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Innledning
Oppdrag
I forbindelse med vurdering av tiltaksbehov på to av middelalderkirkene i Bergen
er det bestilt en tilstandsvurdering av Bergen Domkirke slik at man skal få en
oversikt av hvilket rehabiliteringsbehov kirken har. Det er behov for omfattende
rehabilitering av både Domkirken og Korskirken og de to rapportene som
utarbeides skal gi beslutningsgrunnlag for hvilken av kirkene som har det mest
akutte rehabiliteringsbehovet. I tillegg skal rapporten gi et inntrykk av hvilke
kostnader et rehabiliteringsprosjekt vil medføre.
Tilstandsvurderingen av klimaskallet er gjort etter KA sin standard, dvs. iht.
NS3424 (registreringsnivå 2), med mål å bidra til å gi en oversikt over mangler
og vedlikeholdsetterslep på kirken.
Bygningsdeler som er undersøkt nærmere er:
-

Ytre tak med tårn, spir, tak, takrenner, nedløp og beslag
Ytre vegger inkl. vinduer og dører
Loft inkl. rom mellom indre himling og ytre tak
Bærende konstruksjoner

I tillegg er det gjort vurderinger på registreringsnivå 1 av
-

Tekniske fag
Innervegger
Brann
Interiør & kunst
Dekker og gulv

Bergen Domkirke
Domkirken er bygget på strandvollen på østsiden av Vågsbunnen som var her i
middelalderen. Kirken er viet til St.Olav, men ble i 1537 domkirke til erstatning
for domkirken på Holmen. Det vites ikke eksakt når kirken ble bygget, men den
er første gang nevnt i 1181. Kirken har flere ganger blitt gjenoppbygget og
restaurert som følge av branner, i (1248), 1270, 1463-64, 1623, 1640 og 1702.
Etter bybrannen i 1702 ble kirken gjenoppbygget omtrent slik den fremstår i
dag. I 1880-83 gjennomgikk kirken en omfattende restaurering og sideskipet ble
gjenoppbygget. I forbindelse med restaureringen ble terrenget senket ca. 2 fot
mot vest og 8 fot mot øst. Murene fra middelalderen ble undermurt innenfra og
korapsiden fikk kvaderkledning mellom vinduene. I perioden 1963-69 ble kirken
igjen satt i stand. Dette er siste totale rehabilitering som har vært gjort på
kirken.
Domkirken har to-skipet langhus med en-skipet, polygonalt avsluttet kor mot øst
og tårn mot vest. Bredden er 20,5 m. og lengden er 60,5 m. Tårnets bredde er
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13m og korets bredde er 13,5m. Nord for koret ligger et kapell som er identisk
med 1700-årenes «Capitul» og middelalderens skrudhus, en bygning på 16 x 9
m utvendig. Skrudhuset er nevnt for første gang i 1309 og er trolig bygget
samtidig med forlengelsen av kirkens kor. Skrudhuset brant sammen med kirken
i 1623 og ble etter dette gjenoppbygget til omtrent det vi ser i dag. Skrudhuset
ble restaurert i 1870-71 og terrenget ute ble senket. I 1970-71 ble det oppført et
tilbygg vest for skrudhuset. Disse lokalene benyttes i dag til sakrestikontor.
Kirken har mye verdifullt eldre inventar.
Bergen, 16.01.2015

Per Sveinar Morsund
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Sammendrag
Domkirken
er
et
særegent
minnesmerke
i
hjertet
av
Bergen.
Tilstandsvurderingen viser en godt bygget kirke, med gode materialer og
utførelse. Det finnes imidlertid også løsninger som er uheldig for materialenes
levetid. Dette sammen med at flere bygningsdeler har nådd sin naturlige levetid,
gjør at deler av kirken står foran et akutt rehabiliteringsbehov.
Rapporten skal gjøre rede for tilstanden
rehabiliteringsbehov kirken står overfor.

på

bygningen

og

hvilket

I det følgende vil vår gjennomgang bli presentert. Det er også tatt med forslag til
tiltak inklusive kostnadsoverslag for arbeidet.
For en total oversikt over kirkens tilstand henvises det til matrisen der selve
registreringen er foretatt. Den tar for seg også mindre alvorlige avvik og
mangler. Matrisen kan leses lengre bak i rapporten.
Undersøkelsene er gjennomført etter NS 3424, nivå 2 for kirkens klimaskall.
Dette er det mellomste nivået i standarden, og gir et godt innblikk i tilstanden til
bygget. Øvrige fag er undersøkt etter registreringsnivå.
Avvik
Det er avdekket flere alvorlige avvik ved vår befaring.
Grunnforhold
- Ved større nedbørsmengder blir kjellerareal i sakrestikontor oversvømt av
vann. Disse arealene har heller ikke tilfredsstillende rømning. Det
anbefales at arealene inntil videre stenges for bruk. Kjelleren bør enten
stenges av permanent og fylles igjen eller utbedres før den kan tas i bruk
på nytt.
- Dårlig drenering av tak vann generelt.
Tilstandsgrad 3
Yttervegger
- Murankere – Noen manglende mur-ankere. Flere av mur-ankerene ser
ikke ut til å ha tilstrekkelig innfesting og har begrenset funksjonalitet. Murankere er bindemiddel mellom trekonstruksjoner og murverk og er viktig
for å holde muren stabil. Det kan være fare for at mur-ankere kan løsne
helt og falle ned og dette utgjør derfor en fare for liv og helse.
- Synlige sprekker på murverk i tårnets øverste del og spesielt over de
øverste tårngluggene på alle sider.
- Sementholdig puss på murverk fører til at fukt blir innestengt i muren og
skader murverket.
Tilstandsgrad 3
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Dekker
- Omfattende råteskader på bjelkeender som går inn i murverk i
klokketårnet. Moderate setningsskader og redusert bæreevne i flere
bjelkelag.
Tilstandsgrad 3
Yttertak
- Fukt og råteskader på sviller i murkrone samt deler av sutak. Observert
større skader i klokketårn, men det forventes også en del skader på sviller
i hovedskip og sideskip.
- Lekkasjer i takkonstruksjoner til klokketårn, sideskip over galleri,
mellombygg mellom kor og skrudhus.
- Utslitte takrenner generelt og delvis utslitte tak nedløp.
Tilstandsgrad 3
Lynvern
- Det er ikke installert lynvern på kirken.

Konklusjon
Som forebyggende tiltak for å forhindre følgeskader bør følgende punkter
utbedres øyeblikkelig som reparasjoner:
-

Kontrollere innfestningen til mur-ankere for å avklare om arealer på
bakkenivå er trygge for allmenn ferdsel.
Stoppe pågående lekkasjer i takkonstruksjoner til klokketårn, sideskip
over galleri, mellombygg mellom kor og skrudhus.
Plassere «gipsbomber» over spenningssprekker i klokketårn for å følge
bevegelser i muren.

De mest akutte rehabiliteringsbehovene knytter seg i stor grad til kirketårnene
(klokketårn og trappetårn) hvor enkelte bygningsdeler kan medføre fare for liv
og helse. Skader på klokketårn bør utbedres innen 2 år. Rehabilitering av øvrige
deler av kirken er også nødvendig, men ikke akutt og bør gjennomføres innen 510 år. Siden skadeomfanget og dermed rehabiliteringskostnadene vil øke
vesentlig over tid, haster det å komme i gang med rehabilitering av kirken.
Estimert kostnad for utbedringene i kirken beløper seg til
Totalt eks. mva.
25% mva
Totalt inkl. mva.

kr.
kr.
kr.

