Det er ikke sikkert alle leir- og teltkassene skal fylle opp speiderrom. Her kan en kanskje
finne et fjernlager.
Det er samtidig klart at det som en har direkte tilgang til, som f. eks. konfirmantkapper,
sparer tid og øker trivsel.

11. Aktivitetsrom.
Når vi velger dette som overskrift, er vi klar over at dette kan dreie seg om en hel rekke rom.
Eks: grupperom, undervisningsrom, PC rom, speiderrom.
Alle disse rommene kan komme til å kreve noe spesielt både når det gjelder innredning og
møblering.

Speiderrom.
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I mange nye kirkebygg har speidere fått rom både til patruljebruk og fellessamlinger.
Det positive med dette er at en kan spesialinnrede og lage virkelige speiderhuler.
Men ofte ser vi også at rommene langt på vei er fulle av rot.
Dette gjør at utnyttelsesgraden liten og sambruksmulighetene få.

Undervisnings/ grupperom.
I en del prosjekter planlegger en undervisningsrom med muligheter for tekniske hjelpemidler og
bl.a. tavle i tillegg til hyller og skap med hjelpemateriell. De fleste planleggere tenker fort
klasserom. Men samtaler med brukere vil få fram ønsker om noe mindre rom som er mer
uformelle i innredning og møblering enn et klasserom

PC rom.
Dette er noe av det nye. Dersom en går for et slikt spesialrom, må en vurdere om dette skal være
en del av et rom eller et eget rom. Et eget rom gir mulighet for avlåsning.
Det er viktig at en tidlig lager et totalopplegg omkring PC- bruken som gir tilsyn og kan hindre
misbruk.

Klubbrommet/ kjøkken.
Ser en på arbeidskirker som har vært i sving en del år, så ser en fort at det har vært store
endringer i synet på opplegg med klubbrom og arbeidet blant unge.
Mange befaringer har vist at her er utviklingen høyst forskjellig. I flere prosjekt har en tatt
konsekvensen av dette og latt de unge få slippe til med sin kreativitet. Som planleggere må vi
regne med at det blir annerledes enn vi kan tenke oss.
Men det synes å være et gjennomgående ønske at det i tilknytning til klubben er et kjøkken med
de mulighetene dette gir for bl.a. oppvask etter forskriftene.

12. Garderober og toaletter.
Plasseringen av både garderobe og toaletter kan lett bli en salderingspost i et prosjekt.
Her vil nok også spørsmål om en- eller toplanløsning ha sin innvirkning.
Det vil også være en balanse mellom tilgjengelighet og tilbaketrukkethet..
Flere prosjekt med toplansløsning har valgt å legge de fleste toalettene og garderoben i
underetasjen. Noen har valgt å plassere HCtoalettet i hovedetasjen. Har en aktiviteter på 2 plan i
et kirkebygg, kreves det heis, uavhengig av plassering HC toalett.
Når det gjelder spørsmålet om garderobe, er dette avhengig av hvilke funksjoner som legges inn i
bygningen. Men det kan se ut som om garderober er lite i bruk under gudstjenester.

13 Uterom.

© Stavanger Bispedømme, Kirkebyggkonsulent Finn Bårdsen

Vi bygger kirke – fra drøm til virkelighet

116

I de fleste kirkeanleggene har en først og fremst tenkt på et parklignende anlegg sammen med
parkeringsplass. Men det kan gis også flere muligheter.
Overgangen inne/ute.
Mange har laget en grillplass, kafeplass i tilknytning til skyvedører på den ”lune” siden av
bygningen. En må være klar over at en permanent utemøblering kan bli utsatt for stor slitasje/
hærverk.
Amfi
Gir tomten mulighet for et amfi, bør dette vurderes.
Det kan være et meget godt tilskudd til menighetsaktiviteter en boltreplass for speiding og andre
barne- og ungdomsaktiviteter Det er bare fantasien og været som setter grenser for bruken av en
slik uteplass.
Amfiet kan også ved et enkelt samlende kors/ alter fungere som et gudstjenestested.
Urtehage.
Dette må der være noen med spesiell interesse for å ta seg av. Men det finnes eksempler på at en
har tatt utgangspunkt i de urter som har bibelsk bakgrunn og bruker disse i i ulike
sammenhenger.
Plass for ballspill og lek.
Med det blomstrende KRIK arbeidet som er i mange menigheter, vil et sted for kurvball,
sandvolleyball og andre spill være et flott tilskudd. Det vil også forlenge det vanlige arbeidet inn i
sommerdelen av året.
Dersom det skal settes opp lekeapparater, er det strenge sikkerhetskrav som må oppfylles.
Naturtomt.
Bygges kirken på naturtomt, er det flott om en kan beholde noe av det opprinnelige. Trær og
busker gir karakter til området og grønne lunger med slitestyrke er viktig i et nærområde.

