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Fjære kirke i Grimstad. Foto: Trygve W. Jordheim, KA



De norske kirkebyggene

• Tusen års historie

• En viktig del av vår nasjonale kulturarv

• Stavkirker og steinkirker, store kirker og 
små kirker, langkirker og korskirker, bykirker
og bygdekirker, romanske kirker, gotiske
kirker, funkiskirker, kapeller og katedraler

• Bygget for å huse menighetene samlet til
gudstjeneste og fellesskap, gjerne
omkranset av kirkegård/gravlund

• Samlingspunkt, signalbygg og 
identitetsbærer for lokalbefolkningen

Heddal stavkirke. Foto: Marit Halvorsen Hougsnæs, KA



Kirkebygg krever
jevnlig vedlikehold

• Betydelig etterslep omtales i 
stortingsmelding 16 (2004-2005) Leve 
med kulturminner. Ambisiøse mål satt
for arbeidet fram mot 2020

• Ny melding behandlet av Stortinget i 
2020 – fortsatt store utfordringer

• Finansieringsansvar for bygging og 
vedlikehold ble pålagt lokalbefolk-
ningen i lov helt fra middelalderen av 

• Videreført i ny trossamfunnslov

• Vedtak om statlig løft (OVF)

Foto: Tandberg arkitekter



Virkemiddelpolitikken

• Sammensatt politikkområde, flere
department, flere finansieringskilder, mye
koordineringsbehov

• Stor etterspørsel etter faktabasert
kunnskap både fra myndighetene, 
kirkeeier, kommuner osv

• Ideen om en nasjonal kirkebyggdatabase
ble lansert av KA i 2004, kom inn på stats-
budsjettet 2005 og finansieres fortsatt via 
særskilt bevilgning over BFDs budsjett

• Har vist seg som en vellykket satsning
med stort potensial som
samhandlingsplattform i et nytt
bevaringsprogramInteriør fra Haslum kirke

Foto: Marit Halvorsen 
Hougsnæs, KA



Kirkebyggdatabasen 
2005 - 2021
• Fra manuell liste over kirker til et 

fullverdig eiendomsregister over alle 
kirker, kapeller, driftsbygninger og 
gravplasser

• 1636 kirker, 2000 andre bygninger, 
2300 gravplasser 

• Kirkeeier legger inn informasjon om 
egne bygg og eier sine data

• KA eier infrastrukturen og drifter 
løsningen 

Eiendomsregister

Inventarregister

Foto og vedlegg

Tilstandskartlegging «kirkekontroll»

Publikumsinformasjon/tilgjengelighet

Vedlikeholdshistorikk

Forsikringsskjema

Soknestruktur, vernestatus, geografi

Plantegninger



107.000 gjenstander
320.000 foto
4.600 bygningstegninger
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Tilstandsrapporter – tretrinnsnivå

Nivå 1

Utføres av kirkeeier hvert 4 år 
på oppfordring fra KA

Metodikk: Visuell inspeksjon 
basert på spørreskjema fra KA

Nivå 2: 

Grundigere undersøkelse, 
utføres av fagfolk 

Metodikk: Faglig vurdering 
basert på Norsk Standard 3424 
(særlig tilpasset av KA til bruk 
for kirkebygg). 

Nivå 3:
Inngripende undersøkelser av 
faglige spesialister

Metodikk: Åpning og 
avdekking ved hjelp av 
fagspesifikke analyser samt 
kostnadsoverslag

KA og KR har i fellesskap meldt inn ønske om statlige tilskudd til nivå 2 og 3 i 2022



Kirkekontroll 
for femte 
gang

12 faste punkter

• Yttertak og tårn

• Yttervegger

• Grunn og fundamenter 

• Interiør og inventar

• Sikring av verdigjenstander 

• Orgel

• Brann- og tyverisikring

• Tekniske installasjoner og 
inneklima

• Utendørs

• Funksjonalitet

• Samlet vurdering

2005 2009 2013 2017 2021

• Egenkontroll (nivå 1)

• 87 % er rapportert inn
(1421 av 1636 kirker)

• Svarprosenten for 
middelalderkirker i 
stein er 94 %

• 54 spørsmål hvorav 12 
er gjennomgående alle 
fem gangene

• Se hele rapporten her

https://www.ka.no/_service/300851/download/id/620043/name/Sluttrapport+kirkekontroll+2021.pdf


Klimaskallet

Sikring

Bærekraft 

Kunnskap og kompetanse



Klimaskallet: 
Andel kirker
med mindre bra
eller dårlig tilstand

Alle kirker Middelalder stein

2017 2021 2017 2021

Tak og tårn 21 % 21 % 27 % 24 %

Yttervegger 28 % 25 % 37 % 45 %

Grunn/fundamenter 14% 14 % 21% 23 %
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Sikring 

Alle kirker Middelalder stein

2017 2021 2017 2021

Har automatisk slokkeanlegg 12 % 13 % 20 % 31 %

Har et fungerende 
brannvarslingsanlegg

68 % 78 % 84 % 90 %

Har tyverivarsling 47 % 47 % 63 % 70 %
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Bærekraftig drift?

Om lag 900.000 m2 bygningsmasse (BTA)

90 % varmes opp med elektrisitet

40 % har varmestyringsanlegg (26 % i 2017)

15 % har fornybar energi som kilde
24 % mener de ikke har tilgang til fornybar energi

51 % har ikke hatt økonomi til å prioritere dette 



Kunnskap og kompetanse

Spesialkompetanse: tradisjonelle teknikker innenfor mur og puss, 
konservering, steinhogging, tømrerfag, blikkenslager, glasshåndverk etc

Lokal kompetanse: bestillerkompetanse, byggherrerolle og 
prosjektledelse 
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Vi har fremdeles
en jobb å gjøre

Klimaskallet

Sikring

Bærekraft 

Kunnskap og 
kompetanse 
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• Det tar tid

• Det koster 

• Det nytter 
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Stiklestad kirke. Foto: Sven Rosborn/CC BY-SA 3.0