170 400 000,42 600 000,213 000 000,-

Estimat er inklusive stillas og lift. Hvis arbeidene deles opp, må en forvente noe
høyere riggkostnader.
Det bør i tillegg settes av 25 % til uforutsette kostnader i prosjektet, dvs. ca.
51 000 000,Kostnadsramme for prosjektet settes til 266 000 000,- inkl. mva.
Alle priser i rapporten er estimerte kostnader eksklusiv mva.
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Metode
Fysisk befaring
Det er gjennomført visuell befaring av hele kirkebygget innvendig og utvendig, i
hovedsak fra bakkenivå. Det er stort sett benyttet ikke-destruktive metoder,
men erfaringsmessig utsatte konstruksjonsdeler er vurdert nærmere med åpning
av lukkede konstruksjoner og prøvetaking av treverk og mur. Det er foretatt
målinger av fukt, både i luft og i materialer for å bekrefte mistanke om fukt.
Medvirkende
Ansvarlig for registrering:

Per Sveinar Morsund, byggingeniør

Faglig medvirkende:

Øystein Mortensen, teknisk konsulent/byggm.
Jan Vidar Fagertveit, murermester/rådgiver
Kjell Edvardsen, enhetsleder tømrer og snekker
Arne Tveit, kirkebyggsjef

Eksterne rådgivere:

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

NS 3424 – Tilstandsanalyse av byggverk
NS 3424 er lagt til grunn for befaringen og registreringsnivået er satt til nivå 2
for kirkens klimaskall. Nivå 2 er det mellomste analysenivået, og dette gir en god
oversikt på tilstanden for bygget, og et godt grunnlag for gode drifts- og
vedlikeholdsplaner med tilhørende langtidsbudsjett. Øvrige deler av kirken er
vurdert etter registreringsnivå 1. Nivå 1 er det laveste analysenivået, men gir
allikevel en god oversikt på tilstanden for bygget, og et godt grunnlag for gode
drifts- og vedlikeholdsplaner med tilhørende budsjett.
Tilstandsgradering (TG):
Tilstandsregistreringen er foretatt i henhold til standardens fire tilstandsgrader:
Tilstandsgrad

Hovedbetydning

Tiltaksbehov

TG0

Ingen symptomer

Ingen tiltak nødvendig

TG1

Svake symptomer

Ordinært vedlikeholdsbehov

TG2

Middels kraftige symptomer

Moderate utbedringer nødvendig

TG3

Kraftige symptomer

Store utbedringer nødvendig

TGIU

Tilstandsgrad ikke undersøkt

Kan være behov for videre utredning

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

Hovedbetydning

Eksempler på konsekvenser som er lagt til grunn

KG = 0

Ingen konsekvenser

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

KG = 1

Små konsekvenser

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

KG = 2

Middels konsekvenser

E = estetikk (f.eks. overflater)

KG = 3

Store konsekvenser

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

I tillegg til beskrivelse dokumenteres bygningsdeler og avvik med foto som følger
rapporten.
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NS 3451 - Bygningsdeltabell
NS 3451 – Bygningsdeltabell er utgangspunkt for tilstandsregistreringen.
Følgende punkter fra tabellen er registrert og vurdert:


1 Rigg og drift



2 Bygning
o

20 Bygning, generelt

o

21 Grunn og fundamenter

o

22 Bæresystemer

o

23 Yttervegger

o

24 Innervegger

o

25 Dekker

o

26 Yttertak

o

27 Fast inventar og kunst



3-6 Øvrige fag, generelle vurderinger (Elektro, VVS, Brann)



7 Utendørs



8 Generelle kostnader

Økonomiske beregninger
De økonomiske beregningene er foretatt ved bruk av erfaringstall
referanseprosjekt og estimater hentet inn fra Akasias fagledere.

fra

Erfaring fra restaurerings- og rehabiliteringsarbeider i sammenlignbare bygg gir
oss grunnlag for å gi anslag for kostnadene. Det må imidlertid tas høyde for at
det ofte kan dukke opp utfordringer som er vanskelig å oppdage før selve
utbedringsarbeidene starter. Det vil alltid være usikkerhet knyttet til kostnadene
ved rehabilitering og restaurering og det er derfor i konklusjonen lagt til en post
for uforutsette kostnader.

Tilstandsregistrering, tiltak og kostnad
På de følgende sider kommer en registreringstabell der de valgte bygningsdeler
er beskrevet, tiltak er foreslått og en antatt kostnad på de ulike tiltakene er
anslått.
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Forslag til tiltak

Kostnad

Felleskostnader
Rigg og drift

For rehabiliteringsprosjekter viser erfaring at kostnader til
rigg og drift blir vesentlig høyere enn for nybygg. Forventede
rigg-kostnader er 15 % og drift-kostnader forventes til 7 %.

2

Bygning

20 Diverse

Sakrestikontor
er
i
2014
tilpasset
for
universell
tilgjengelighet. Det er etablert en rampe foran inngang til
sakrestikontor og nytt HC-toalett i denne fløyen.

22 % av samlede beregnede kostnader
for bygningsdel 2-7. (kr 116 350 000,-)

21 Grunnforhold Det er ikke innhentet informasjon om grunnforhold, men det TG3 KG3 Utbedringer av dette beskrevet i 23.3
antas at masser består av en blanding av stein og
yttervegger.
S,E,
morenemasser. Grunnforholdene er stabile, og det er ikke
Ø
registrert vesentlige setningsskader. Det er registrert riss i
yttervegg på vestre langside av skrudhuset. Dette kan være
forårsaket av setning i grunn, men ser ut til å være stabilt.
Kirken virker godt fundamentert med kistemur av naturstein.
Bergen kommune har satt i gang forberedende arbeider med
å kartlegge grunnforholdene i Vågsbunnen og hvilken
betydning grunnvannet har for stabiliteten i grunnen og for
bevaring av kulturminnene. Grunnforholdene rundt domkirken
bør kartlegges og overvåkes.

Montere
fastmerker
på
kirken. 100 000,Innmåling av høyder på / rundt kirken
med jevnlige kontrollmålinger for å
observere
eventuelle
setninger
i
grunnen.

Drenering av takvann til terreng er ikke tilfredsstillende. Flere
taknedløp avsluttes i terrenghøyde uten noen form for videre
drenering. Det er ikke kjent hvor takvann som dreneres i
drensledning under terreng føres.

Det bør lages til drenering rundt kirken 800 000,som hindrer vann å trekke inn til
bygningslivet. Samtidig er det viktig at
dreneringen ikke endrer vannstanden og
dermed også grunnforholdene. 170
lengdemeter
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Kjeller i sakristikontor er utsatt for vanninntrenging ved større
nedbørsmengder. På en av befaringene ble det observert
store mengder vann på gulvflater med inntrenging fra flere
steder. (Fig. 49) Per dags dato er ikke disse rommene egnet
for bruk på grunn av lekkasjene samt at det ikke er
tilfredsstillende rømningsforhold. Det anbefales derfor å
utføre en grundigere kartlegging for å finne årsaken til
lekkasjene. En slik kartlegging vil gi svar på om det er
hensiktsmessig å sette kjelleren i stand eller om omfanget av
dette blir så kostnadskrevende at arealene bør stenges av
permanent.
22

Bæresystem

23 Yttervegger
.1

Kjelleren bør inntil videre stenges av.
50 000,Kartlegging av lekkasjer og årsak til
disse. Vurdere om arealene skal settes i
stand eller stenges av permanent.