14. Kirketårn og kirkeklokker.
Både kirketårn og kirkeklokker har lange tradisjoner hos oss. Kirketårnet markerer
på sin spesielle måte plasseringen i landskapet. Kirkeklokkene har med sin klang kalt mennesker
til kirke i århundrer.
Tårnet kan ha ulik utforming. Oftest er vi vant med at tårn og spir strekker seg oppover fra selve
kirkebygget.
Her er klokkene plassert for å gi best mulig klang og nå flest mulig.
Men vi ser også at en har plassert en Støpul ved siden av kirken der klokkene har vært hengt opp.
Her har en ringt inn helg og høytid.
Det vanlige har vært manuell ringing. I for eksempel England er det rike ”ringetradisjoner” med
bruk av mange klokker. Her har en egne ringelag som holder fast på tradisjonene.
Hos oss er det blitt mer og mer vanlig med automatisk ringing. I en del eldre kirker er tilgangen
til selve klokkene såpass problematisk at det ofte blir et HMSspørsmål.
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15. Universell tilgjengelighet.
Regjeringen har utformet en egen handlingsplan for økt tilgjengelighet i det offentlige rom for
personer med nedsatt funksjonevne. Selv om en i utformingen av nye kirkebygg har tenkt på
universelle løsninger, har vi tydelig et stykke igjen. Vi har hatt oppmerksomheten rettet mot f.eks
rullestolbruker med ramper og lagt inn teleslynge for å oppnå bedre forhold for tunghørte. Men
ut fra intensjonene fra Miljøverndepartementet dreier det seg om langt mer. Dersom en tar dette
inn som en naturlig del av planleggingen, vil dette virke inkluderende for alle.
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Kap. 8 Kunst og kunstnere

Kirkeutsmykning.
1. Utsmykningskomitè. (se også brukergrupper)
2. Kunsterisk konsulent,
3. Utsmykkingsplan.
4. Valg av kunstner
5. Avtale med kunstner.
6 Kirkens kunst. Notater fra Henrik v. Achen, Bergen.
(kirkebyggkonferanse i Århus 1998)

Innledning.
Når et skisseprosjekt begynner å ta form, melder spørsmål omkring utsmykning seg.
Dette gjelder ikke minst kirkerommet. Med det kan også være aktuelt med kunstnerisk
utsmykning andre steder, f eks: utenfor kirken, i inngangen til bygget og/eller inngangen til
kirkerommet.
Det vil være naturlig at planutvalget sammen med arkitekten lager et notat om hvilke tanker
utvalget har om utsmykning med utgangspunkt i de drøftinger som har foregått i gruppen. Dette
danner grunnlaget for en utsmykningsplan.
Det vil også være en stor fordel om en kan signalisere en foreløpig økonomisk ramme.
Dette vil være retningsgivende for det videre planarbeidet. Den økonomiske rammen må gjøres
kjent underveis for alle dem som senere kommer til å ha med utsmykningen å gjøre. Avvik
omkring økonomien må godkjennes av planutvalget.
Dersom planutvalget og senere byggekomiteen finner det hensiktsmessig, kan den selv ta
ansvaret for denne delen av prosjektet. Men det er vanlig at en oppnevner en egen
utsmykningskomite med et klart mandat. Det er byggekomiteen som tar de endelige avgjørelsene.
I dette kapitlet tar vi først opp spørsmålet om egen utsmykningskomite, tanker omkring
kunstnerisk konsulent, forslag til hvordan en går fram ved valg av kunstner
og hvorledes en sikrer seg en god utvikling av utsmykningen.
Deretter følger eksempel på mandat for utsmykningskomite
Eksempel på utsmykningsplan (Udland kirke, Haugesund)
Eksempel på kontrakt med kunstnerisk konsulent
Eksempel på kunstnerkontrakt.
”Kirkens kunst” et notat av Henrik v. Achen, Bergen.
Prosessen med å velge ut kunster kan ta tid. Derfor er det viktig å komme i gang på et tidlig
stadium. Det synes å være ulik oppfatning av tidspunktet for å engasjere kunstner. Vi har hatt
gode erfaringer med at kunstneren er blitt koblet inn når skisseprosjektet foreligger. Det er da
større mulighet for samspill også med kunstneren. Det gir også muligheter for integrert kunst.
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1. Utsmykningskomite. (Kunstutvalg)
Eks: 1-2 fra menigheten som har kunstinteresse/ kompetanse, arkitekten og en teolog.
For at selve planleggingen skal kvalitetssikres, kan det være behov for ytterligere faglig bistand.