Kirken har bærende yttervegger i naturstein. Ytterveggene
hviler antakeligvis på granittblokker. Takkonstruksjon i tre
hviler på topp av yttervegg / murkrone. Videre informasjon
om tilstand og foreslåtte tiltak er beskrevet i postene for de
aktuelle bygningsdelene.
Klokketårn
Bergen Domkirke med klokketårn er bygget med tradisjonell
"kistemur", og har bærende konstruksjoner av naturstein og
kalk/sand som bindemiddel. Klokketårn er påbygget over
kirkeskip i middelalder, og består av kistemurer med synlige
kvader-stein i hjørner. Oppbygging av bærende konstruksjon
består av kleber-stein og annen naturstein, sammen med
bindemiddel av kalk og sand. Tykkelse på vegg-liv er opptil
1,6 meter på enkelte steder. Mur-ankere er plassert på
fasadens utside og er forankret i bjelkelag til etasje-skillere
innvendig (Fig.8,11). Tilsammen 60 mur-ankere er plassert
rundt hele tårnets veggliv. Dette er konstruksjonens
sikkerhet, ved ytre og indre påkjenninger. Naturstein som er
benyttet er kleber-stein og granitt-stein i sokkel-etasje.

TG3 KG3
S,E,
Ø

NATURSTEINS- FLATER PÅ TÅRNFOT:
Kleber-stein er enkelt-vis, utskiftet, men hovedsakelig
bestående av byggets originale byggeperiode. Fasade består
av synlig granitt-stein i sokkel og kleber-stein videre i halve
kirketårnets høyde.
Mørtel som er benyttet som bindemiddel, var opprinnelig kalk

26 150 000,-

Tiltak på natursteins-fasader:
5 100 000,Fjerning av sementholdige materialer i
fuger,
erstattet
med
kalkholdige
materialer. Dette tiltaket vil gagne
konstruksjonen, da uttørking vil finne
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og sand. I 1960 årene ble utvendige fuger erstattet med
sementholdige materialer. Dette tiltaket har ført til at vann
som trekker inn i murverket ikke slipper ut. Følgene av dette
er at murverk inneholder store mengder fukt, og har ingen
muligheter til å puste eller tørke ut.
Ved sementinnhold i murverket, vil vann bli konsentrert i
murlivet og skader murverket.

sted, og spenninger vil avta. Fasaden og
veggliv vil med dette kunne "puste", og
fuktighet har mulighet å vandre inn/ut.
Samtidig må åpne bakomliggende
luftlommer injiseres med tynt-flytende
kalkmasser
slik
at
man
unngår
samlinger av fukt og vann som skader
murverket ved temperatursvingninger
som er vanlig i Bergens-klimaet.
Kleber-fasader må ha utskifting på
enkelte steder, og må påregnes steinreparasjoner som liming med harpiks og
injisering av åpne luftlommer med
egnede kalk-materialer.
Naturstein som kleberstein og granitt,
har synlige flater som tilsammen er målt
til 621 m2.

KALK-PUSS PÅ ØVRIGE DELER AV TÅRNETS FASADE
Kalkpuss er benyttet på vegglivets flater på tårnet. Utvendig
er kalkpuss benyttet på tårnets øverste del (ca. fra kirkeskipets murkrone til tårnets gesims). Sementholdig puss (som
nevnt ovenfor) er benyttet i sokkel-etasje innvendig, og på
utvendig klokketårn. Kalkpuss er benyttet på innvendig tårn,
over kirkeskip. Tilsammen er det 1.716 m2 pussede flater.
I tårnfotens innside er original kalk-puss erstattet med
sement-holdig puss. Øvrige klokketårn over tårnfot inneholder
delvis original kalk-puss. Kalkpuss er av dårlig forfatning med
store fukt-problem og spenninger i øverste parti av tårnet.

Tiltak med kalk-puss, fasader:
Fjerning
av
sementholdig
puss.
Utførelse må gjøres skånsomt, og må
erstattes av ny kalk-puss. Anbefalt kalkpuss er selvlesket kalk, med egnet sand
til formålet. Dette med minimum 3. lag
hvitting som sluttlag.
Tiltak med kalk-puss, innvendig:
Vi anbefaler fjerning av både utvendig
og innvendig puss på hele tårnet.
Grunnen til dette er at hele fasade over
natursteins-fasader inneholder KCmørtel (sementholdig puss) og
anbefales erstattet med selv-lesket
kalkmørtel som har riktig styrke som
hefter underlaget. Som sluttlag
anbefaler vi 3 lag med hvitting.
Puss-flater, tilsammen utvendig
innvendig er målt til 1.716 m².
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MUR-ANKERE I KLOKKETÅRN:
Mur-ankere er bindemiddel mellom trekonstruksjoner og
murverket. Disse er innfestet i bjelkelag og etasjeskiller, og
utgjør stabilitet i tårn. Ved spenninger av ulik art, holder murankrene murlivet stabilt. Klokke-tårn har tilsammen 60 murankere (Fig.12,25). Tilstanden på disse er meget varierende
og det er av ulike årsaker alvorlige mangler på flere ankere. 7
ankere mangler på fasade, og er enten falt ned eller fjernet.
Grunner til dette er at fuktskadet veggliv har utløst
korrosjons-skader som igjen har forårsaket at murankere har
falt ned på gate-plan. Det finnes også eksempler på at ankere
er knekt i veggliv, og har mistet sin funksjon som stabilitet og
bindemiddel mellom bjelkelag og murverk. Det beregnes at
minst 20 ankere må skiftes. Resterende må restaureres.
Manglende mur-ankere, samt synlige sprekker i tårnets
øverste del, har en alarmerende tilstand. Over de øverste
vindus-utsparingene,
er
det
tydelige
vertikale
«spenningssprekker» (Fig.23-24,26-27). Dette gjelder på
samtlige av tårnets sider.
Det finnes gips-bomber som ble plassert av tidlige
inspeksjoner. Disse har store sprekker. Grunn til spenninger i
tårn kan ha ulike årsaker. Eksempel kan være store
eksplosjoner, tungtrafikk i nærliggende område, samt
tidligere jordskjelv.

Akutte tiltak:
Plassere "gipsbomber" som er bygget
opp av dødt materiale. Disse monteres
over spennings-sprekker, og man kan
følge bevegelser/spenninger i tårnet
over tid med jevnlige inspeksjoner.

50 000,-

Restaurerings tiltak:
Fjerne løse og defekte ankere. Etablere 3 000 000,nye, med binding til konstruksjonen
innvendig. Restaurere de resterende
ankere, og sikre bygget sikkerhet, og
stabilitet
i
fremtiden.
Klokketårn
plassering er ugunstig, da gatenivå
ligger under tårn, for allmenn ferdsel
mm. Utskifting av defekte ankere,
antatt
20
stk.
Restaurering
av
resterende 60 stk.

MUR-KRONE OG GESIMS.
Mur-krone med gesims er bestående av pussede flater på
naturstein. Murkrone med gesims er sopp-angrepet, på grunn
av fukt-inntrenging. Taktekking er utett, og bunnsvill og trekonstruksjon har råte-skader og sopp-angrepet.

Mur-krone med gesims må restaureres 3 900 000,og fjernes. Stein i murkrone må merkes
og midlertidig lagres. Sopp med
"greiner" må fjernes, og murverket remures. Dette er tidkrevende, og en
krevende oppgave, da mur-tykkelse er
cirka 1.70 meters tykkelse.

SPENNINGS-SKADER I TÅRN:
Spenninger i tårn og sprekk-dannelser er tydelige over
øverste vindus-felt i tårn. Vi antar at murliv, må restaureres
ned til vindus-utsparinger. Dette er 1,5 meter høyde fra
murkrone til utsparing. Dette gjelder på alle tårnets 4 sider
(Innvendig og utvendig).

Restaurering av sprekk-dannelser
spennings-skadet murverk.

14
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INNJISERING AV LUFTROM OG BAKOMLIGGENDE
KONSTRUKSJONER.
I veggliv og fasade finnes luftrom som må kartlegges av
spesialister på området. Videre må disse luftrommene tettes
med egnede masser som tynt-flytende kalkmørtler. Denne
prosess er meget viktig, da eventuelle gjenværende luftsjikt,
kan lagre fukt, og senere skade mur-konstruksjon.

Injisering av luftrom og bakomliggende 1 800 000,konstruksjoner.
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23 Yttervegger
.2

Hovedskip, sideskip og kor

TG2 KG2

Bygningsdeler er en såkalt «kistemurer» som har kvaderstein
i utvendige hjørner, muren består ellers av en blanding av
naturstein med kalk/sand som bindemiddel. Stedvis er også
tegl blandet inn i vegglivet. Stilart er av Gotisk opprinnelse,
med spisse buer, og med kleberstein som omramming rundt
vinduer osv.. Bygget er blitt restaurert og ombygget ved flere
anledninger, på grunn av tidligere bybranner og lignende.
Veggtykkelse på bærende konstruksjon er varierende, og i
gjennomsnitt ca. 1.6 meter tykkelse.

E,Ø

20 750 000,Tiltak på Kirkeskip, kor og sideskip sør:
Steinreparasjon ved injisering, liming
og/eller modellering med pigmentert
kalk.
Spesielt bygningsdel «Koret» har store
stein-skader. Her trengs hjelp av flere
metoder for reparasjon av kleberstein
spesielt. Enkelte steder må stein, byttes
ut med lignende steinarter. Andre
steder «limes» lignende stein i bakkant
med harpiks-lim. Dette er en metode
som er benyttet og godkjent av RA ved
spesielle prosjekt Dette er ikke en
fullkommen
metode,
og
vil
kun
«bremse» på videre skader. Sammen
med
spekking
av
fugene
med
kalkholdige materialer, vil likevel dette
bevare murverket godt i fremtiden.

Sokkel er bestående av granitt stein, som er et robust steinmateriale. Videre oppover fasadene er det benyttet
kleberstein i ytre kant og pusset med KC-sement i 1960
årene. Koret er bygget av kleberstein, og puss i omliggende
arealer.
TILSTAND PÅ KIRKESKIP, KOR OG SIDESKIP SØR
Fasader bestående av spesielt kleberstein er skadet. Grunnen
til dette er ytre påkjenninger som tidligere bybranner og
klimaskader. Fuktskader og skiftende temperatur og
frostproblematikk har skadet murverket betydelig. Disse
årsakene sammen med bruk av KC-mørtel som inneholder
sement i spekkede fuger har ført til at murverket ikke
«puster». Det vil i praksis si at fukt som trenger inn i
murverket ikke slipper ut igjen. Sementinnhold i fuger og
puss, hindrer uttørking og konsentrerer og lagrer fukt i
murlivet.

Injiserings-metode,
sammen
med
«skinn-reparasjon», er en effektiv
metode, der luftrom og små fuger er
utgangspunkt. Denne metoden bruker
vi midlertidig for tetting av fuger i
murverket. Tetting består av et
kittlignende
materiale
som
tetter
fugene, og injisering blir foretatt med
en mekanisk trakt, som fyller luftrom
og fuger. Etter injiseringen er foretatt,
fjernes den midlertidige tettingen, og
murverket blir motstandsdyktig for fukt.
Metoden brukes ved anledninger der
fuger er for tette / smale til tradisjonell

16

6 000 000,-

Tilstandsvurdering 2014 – Bergen domkirke
spekking med fugeskje.
Annen metode er bruk av farget
kalkmørtel. Farge-pigmenter blir tilsatt
mørtel, som ligner på omkringliggende
stein.
Antall m² stein-reparasjon på kirkeskip
med kor/sideskip sør, til sammen:
754m²
UTVENDIG OG INNVENDIGE PUSS-FLATER. KIRKESKIP MED
KOR, SAMT SIDESKIP SØR
Utvendige fasader er bestående av KC-mørtel. Denne
inneholder sement som skader murverket. Sement-innhold i
fuger og puss hindrer at uttørking finner sted og oppbevarer
vann og fukt i veggliv. Samtlige fasader ble pusset med KCmørtel i 1960 årene. Disse må fjernes mekanisk og erstattes
med «pustende» kalkmørtler.

INNVENDIGE PUSSEDE
SAMT SIDESKIP SØR

FLATER,

KIRKESKIP

MED

Fjerning av eksisterende puss og 3 800 000,pussing med «pustende» kalkmørtler.
950 m2

KOR,
Fjerning av eksisterende puss og
pussing med «pustende» kalkmørtler. 4 050 000,1010 m2

Innvendige puss-flater på bygningsdeler bestående av KCpuss

FUKTSKADER AV MUR- KRONE OG GESIMS.
Re-etablering av gesims. Bunnsvill på 2 500 000,murkrone må fristilles for sementholdige
materialer. LM = 50 meter.

Murkrone på fasade kirkeskip nord er skadet. Gesims er
delvis løs.
Dette gjelder også murkrone på øst-gavl, til sideskip sør.
Gesims er fjernet og lekkasje er observert i beslag over
murkrone. Gesims må re-etableres som originalt slik at
renning på fasader avtar.

Øvrige fuktskader på murkrone.
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23 Yttervegger
.3

Skrudhus, Trappetårn (ved sideskip)

TG2 KG2

Skrudhus:
Bygningsdel består av kistemurer på morenemasser. Ytre
hjørner med kvaderstein, og vindusåpninger omkranset av
kleberstein. Rundt vindusåpninger og hjørner består
murverket av naturstein og kalkmørtel. Setningsskader er
visuelt observert (Fig. 54), og høyder må etableres for videre
kontroll av geotekniske forhold i grunnen. Utvendige fasader
er pusset med KC-mørtel i 1960 årene. Denne må reetableres
med egnet kalkmørtel som puster.

E,Ø

5 920 000,Ny puss med egnet kalkmørtel som 900 000,puster. Utvendig puss-flate 225m2
430 000,-

Stein-arbeider.

Innvendige puss-arbeider: Består av rapp-pussede KCmørtel. Sluttlag på puss er et sementholdig slemmematerial.
lnnvendig takkonstruksjon er hvelvformet i Gotisk stil, murt i
teglstein.

Re-pussing med lesket kalkmateriale, 370 000,med hvitting. Innvendig puss-flate 94m2

Mellomgang; skrudhuset og hovedskip (nord): Mur består
idag av sekkeskuret KC-mørtel. Tak er hvelvformet i Gotisk
stil.