Mandat for komitè for utsmykning i kirkeprosjekt.
1. Komiteen består av 5 medlemmer med stemmerett.
Det velges også varamenn.
(Arkitekt er selvskreven. En fordel om en av byggekomiteens medlemmer
velges. Det bør være en teolog med i komiteen.)
2. Komiteen vurderer om en skal knytte til seg en kunstnerisk konsulent.
Avgjørelse om dette tas i samråd med Planutvalget/ Byggekomiteen.
Kunsterisk konsulent og/eller andre konsulenter har ikke stemmerett.
3. Komiteen leder arbeidet med utsmykningsplan.
4. Komiteen har ansvaret for arbeidet med utvelgelse av kunster/ kunstnere.
5. I fellesmøte mellom planutvalg/ byggekomite og utsmykningsutvalg
tas det endelige valget av kunstner.
5. Komiteen bestemmer, etter samråd med planutvalg/ byggekomite, på hvilket tidspunkt
en ønsker å gi informasjon om valg av kunstner og offentliggjøring av forslag til utsmykning.
6. Komiteen må holde seg innenfor de økonomiske rammer som er gitt.
7. Komiteen utarbeider en framdriftsplan for utsmykningen i samråd med planutvalg/
byggekomite og kunstner.
8. Komiteen har ansvar for at utsmykningen får en god presentasjon.

Arbeidet i komiteen
Komiteen søker på grunnlag av foreliggende tegninger og notater å skaffe seg en oversikt over
hva slags kunst en ønsker.
Dersom komiteen finner det ønskelig, engasjeres kunstnerisk konsulent og i neste omgang
kunster/kunstnere. Det bør ikke gå for lang tid fra den endelige kunstnerkontrakten inngås til
utsmykningen blir satt i produksjon.
Tidligere ga ”Fondet for utsmykning av offentlige bygg” støtte, ved direkte støtte til
utsmykningen og/eller til konsulentutgifter, under gitte forutsetninger.
De siste årene har Fondet for offentlig utsmykning arbeidet med omorganisering av støtte.
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I dag gjelder ifølge uttalelser fra Fondet:
Dersom det ikke søkes om støtte fra Fondet, står kirkeprosjekter fritt til måten de eventuelt vil
knytte til seg både kunstfaglig bistand og måten de vil velge kunster/kunstnere.
Når det gjelder forholdet til Regler om Offentlig anskaffelse gjelder følgende:
Det er innenfor regelverket anledning til såkalt ”direkte anskaffelse” i helt spesielle anledninger.
§ 11,2
”Direkte anskaffelse kan anvendes for følgende kontrakter hvor:
A. Prisen på anskaffelsen ikke overstiger kr 500.000 eks. moms.
B. Anskaffelsen bare kan skje hos en leverandør i markedet.”
Denne paragrafen kommer til anvendelse ved kunst i kirkeprosjekt.

2. Kunstnerisk konsulent
Det er naturlig at spørsmålet om engasjement av kunstnerisk konsulent drøftes med planutvalget.
Hvis prosjektet finner det ønskelig, kan det innledes et samarbeid med nærmeste Kunstsenter.
Kunstsenteret oppnevner så en kunstnerisk konsulent. Her vil vi understreke at den konsulenten
som oppnevnes, må ha god kunnskap om kirkerommet og funksjonene der.
Det er viktig med en skriftlig avtale.
Det avklares hvor stor innflytelse konsulenten skal ha og den økonomiske rammen klargjøres når
det gjelder kostnader, utgifter for konsulent, både i forbindelse med eventuelle parallelloppdrag
og selve utførelsen.
Alt må være innenfor den rammen som er avsatt til utsmykning av kirkebygget.
Utgiftene til konsulent dekkes av prosjektet.

Forslag til
Kontrakt kunstkonsulent
Kunstnerisk konsulent for prosjektet………………….
…………………………..
Oppdragsgiver
……………………………
Kunstnerisk konsulent
I det følgende er utarbeidet en avtale for medvirkning av kunstnerisk konsulent ved byggingen av
…………….kirke.
Prosjektet har oppnevnt en utsmykningskomitè. Kunstnerisk konsulent skal fungere i nært
samarbeid med denne komiteen.
Kunstnerisk konsulent skriver referat fra møtene i utsmykningskomiteen.
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Det er et klart ønske fra oppdragsgiveren at den kunstneriske utsmykningen i kirken står i en
sammenheng med den arkitektoniske utformingen.