Re-etablering
av
sement. 200m2.

Trappetårn:
Bygningsdel består av teglstein som bærende materiale.
Innvendig veggflater er pusset i brettskurt utførelse. Utvendig
er trappehus forblendet med kleber-blokker som er formet
som en sekskant (Fig.7,31).

TG3 KG2
E,Ø

Bygningsdel har store utfordringer med fuktinntrenging.
Grunnen til dette er at fuger er vasket ut og vann trenger inn.
Innvendige puss-flater er løs, og delvis borte. Grunnen til
dette er utvendig fuktinntrenging, og bruk av «ikke pustende»
maling innvendig (Fig.32-33).

kalkmørtel

uten 800 000,-

Forslag til tiltak utvendig: Bruk av 1 100 000,skinn-reparasjoner med injisering i
overkant. Med denne metoden vil hulrommene og små fuger kunne tettes for
vanninntrenging. Alminnelig spekking
mekanisk vil være vanskelig, da fuger
kun har 2-3 mm åpning. Antall m2 steinreparasjon: 168
Tiltak innvendig: Fjerning av KC-puss,
320 000,og erstattet av lesket kalkmørtel. Antall
2
m puss-flater: 80
Injisering
av
luftspalter
i 2 000 000,bakenforliggende
konstruksjoner.
Generell tiltak som injisering av tynt-
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flytende kalkmørtel i åpne luftlommer
og yttervegger. Dette tiltaket krever
spesial-kompetanse, og har kostnader
tilknyttet tiltak.
23 Yttervegger
.4

Dører og vinduer

TG2 KG2

Klokketårn: Det er doble dører i tre ved hovedinngang og på
nordsiden av tårnet. Begge dørene har vesentlig slitasje og
det er behov for overflatebehandling. Karmer og dørblader er
spesielt utsatt for skader og deler av disse må påregnes
skiftet. Vinduer trenger rengjøring og det er behov for
rekitting av glassene. Vinduer i tårngluggene består av
ramme i tre og hønsenetting. Flere av rammene med beslag
er dårlige og de fleste nettinger er defekte. Noen av
innerdørene i tårnet ser ut til å inneholde asbestholdige
materialer og må saneres.

E,Ø

6 100 000,Utskiftning
av
råteskadet
treverk. 2 300 000,Overflatebehandling
av
dører.
Eventuelle dårlige beslag byttes ut.
Rekitting og rengjøring av vinduer.
Reparasjon / utskiftning av vindusrammer og netting i tårnglugger.
Asbestsanering av innerdører i tårn.

200 000,-

Overflatebehandling
av
vinduer. 100 000,Kjellervinduer fjernes og åpninger
stenges dersom anbefalt tiltak under
«grunnforhold»
utføres.
Hoveddør
erstattes med ny dør.

Sakrestikontor: Dører og vinduer fra byggeår rundt 1970.
Normal slitasje på vinduer i forhold til alder. Disse har nådd
sin forventede levetid men har ikke vesentlige mangler og må
ikke skiftes. Dobbel dør i inngangsparti har forventet slitasje.
Det er også et problem at døren ofte ikke går helt i lås og
alarm blir stående å pipe.

Utskiftning
av
råteskadet
treverk 3 500 000,Overflatebehandling av alle dører.
Eventuelle dårlige beslag byttes ut
Knuste glass byttes ut. Rekitting av
vinduer.

Øvrige deler av kirken: Stort sett tilsvarende slitasjeskader
på samtlige ytterdører. Spesielt nedre del av dører har behov
for overflatebehandling. Karmer og dørblader er spesielt
utsatt for skader og deler av disse må påregnes skiftet.
(Fig.56) Enkelte beslag må skiftes. Enkelte knuste glass på
noen av vinduene. De fleste vinduer trenger ny kitt (Fig.55)
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24 Innervegger
.1

Kirken består i hovedsak av yttervegger. Ytterveggens innside
er kommentert under yttervegg. Innvendige vegger i stein og
mur er også kommentert som yttervegg da de fleste av disse
veggene er yttervegger mellom de ulike bygningene.
Sakrestikontor: I forbindelse med tilrettelegging for TG0 KG0 Ingen tiltak nødvendig.
universell tilgjengelighet er de fleste innvendige vegger
bygget opp på nytt i forbindelse med endret planløsning.
Veggene består av stenderverk i tre med platede og malte
overflater.

25 Dekker
.1

Klokketårn:

TG3 KG3

Tårnet har flere dekker i ulike høyder som hviler på bjelkelag
av tre. Ytterveggene består av ulike typer murverk.
Bærebjelkene i dekkene hviler på åpninger i ytterveggene.

3 980 000,-

S/H/
Ø/E

Det innvendige klokketårnet består av 5 nivåer som tar opp
kreftene fra bjelkelagene og takkonstruksjonen, disse er
definert utfra en z-verdi som viser til høyde over bakkenivå.
Tårndekkenes gulv hviler på flere lag kryssende bjelker,
hvorav nederste bjelker hviler på innmurte konsoller.
Bjelkene har dimensjoner på 30x30 – 40x40 cm og det ligger
4 – 8 bjelker per lag.
Dekke i våpenhus består av kantslipt skiferstein. Ingen
vesentlige feil eller mangler er observert.
Z 13,0 – Dekke over våpenhus: Det er lagret mye løse
gjenstander samt at det er svært skittent. Dette gjorde det
vanskeligere å gjøre gode undersøkelser. Det ble foretatt
boreprøver av bjelker som er opplagret på murvegg. Prøvene
ble foretatt i tømmer som stikker inn i mur. Disse avdekket
en del råteskader samt begynnende tendens til setninger.

Setningsskader
og
råteskader
må
overvåkes nøye frem til utbedringsarbeider påbegynnes.
Rydding og rengjøring av arealer i hele 100 000,tårnet.

Z16,6 og 21,2 – Klokkene bæres hovedsakelig av disse to
nivåene. I tårnglugger på nivå Z21,2 er det i nyere tid satt
opp støttebjelker (Fig20,22) for å ta opp laster fra
overliggende dekke. Det ble foretatt borreprøver på bjelker

Det kan forventes at 50-75 % av 3 500 000,bjelkeender som går inn i murvegg må
repareres eller skiftes. Beregnet at
totalt 60 bjelkeender må utbedres.
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som går inn i mur mot sør (Fig.21). Prøvene avdekket større
råte og soppskader i treverk som er innfestet i mur. Moderate
setninger. Det er noe svikt i bæreevne som følge av egenvekt
og vekt av klokker. Synlig innvendig treverk har gode
kvaliteter.
Test
av
bæreevne
på
gulvbord. 160 000,Utskiftning av dårlige bord. 50m2

Z27,3 – Dekke ved murkrone: I høyde med murkronen ligger
et dekke som hviler på sviller på murkronen. Gulvbordene
som ligger på bjelkelaget oppleves utrygt å ferdes på. Enkelte
gulvbord er ødelagt / knekt og det er stedvis stort spenn og
tynne gulvbord. Noen av bjelkene er utsatt for fukt som følge
av lekkasjer i tak (mer om dette i post 26.1)

25 Dekker
.2

Trappetårn: Det er registrert stor fuktvandring i trappetårn.
Vanger i trapp ligger i direkte kontakt med mur og er utsatt
for fukt. Det er stor sannsynlighet for fuktskader på disse.
Trapp må sannsynligvis demonteres i forbindelse med
restaureringsarbeider.