Oppdraget for kunstnerisk konsulent.
Fase A.
Utsmykningsplan
Den kunstneriske konsulenten får i oppdrag å utarbeide en utsmykningsplan som omfatter:
1 Tematikken i kirkebygget
2 Hvilke typer medie (kunstnerisk teknikk) som skal brukes.
3 Forslag til valg av utførende kunstner/kunstnere.
4 Plasserings- og monteringsplan.
5 Økonomi.
Kunstnerisk konsulent presenterer de punktene som er nevnt for utsmykningskomiteen.
I fellesskap tas det beslutning omkring de enkelte punktene og framdriften fram til utvelgelse av
aktuelle kunstnere.
Forslag på aktuelle kunstnere
På grunnlag av utsmykningsplanen og drøftingene i utsmykningskomiteen, innhenter
konsulenten materiale fra aktuelle kunstnere.
Konsulenten ber kunstnerne sende materiale som presenterer dem selv.
Erfaringene viser at innsendingen kan gå relativt raskt.
Parallelloppdrag. Kunstnerisk konsulent formidler kontakten med kunstnerne og legger til rette
for at den enkelte kunstner presenterer idèskissene for utsmykningskomiteen.
Oppdrag til en enkelt. Kunstnerisk konsulent formidler kontakten med kunstner fram til
presentasjon.
Kunstnerisk konsulent utarbeider en skriftlig vurdering og innstilling til utsmykningskomiteen.
På grunnlag av presentasjon fra kunstneren og vurderingen fra kunstnerisk konsulent, tas det
endelig vedtak om utførende kunstner.
Det vil også være fornuftig at også biskopen blir informert før en tar den endelige beslutningen
om kunstner.
Dersom utsmykkingskomiteen og kunstnerisk konsulent ikke kan komme til enighet om valg av
kunstner, avsluttes oppdraget etter drøftinger mellom prosjektledelse (leder
utsmykningskomiteen, leder av byggekomiteen, leder av fellesrådet) og kunstsenter.
Honorar utbetales etter medgått tid.
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Forprosjekt.
Kunstnerisk konsulent har den nødvendige kontakt med kunstneren under utarbeidelsesfasen.
Kunstnerisk konsulent orienterer utsmykningskomiteen om framdriften av prosjektet.
Når en anser at Forprosjektet er klart, presenteres dette for utsmykningskomiteen.
Nå gis det også en bredere informasjon til oppdragsgiver og menighet.
Forprosjektet sammen med skriftlig vurdering og vedtak i utsmykkingsutvalget oversendes
biskopen via kirkelig fellesråd til endelig godkjenning.
Transport
Kunstner sørger for transport og forsikring av kunsten. Kunstnerisk konsulent følger opp og
sørger for at kunstner leverer arbeidet til avtalt tid.
Montering.
Kostnadene ved montering og direkte utgifter (reise, overnattinger, diett) for kunstner og
kunstnerisk konsulent dekkes av oppdragsgiver.
Eventuell belysning og andre bygningsmessige tiltak dekkes av oppdragsgiver.
Dokumentasjon.
Konsulenten lager en kort omtale av kunstverket som dokumentasjon.
Honorar.
Kunstnerisk konsulent honoreres etter medgått tid ut fra en timesats på kr ???????.
I tillegg kommer utgifter til reise, overnatting og diett etter statens satser.

3. Utsmykningsplan.
På grunnlag av drøftinger i utsmykkingskomiteen og det foreliggende materialet utarbeides en
utsmykkingsplan. Dette kan gjøres av kunstnerisk konsulent om denne oppnevnes.
Det vil ha stor betydning for det videre arbeidet om en her bruker tid på utarbeidelsen.
Fint om den inneholder en beskrivelse av bygget, hvilke funksjoner det skal ha. Også et avsnitt
om tanker som ligger bak selve utformingen. Dette kan en utfordre arkitekten på.
Beskrivelsen kan også inneholde noe om materialvalg.
I tillegg kommer tegninger som er oppdaterte.
Det bør også være et avsnitt om hvor en har tenkt at utsmykking kan plasseres
og hensikten med utsmykkingen i forhold til det som skal foregå i bygget/rommet .
Fint om planen også inneholder noe om valg og muligheter ved ulike typer kunstverk.
Med utgangspunkt i den rammen som er avsatt i budsjettet, vil et første budsjettoppsett være til
god hjelp. Dette kan inneholde:
1) Sum til kunstner der materialer er inkludert 2) Eventuelt konsulenthonorar.
3) Utgifter til eventuell konkurranse, parallelloppdrag (ca kr 15.000 til hver deltaker.)
4) Uforutsette utgifter.
Det er den utarbeidede planen som også danner grunnlaget for det videre arbeid med utvelgelse
av kunstner og senere selve utsmykningen.

se Utsmykningsplan for Udland kirke, Haugesund s. 125.
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Informasjon.
Erfaringen har vist at det stor interesse og stort engasjement omkring utsmykning av kirker.
Dette understreker hvor viktig det er å følge prosedyrene som er skissert i dette notatet.
Samtidig er det også både nyttig og nødvendig å lytte til reaksjoner fra ulike grupper av brukere.
Her kan nok ønskene være høyst forskjellige. Det er også derfor det er av stor betydning at det
trekkes fagfolk inn i selve utsmykningskomiteen.
Utsmykningskomiteen bør planlegge hvilket tidspunkt en ønsker å gi informasjon. Det synes å
være enighet om at et av de gunstige tidspunktene er når en har valgt kunstner. Noen har også
erfaring for at det kan være viktig å gi informasjon når en har utarbeidet utsmykningsplanen.

4. Valg av kunstner.
Her er det nødvendig med lang modningstid. Det er avgjørende for gode resultater.
I starten av prosessen er det naturlig med drøftinger om kunstnere og eventuell lokal tilknytning.
Ofte vil det i den sammenheng komme fram navn og ønsker.
Det neste steget vil være en noe grundigere gjennomgang av navn og hvilke kunstutrykk de
behersker. Dette holdes også sammen med den utsmykningsplanen som er utarbeidet.
Det er ikke uvanlig at en får en liste på 10-15 navn.
Disse innbys til å sende inn materiale. I brevet gis en kort orientering om kirkeprosjektet, hvilke
tanker Utsmykningskomiteen har og litt om tidsrammene. Det gis også klare tidsfrister for
innsending. Kanskje kan utsmykningsplanen kan legges ved? Selve planen skal også brukes i neste
fase i utvelgelsen.
Vi erfarer at noen av dem som blir innbudt, takker nei av ulike årsaker.
Det innsendte materialet legges ut til gjennomsyn for utsmykningskomiteen. Det synes å være en
god løsning at denne har en samlet gjennomgang av materialet.
Noen ganger vil en kunstner peke seg klart ut. Men det vanlige er at en må gjøre valg blant flere
kunstnere. Vi har gode erfaringer ved å finne fram til 3 stykker.
Dersom det er mulig, er det fint å kunne ha en ”prekvalifiseringssamtale” med dem en ønsker å
gå videre med. På bakgrunn av denne gis et parallelloppdrag der utsmykningsplanen danner
grunnlaget for en utarbeidelse av en idèskisse. Deltakerne må så gis anledning til selv å
presentere sin ideskisse.
En forenkling kan være at en velger å gi et parallelloppdrag med utgangspunkt i det materialet
den enkelte kunstner har sendt inn. Det må da være en utarbeidet en klar utsmykningsplan. En
kan da legge ”utvelgelsessamtale” til presentasjonen av idèskissen.
Det er ikke uvanlig at en gir en ramme på ca kr 10.000 til hver av dem som kommer
med ideskisse.
Det må være klare skriftlige frister. Etter at parallelloppdraget er gitt, skal eventuell ny
informasjon gis til alle deltakerne.
Vi understreker igjen hvor viktig det er at kunstnerne gis mulighet til å presentere idèskissen. En
kan danne seg et bedre ”bilde” av vedkommende kunstner og en blir bedre kjent med
vekommende. En kan også under en samtale få fram om kunstneren har en forståelse av
oppgavens omfang og at utsmykningen er en del av helheten i et som et stort prosjekt som et
kirkebygg er.
Det er også viktig at den enkelte deltaker legger fram en foreløpig kalkyle.
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Endelig valg av kunstner/kunstnere.
Dersom en har valgt Kunstnerisk konsulent og eventuelt andre konsulenter, gir disse en skriftlig
vurdering. Dette danner grunnlaget for endelige valg av kunstner/e.
Det må være klart på forhånd hvordan dette valget skal foregå. Hvilken innflytelse skal
kunstnerisk konsulent og eventuelt andre konsulenter ha?
Konsulenten har ikke stemmerett i komiteen
Forholdet til Planutvalget må fastslås i mandatet for utsmykningskomiteen.