Trappetårn:
TG3 KG3 Demontering av trapp og remontering 220 000,E,Ø av trapp. Utskiftning av trappevanger.
Høyde på trapp ca. 6 m.

Hovedskip, sideskip, kor

TG1 KG1

1 650 000,-

Dekke for gulv i kirkerom er utført av plank og ligger på
trebjelkelag. Gulvet har varierende grad av overflateslitasje.
Det er ikke registrert skader eller svakheter utover normal
slitasje på gulvet.

Overflatebehandling/vedlikehold
gulv. 900m2

av 1 350 000,-

Krypkjeller under gulvet er ikke kontrollert på grunn av
asbest. Asbesten er tilknyttet rør-isolasjon

Asbestsanering av rørinstallasjoner i 300 000,kjeller. Beregnet kostnad forutsetter at
asbest er begrenset til rørinstallasjoner.
Tilstand på bjelkelag må kartlegges
etter at sanering er utført. Omfang av
utbedringsarbeider under dekket er
foreløpig usikkert.

Orgelgalleri: Galleriet er oppført i tre med bærende søyler av
tre. Det er ikke registrert vesentlige feil eller mangler i
dekket.
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25 Dekker
.3

Skrudhus, Sakrestikontor

TG0 KG0

Dekke over kjeller er av plasstøpt armert betong, ellers har
dekket i denne fløyen armert plate på mark.

E

Gulv av kantslipte teglstein. Ingen feil eller mangler av
betydning utenom normal slitasje.
26 Yttertak
.1

Klokketårn og trappetårn:

TG3 KG2
E,Ø

Klokketårnet er kobbertekket med bueformet takhjelm og
hette. Taket er inspisert utvendig (Fig.46-48) fra bakkenivå
samt fra innside. Ettersom taket ikke er inspisert fra nært
hold på utsiden må det gjøres antakelser basert på innvendig
inspeksjon og vurderinger i forhold til alder på taket. Det er
også hentet noe informasjon fra tilstandsrapport for kirken
som ble utarbeidet i 2000 som sier følgende: «Båndtekking av
kobber er i dårlig forfatning. Ulike lekkasjepunkter kan
registreres og fører til høyt fuktinnhold i tårnvegger med
tilhørende innvendige puss-skader. Sannsynlighet for
fuktskader på bærende treverk er stor. Gullforgylling på kule
og kors og tårntopp er nedslitt.» Disse betraktningene er i
stor grad sammenfallende med vurderinger basert på
innvendige inspeksjoner som er utført samt en vurdering av
kobbertekkingens alder. Det er observert flere
lekkasjepunkter på innsiden av taket. Lekkasjene fører til at
det renner vann langs taksperrene og nedover sutaket ned til
murkronen der det har oppstått store fukt og råteskader på
taksperr og ramme i hjørner mot sørøst og nordøst. For å
hindre videre utvikling av skadede konstruksjoner og
følgeskader på øvrige bygningsdeler bør lekkasjepunktene
snarest identifiseres og midlertidig repareres.

23 500 000,Akutt vedlikehold:
Lekkasjepunktene i kobbertekkingen må 1 000 000,identifiseres og utbedres.
Lekkasjepunktene ligger 35-40 m over
bakkenivå og det vil være nødvendig
med en større kran for å få utført
arbeidene. Dette kan medføre at deler
av Kong Oscars gate må stenges ved
utbedring. Tiltaket krever utstrakt grad
av planlegging.
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Grunnet kobbertekkingens tilstand og alder bør
kobbertekkingen på klokketårnet og trappetårnet skiftes i sin
helhet.

Ny tekking med kobber inkl. beslag.

Sviller i tre bærer takkonstruksjon for selve taket. Svillene
består av ytre og indre svill som har dimensjon på cirka
30x30 cm. Mellom svillene er det fylt opp med en blanding av
stein og mørtel (Fig.15). Det ser ut til at det ligger never
under store deler av svillene for å bevare treverk. Hjørne mot
sørøst og nordøst er gjennomtrukket av vann som følge av
eksisterende lekkasje i tak (Fig.13-14). Lekkasjen har pågått
over så lang tid at det er forholdsvis omfattende råteskader
på hjørnene. Indre del av ramme med unntak av hjørner, er i
mindre grad skadet. Det er tatt borreprøve av ytre ramme
mot sør. Denne viser at stokken har omfattende råteskader.
Fullstendig omfang av hvor mye av ramme som må skiftes vil
ikke avdekkes før konstruksjon er åpnet opp og det er
tilkomst til inspeksjon fra utside.

Utskiftning av råte- og fukt-skadet
13 500 000,tømmer på sviller, taksperr og
sperrender mot svill. Det forventes at
50-75 % av ramme på murkrone må
byttes som følge av råte- og soppskader
i treverk. Murkronen har cirka 60 meter
total lengde.

Takkonstruksjon over murkrone: Liggende pløyet sutak består
av 15 cm brede bord. Sutak er inspisert fra innside. En del
råteskader på steder hvor det er / har vært lekkasjer (Fig.1819). Sutak og rammeverk som ikke har vært utsatt for
lekkasjer er tilsynelatende i god stand. Det er generelt større
omfang av skader på sutak i nedre del enn i øvre del.
Nederste del av sutak må i stor grad skiftes. Når det gjelder
øvre del av sutak må deler skiftes ut som følge av sopp og
råteskader (Fig.16-17). Fullstendig omfang av hvor mye av
sutaket som må skiftes vil være noe usikkert frem til
kobbertak og sutak er fjernet, men det må påregnes at store
deler av sutaket må skiftes.

Sutaksbord fra murkrone og cirka 1,5
meter opp skiftes i sin helhet. 85m2
Øvrige bord som har vært utsatt for
lekkasjer med påbegynnende
råteskader skiftes. Det antas at cirka
25 % av bord som ligger høyere enn 1,5
meter over murkrone må skiftes. 150m2
Utskiftning av råteskadet rammeverk /
taksperr utenom murkrone. 50
lengdemeter
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Trappetårn:
Det var ikke mulig å inspisere innvendig takkonstruksjon på
grunn av manglende tilkomst. Det er imidlertid sannsynlig at
man treffer på tilsvarende skader som i klokketårnet. Det vil
si at man må påregne råteskader på rammen og deler av
sutak.

Utskiftning av råte- og fuktskadet 2 000 000,rammeverk. Estimert at 50-75 % av
ramme skiftes. 15 lengdemeter.
Utskiftning av råte- og fuktskadet sutak.
50 m2

Takrenner og nedløp i klokketårn og trappetårn:
Takrennene og nedløpene av kobber har nådd sin forventede
levetid og bør skiftes samtidig med at tekkingen på taket
skiftes.
26 Yttertak
.2

Hovedskip, sideskip og kor

Takrenner og nedløp skiftes i forbindelse Medregnet
tekking
med tekking av taket.
kobbertak.
TG2 KG2

Tak med skiferstein (Fig.1-7). Skiferstein på tak i sideskip er
av nyere alder enn stein på skipet. Taket utvendig er kun
inspisert fra bakkenivå i denne rapporten. Det vises til rapport
fra 2000 som sier at skiferstein på hovedtak er generelt
nedslitt med redusert tykkelse og korroderte festemidler.
Skiferstein er ikke skiftet ut siden dette og det er derfor
naturlig å anta at deler eller all skiferstein nå bør omlegges/
skiftes ut. Skifertak på sideskip ble skiftet rundt 1990 og
deler av denne steinen kan muligens brukes på nytt. Synlig
bærende treverk og undertak er i generelt god stand. Det ble
målt fuktighet i sutaket på 20 %. Dette er noe høyt, men kan
være innenfor normalen i forhold til årstid og værforhold på
befaringstidspunkt. I forbindelse med befaring 30.10.2014 ble
det observert vanninntrenging i overgang mellom tak og
yttervegg i sideskip over galleri. Det var på
befaringstidspunktet store nedbørsmengder.