Kontakt med godkjennende myndighet.
På dette tidspunktet vil det være naturlig at det er kontakt med de kirkelige
godkjenningsmyndigheter.
Det enkelte prosjekt må selv vurdere om denne kontakten skal være før eller etter at en har tatt et
valg av utførende kunstner.
Denne kontakten vil forenkle den endelige godkjenning som skal foretas av biskopen. Han på sin
side har også faglig bistand som gir han sine uttalelser.

Fra idèskisse til forprosjekt.
Etter at en har fått inn kommentarer som gir klarsignal til en fortsettelse, lages det en kontrakt
med kunstneren.

Mal til kontrakt med kunstneren se side 10.
Kontrakten inneholder:
Omfanget av oppgaven, Produksjonstid.
Spørsmål om Forprosjekt. Transport.
Montering. Forsikring.
Utbetaling av honorar. Rettigheter.
I kontrakten tas det forbehold om en endelig godkjenning også fra kirkelige instanser
når Forprosjektet foreligger.
(

B. Produksjonsfasen.
Når godkjenning av forprosjektet foreligger, utarbeides en framdriftsplan.
Denne tar utgangspunkt i kontrakten. Det er viktig at begge parter har en felles oppfatning av hva
oppdraget omfatter.
Dette gjøres i et samarbeid mellom utsmykningskomiteen (kunstnerisk konsulent) kunstner og
byggeleder.
Framdriftsplanen godkjennes av byggekomiteen.
Endringer i framdrift av bygget skal meldes til kunstneren så snart det er mulig.
Byggekomiteen må på sin side gi et rommelig ”tidsvindu” for montering.
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Utsmykningsplan Udland kirke, Haugesund.
Udland kirke vil bli liggende vakkert til på et høydedrag ved den nordre hovedinnfartsåre til
Haugesund. Kirken er, ut fra tomt og beliggenhet, valgt lagt syd - nord.
Dette vil gi rikelig med «luft» omkring hele kirkekomplekset.
Fra kirketomten er det vakker utsikt mot havet i nord/ vest. Øst for kirketomten ligger en større
utbygd kirkegård. Tanken er at det også skal Udland kirke skal nyttes i forbindelse med
begravelser. Det vil derfor være direkte forbindelse fra kirken og inn på kirkegården.
Helt fra starten av prosjekteringen har en hatt en visjon om at dette skulle bli en
«livsløpskirke».
Udland kirke ligger i Skåre prestegjeld. Skåre kirke, som i dag er hovedkirke,
ligger i dag i utkanten i forhold til der hovedtyngden av befolkningen bor.
Den delen som Udland kommer til å dekke, består av ulike befolkning.
Den nordligste delen av Haugesund består tildels av gammel bebyggelse med preg av
landbruksområde. Denne delen har også en nær tilknytning til sjøen.
Hovedtyngden av befolkningen bor i nyere bebyggelse som tildels har drabantbypreg.
Gudstjenestene for denne bydelen holdes i Bleikemyr Bydelshus.
Det er derfor en ung menighet som kommer til å bruke Udland.
Samtidig må en ta hensyn til kombinasjonen ved at det kommer til å være ca 35 begravelser i året
fra denne kirken i årene framover. Spørsmålet om grenser og beliggenhet må nok vurderes når
det er gitt «grønt lys» for bygging på Udland.
Som viktige momenter når det gjelder både utforming og utsmykning er at kirken er plassert
midt i livet, med en klar påminnelse om det forgjengelige. Her samles menigheten av alle
generasjoner til takk og tilbedelse.
Udland kirke vil bli tillagt de vanlige funksjonene som en arbeidskirke inneholder.
med en søndags- og en hverdagsdel.
Det vil bli lagt vekt på at de fleste aldersgrupper skal kunne bruke de fleste rommene.
Det vil naturlig nok være spesialrom slik som speiderrom. Men tanken er at bl.a. menighetssalen
som ligger i hverdagsdelen har et så røft preg at den kan brukes til ulike aktiviteter. Det vil også
være denne salen som brukes ved samlinger med bespisning.
Ut fra beliggenheten er det tatt hensyn til at en må foreta en skjerming mot nord og vest. Her kan
vindforholdene være ganske harde. Ut fra dette får vi fram en godt skjermet kirkebakke med
kontorfløy mot vest og kirkerommet mot nord. Et karakteristisk tårn er plassert slik at
det danner forbindelseslinje både til kirkegården i øst og til de ulike elementene av
bygningsmassen.
Det utvendige rommet vil være slik utformet at det er med å understreke bevegelsen framover
En overbygning danner overgangen fra uteareal til inneareal i kirkedelen.
Dette vil også være med å understreke at en er velkommen til kirken.
Inn i denne «forventningen» vil det være naturlig utsmykningsmessig å antyde noe om selve
formgrepet når en føres inn i hovedrommet.
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Også her vil det være naturlig med en bevegelse som fører framover. Dette kan f.eks antydes i
gulvet og i bruken av lys.
Dørene som fører inn i selve kirkerommet vil ha et preg som både gir høytid og skaper
forventning.
Utformingen av selve kirkerommet er med å gi høytid og løftning. Grunnideen om et samlende
rom der hele menigheten kan komme sammen i takk og tilbedelse understrekes.
Hele tiden føres en framover. Vi er pilegrimer på vandring og er kommet til en rasteplass der vi
skal få stanse opp i ettertanke og samtidig kjenne fellesskapet med dem som vandrer på den
samme veien.
Løftningen som rommet gir understreker retningen framover samtidig som bevegelsen oppover,
ved utformingen av det innvendige taket, understrekes.
De karakteristiske søylene på hver side er med å understreke det bærende, det trygge. Samtidig er
det med å understreke forbindelsen tilbake i tid til eldre kirkeutforminger.
Om disse søylene også skal ha en kunstnerisk utforming, må vurderes etterhvert. .
Fondveggen vil naturlig nok være stedet for hovedutsmykningen. Veggen er ?? høy og
ca ??? meter bred.. den midtre delen er avrundet og danner en absis i form et oppreist skip.
Dette skipsskroget rager også opp over selve taket og vil gi lysinnslipp til hele alterområdet.
Her i sentrum og skjæringspunktet kan det også være naturlig å tenke seg en direkte forbindelse
framover - utover rommet med en glasspalte som kjøl i båtskroget. De store veggflatene vil det
være naturlig å myke opp enten ved å slippe inn lys i små glugger eller, dersom murstein blir valgt,
å få små steder for lys ved å snu på steinene.
Det vil også være to lysinnslipp mellom den midtre delen og de to sidefløyene på fondveggen.
Alt er med å understreke tiden og vandringen. Vi får stanse opp i undring.
Vi er på vandring i tiden med evigheten som mål.
Kirken vil bli innviet ved tusenårsskiftet. Dette gir dimensjoner som er med å understreke at
alterpartiet sier noe om det som allerede er i møte med Gud. Vi venter samtidig på det endelige
gjennombruddet og det fører tankene i retning av at vi ennå ikke har nådd fram til det fullkomne.
Ut fra fargesettingen i rommet vil det være aktuelt å drøfte om en kunne bruke tekstil som
fondveggutsmykning. Dette vil «lune» rommet og gi en følelse av å være omsluttet.
Tiden kan også understrekes gjennom utskiftbare tekstiler e.l. som understreker kirkeåret og de
forandringer det signaliserer.
Beliggenheten med kirkegården som nærmeste nabo understreker også dette.
Livet er en stadig bølge.
Tilknytningen til havet er nær. Fra gammel tid gikk sjøen fram til slukten nord for den framtidige
kirken.
Det er ingen tvil om at den såkalte Røværulykken der mannfolk på vei fra Røvær til Udland
kirkegård med kiste forliste underveis og ???? stykker er gravlagt på kirkegården.
Dette vil være en del av stedets felles hukommelse.
Derfor ønsker en også å understreke båtmotivet både med tanke på livsseilasen og at vi som
menighet er ombord i livsskipet, i fellesskapet. Foreløpig er dette uttrykt gjennom båthvelvet som
reiser seg i midtpartiet på fondveggen.
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Samtidig gis det mulighet til å understreke at kirken blir bygget i et tusenårsskifte.
Dette kan også være med å understreke tiden. Og i forlengelsen av dette både nådetid og det at
Gud handler midt i tiden.
De liturgiske møblene vil utformes slik at de understreker både rommets karakter og
den kunstneriske utsmykningen.
Et så særpreget kirkeprosjekt vil også kreve at en etter hvert tenker gjennom hvordan også de
tilstøtende rom skal få en helhetlig kunstnerisk løsning.
Her finner vi det naturlig å utfordre noen av dem som har lokal tilknytting til kirken.
Når vi tar dette punktet med nå, er det for få en helhetlig løsning for kirkeprosjektet.