Sutak fjernes i en høyde på ca. 1,5
meter langs murkrone for tilkomst til 9 400 000,reparasjoner av sviller. 135 m2
Råteskadete sviller skiftes ut. (Estimert
75 %)
Det ser ikke ut til å være nevneverdig
behov for vedlikehold på innvendig
synlig
treverk
utenom
eventuell
rengjøring og evt. overflatebehandling.

Tak i hovedskip har saksesperr med kinavipp i nedre del
(Skisse 2). Hoved sperr og inv. synlige konstruksjoner fra
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17 200 000,Eksisterende
skifertak
demonteres. 6 900 000,Sutak lektes ut og det legges nytt sutak
utenpå det gamle. Skiferstein med god
kvalitet remonteres, mens stein med
redusert kvalitet byttes ut.

Det er foretatt kontroll av skjulte konstruksjoner i murkrone i
hovedskip (nord) og sideskip (sør). Skisse S4 viser hvor
hulltaking ble foretatt. Skisse S1 viser oppbygning av
takkonstruksjon. Stående undertak, sløyfer, lekter og
skifertekking (Fig.28,30).

i
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kirken har ikke tegn til råte skader. Svill som ligger inntil
opphøyd murkrone og konstruksjoner som går ned i muren
har med stor sannsynlighet forholdsvis omfattende
råteskader, men det var ikke mulig å foreta borreprøver.
Omfanget av råteskadene er uvisst, men av erfaring må det
forventes at store deler av svillene må skiftes.
Sideskip har saksesperr og kraftig utlekting (Skisse 3). Ikke
tegn til råteskader på sperr og utlekting i område som ble
undersøkt. Toppsvill som ligger som ramme på murkrone er i
dårlig stand, den innerste rammen er noe bedre enn den ytre.
Det må påregnes at 75 % av svillene er i en sånn forfatning
at de må skiftes. Borreprøver viser en del råteskader på
sviller

Istandsetting av samtlige vinduer i tak. 900 000,Snøfangere
demonteres
og
evt.
remonteres eller byttes ut avhengig av
tilstand. Det kan være aktuelt å
montere ekstra rekke med snøfangere
på hovedskip og sideskip.

Takluker er rustangrepet og glasset må rekittes (Fig.29).
Snøfangere ser ut til å være delvis utskiftet i senere år, men
en bør vurdere å bruke flere rekker til en så stor takflate.
Over koret er det ikke montert snøfangere.

Alle beslag og plattlodd skiftes ut.

Beslag og plattlodd er ikke inspisert på nært hold, men
antas i stor grad å være i redusert stand. I forbindelse med at
taket skal rehabiliteres vil det være naturlig at alle beslag og
plattlodd skiftes.
Tak over inngangsparti til sideskip mot vest:

Ny kobbertekking på tak. Eventuelt Medregnet under
skadet treverk skiftes ut. Plattlodd ny kobbertekking i
post 26.1
skiftes og eventuell lekkasje utbedres.

Kobbertekking er sannsynligvis av samme alder som tekking
på tårn. Ikke observert lekkasjer eller skader på treverk, men
taket har nådd sin forventede levetid og bør vurderes skiftet
samtidig som øvrige kobbertak skiftes. Mulig lekkasje i fuge
mot trappetårn. Plattlodd mot tårn er slitt.
Takrenner og nedløp:
Rektangulære takrenner og nedløp av kobber.
nedslitte og har stedvise lekkasjer. Nedløp
tilstand. Noen nylig skiftet mens enkelte er
skiftes. Dimensjonen på takrenner og nedløp
forhold til dagens dimensjoneringskrav.

Medregnet under
skifte av skifertak

Takrenner
skiftes
ut
og
nedløp Medregnet under
demonteres i forbindelse med arbeid på skifte av skifertak
mur. Nyere nedløp kan remonteres,
mens eldre nedløp skiftes ut med
tilsvarende.

Takrennene er
av varierende
gamle og må
bør vurderes i
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26 Yttertak
.4

Skrudhus
TG2 KG2
Taket er inspisert utvendig fra bakkenivå (Fig.9) samt fra
innside (Fig.45). Bærende takkonstruksjon av treverk med
E,Ø
liggende suet sutak. Lektet og tekket med glasert, hollandsk
teglstein. Steinen som ligger på taket har gode kvaliteter og
det er lite tegn til krakelering eller andre skader. Den relative
fuktigheten ble målt til 69 %, som er noe høyt, men dette må
ses i sammenheng med årstid og værforhold på
måletidspunkt. Det er målt fuktighet i sutak som stort sett
ligger på 15-18 % som er normal fuktighet. Et sted midt på
taket mot nord ble det målt høy fukt i sutak og dette området
må kontrolleres nærmere (Fig.58).
Tak med tilsvarende utførelse som ligger over mellombygg fra
skrudhus til koret har noe dårligere tilstand. Stener ligger
stedvis ujevnt og det ser ut til at enkelte stener er skiftet i
sener tid.
Det er oppdaget lekkasjepunkt på tak til mellombygg fra
skrudhus til kirkekor. Det er observert lekkasje på ark mot
øst (Fig.44 og 50) samt over vindu på motsatt side (Fig.57).
Sutaket er vått av regnvann og det drypper på innsiden av
taket.

Akutt:
Lekkasje bør utbedres umiddelbart for å 80 000,unngå ytterliggere råteskade.

Finne årsak til høyt fuktinnhold i deler
av taket til skrudhuset. Eventuell
lekkasje utbedres. Øvrige deler av taket
trenger kun mindre grad av ettersyn.
Ettersyn av alle sløyser og beslag i
takkonstruksjonene mellom skrudhus og
mellombygg samt skottrenner mot
kirken da dette ser ut til å være utsatte
punkter grunnet gjentatte lekkasjer.
Tak over mellombygg bør skiftes og 700 000,innvendige råteskadete bjelker og sutak
skiftes ut. 50 m2

Som følge av tidligere lekkasje har det oppstått store skader
på svill på topp av muren i overgang mellom tak til skrudhus
og mellombygg. Det har også lekket en del vann videre ned
langs vegg, men det er usikkert om dette har medført
følgeskader. Lekkasjen ser ut til å ha blitt utbedret da
treverket i området nå er tørt (Fig.42-43).

Skifte ut råteskadede sviller. 10 meter

200 000,-

Snøfangere:
Snøfangere og sinkbeslag bør skiftes i
50 000,forbindelse med rehabilitering.

Eldre snøfangerrister på tak over skrudhus. Mellombygg har
ikke snøfangere på tak.
Beslag:

Skifte
beslag
til
korrosjonsbehandlede sinkbeslag.

Sink beslag på mellombygg er slitt og bør skiftes.
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nye Medregnet i post
for skifte av tak
over mellombygg.