5.

Avtale med kunstner.

Forslag til kontrakt med kunstner.

Avtaledokument
Utsmykning av ………… kirke
Mellom ……….kirkelige Fellesråd (……….. kommune) og
……………………………….. som utførende kunstner

Prosjektets navn: ………. kirke.
Adresse: ……………..
1. Forprosjekt:
A. Utarbeide tegninger for utsmykning av fondveggen.
B. Forslag til alter, døpefont og prekestol
C. Det innvendige vinduet mellom kirkerom og kirketorg.
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D. Utsmykning av bønnerom i tårnet.
Når godkjenning av Forprosjektet foreligger, utarbeides en framdriftsplan.
Planen tar sitt utgangspunkt i kontrakten.
Det er helt nødvendig at begge parter har en felles oppfatning av hva oppdraget omfatter.
Det settes opp en protokoll i 2 eksemplarer om dette.
2. Framdrift for oppdraget:
a) Oppdraget skal utføres ut fra Framdriftsplan for kirken,
Dette blir avtalt nærmere når Framdriftsplanen ligg føre.
b) Oppdraget skal være ferdig til vigsling av kirken.
c) Særskilte frister ............................................................................
3. Honorar.
Tilsammen kr 600.000 ?
Dette beløpet skal justeres ut fra prisstigning med
utgangspunkt i Index.
Utbetalingstidspunkt: kr 150.000 Når tegningene sendes til godkjenning.
kr 150.000 Når arbeidet med utsmykningen starter og
kunstneren går til innkjøp av materiale.
kr 150.000 Når arbeidet i kirkerommet er montert.
kr 150.000 Ved ferdigstillelse ut fra avtalen.
Dette inkluderer materiale og ferdig montering også av de fargede glassvinduene.
Belysning av fondvegg betales av Byggherren.
Også annen belysning betales av Byggherren.
Kostnadene til isolerglass dekkes av Byggherren.
Overnatting og kostutgifter under montering ligger på Byggherren.
4. Forsikring.
Kunstneren holder arbeidet forsikret på sitt atelier og under frakt og montering.
Dette kommer i tillegg til honoraret.
5 Montering.
Det gjøres avtale om tidspunkt for montering. Byggeleder er behjelpelig med
kontakt med de andre entreprenørene i prosjektet.
6. Tvister
Tvist vedrørende denne avtale skal forsøkes løst i minnelighet.
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Forøvrig etter norsk standard.
7. Force majeure.
Dersom kunstneren p.g.a. force majeure ikke kan avslutte arbeidet, skal melding om
dette straks gis skriftlig til oppdragsgiver. Alle skisser, prøver event. deler av oppsatt
kunstverk som det er betalt for, tilhører i såfall oppdragsgiver.
Har kunstneren opptjent større honorar enn det som allerede er utbetalt, utbetales
differansen til kunstneren eller dennes arvinger.
Norske billedkunstneres advokat benyttes til å vurdere eventuelt mellomværende i
samråd med billedkunstner/etterlatte og oppdragsgiver.
Dersom kunstneren blir forsinket i sitt arbeide p.g.a. sykdom, skal oppdragsgiver
underrettes.

8.

Vedlikehold
Kunstneren leverer en kort beskrivelse av hvilke materialer som er brukt under
utførelsen av kunstverket og gir eventuelt andre opplysninger av betydning for
fremtidig renhold og vedlikehold. Vedlikeholdet av levert og montert arbeid er
oppdragsgiverens, og det skal skje i samråd med kunstneren.
Partene forbeholder seg for øvrig sine rettigheter i henhold til åndsverklovens
bestemmelser.

9.

Gjenbruk av kunstverk
Fotografering/ mangfoldiggjøring o.l. til offentlig bruk skal godkjennes av
billedkunstner som er medlem av BONO.

10.

Dette avtaledokumentet er utferdiget i to eksemplarer hvorav partene
beholder hver sitt
.......................

....................................................
Byggherre

........... ...............................................
Kunstner
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Her følger Notatet fra Henrik v Achen.
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Kap 9

132

Vedlegg.

1. Prosedyre for behandling av godkjenningssaker knyttet til kirkebyggene.
2. Informasjon om saksbehandling ved anskaffelse av kirkeorgler.
3. Ansvarsfordelig med anskaffelse og avhendelse av kirkens inventar og
utstyr.

Se på de neste sidene.
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