1 030 000,-

Tilstandsvurdering 2014 – Bergen domkirke

26 Yttertak
.5

Sakrestikontor
TG2 KG2
Valmet tak med rektangulære skiferstein over kontorer
Rengjøring av valmet tak og kontroll av
(Fig.10). Den flate delen er tekket med prefabrikkert folie lagt
E,Ø skiferstein.
på sutak.
I forbindelse med totalrehabilitering bør 700 000,Skiferheller i generelt god stand, men noen stener ligger ikke
flatt tak skiftes og det bør etableres nytt
helt som de skal. Noe mosegrodd både på valmet tak og flatt
tak med tilstrekkelig fall. I forbindelse
tak.
med dette må også beslag, plattlodd og
nedløp skiftes.
Ser ut til å være noe manglende fall på flatt tak i forhold til
nedløp. Det er ikke registrert eller rapportert om lekkasjer,
Valmet tak har god kvalitet, men noen 50 000,men tekking er mer enn 40 år gammel og nådd sin
reparasjoner
på
taktekking
må
forventede levetid. Det har tidligere vært lekkasjer på
påregnes.
overlyskupler, men det ble ikke registrert lekkasjer i
forbindelse med befaringer. Lyskupler fra byggeår.

750 000,-

Takrenner og nedløp rundt valmtak er i kobber og av nyere
dato. Nedløp fra flatt tak i plast.
27 Fast inventar Orgel:
Orgelet (Fig.41) er per dags dato i god stand. Det kan være
nødvendig å demontere og remontere orgel i forbindelse med
restaureringsarbeider. Dersom det blir nødvendig å
demontere orgelet bør dette også rengjøres og vedlikeholdes i
tilknytning til dette.
Inventar:
Inventar er stort sett godt vedlikeholdt, men i forbindelse
med
restaurering
vil
det
være
naturlig
med
overflatebehandling av store deler av inventaret. Inventar må
også demonteres og lagres i forbindelse med innvendige
arbeider.
Kunst:
Konservator har vært på befaring for å gjøre noen
vurderinger av kunstgjenstander i kirken. På grunn av
vanskelig tilkomst og begrenset tid ved besiktigelsen må
anslått tidsforbruk anses som veiledende. En grundig
tilstandsvurdering av hvert enkelt inventarstykke må
gjennomføres på et senere tidspunkt.
Følgende inventarstykker ble besiktiget og tilstandsvurdert;
Witte-epitafiet, 2 malerier tilhørende en tidligere altertavle og
36 portretter av geistlige (biskoper, stiftsproster og

Eventuell demontering, rengjøring og 500 000,remontering av orgel.
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Overflatebehandling av kirkebenker.

1 000 000,-

Estimert tidsbruk kunst:
Behandling: 2860 timer
Behandlingsforslag RA, rapport
m.fotodok. for witte-epit., 2 malerier (3
x 60 timer): 180 timer
Rapporter med fotodok. portretter (36 x
15 timer): 540 timer
Reiser, arbeid in situ, transporter
Bergen – Stavanger: 200 timer

3 000 000,(avrundet)

4 500 000,-
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sokneprester) knyttet til Domkirken.
Lidén og Magerøy 1983: Norges kirker, Bergen, Bind 2 er
benyttet til informasjon.

Diverse: 100 timer
Totalt: 3880 timer
Timeprisen for en malerikonservator ved
Arkeologisk museum, Universitetet i
Stavanger er per
desember 2014 kr. 780,- ekskl. mva.

Andre fag
Øvrige fag, samt post 27, omfattes ikke av rapporten som er
oversendt til KA, men det er gjort en generell vurdering av
øvrige installasjoner og fag som vil bli aktuelle i et
rehabiliteringsprosjekt. Bakgrunn for dette er å fange opp
andre kostnader som vil påløpe i forbindelse med restaurering
av kirken.
30 VVSSanitær:
installasjoner Sakristikontor
er
i
2014
tilrettelagt
for
universell
generelt
tilgjengelighet med etablering av nytt HC-toalett og ett
standard toalett. Det er også etablert nytt kjøkken i gang ved
kontorer.
I post 21 er det opplyst om lekkasjer i kjeller der de gamle
toalettene til kirken er. Eventuelle tiltak for disse toalettene
avventer videre utredning av lekkasjesituasjon.

Ingen tiltak er nødvendig.

Brann:
Firesafe har utarbeidet et brannteknisk notat for å få en
overordnet vurdering av brannsikkerheten i bygget.
Hovedtrekkene fra dette notatet er følgende:
kirken har tilfredsstillende rømningssikkerhet, men
nødutganger bør merkes bedre og slokkeapparater
bør merkes med etterlysende skilt
Brannalarmanlegg er 20 år gammelt og det kan derfor
være utfordrende å få tak i erstatningskomponenter.
Det bør derfor gjøres en tilstandsvurdering av
anlegget for å redegjøre for om anlegget bør skiftes.
Tilstrekkelig med slukkeapparater
Gode tilkomstmuligheter for brannvesen ved eventuell

1 520 000,Merking
av
slokkeapparater.

nødutganger

og 50 000,-

Utrede tilstand på brannalarmanlegg.
Det kan være aktuelt å skifte ut erstatte 450 000,eksisterende
anlegg
med
aspirasjonsanlegg. Det bør utredes
nærmere om det er behov for en slik
oppgradering.

28

Tilstandsvurdering 2014 – Bergen domkirke
brann, med unntak av loft over skip ok i klokketårn.
Loftsarealer over skip og skrudhus samt klokketårn
anbefales sprinklet
Bør vurderes å skille ut rom for hovedstrøm-tavle som
egen branncelle
Bergen elektroservice har utarbeidet har gjort noen
vurderinger av det elektriske anlegget i kirken;
Kabelføringer er i hovedsak uten strukturert system
for kabelføring.
Jording på utsiden er ikke forskriftsmessig beskyttet.
Det er ikke lynvern på kirken.
Hovedfordeling i god stand, men noen mangler på
enkelte underfordelinger.
Varmgang i fordelinger.
Noen gamle elektriske installasjoner og kabler er ikke
forskriftsmessig avsluttet.
Ingen vesentlige avvik med tanke på belysning.
Anbefales supplering av belysning i tårn.
Varmeanlegg med panelovner og ovner under
kirkebenker. Varmeovner under kirkebenker er skiftet
ut i senere tid og er i god stand.

Sprinkling av loft og tårn.

-

40 Elkraft

50 Tele og
automatiseri
ng

Innkledning
og
branntetting
tavlerom.
Installere lynvern på kirken.

1 000 000,av 20 000,400 000,-

750 000,-

Installere jordfeilbrytere i hoved- og
120 000,underfordeling og installasjon av kjøling
i sentraler. Beskyttelse av jording.
Supplering av lys i tårn.
Fjerne gamle elektriske kabler
installasjoner som ikke er i bruk.

40 000,og 40 000,-

Legge til rette for elektrisk belysning 150 000,langs
vegger
i
skipet.
Erstatte
lysestaker med elektrisk belysning

Langs ytterveggene i skipet er det montert lysestaker og mye
av belysningen langs sidene på skipet er basert på levende
lys. For å unngå sotdannelse på vegger og interiør bør det
vurderes å gå over til elektrisk belysning.
Ytterdør til sakrestikontor skal skiftes. I den forbindelse bør
også alarmsystem tilknyttet denne skiftes ut. Det bør foretas
en gjennomgang og eventuell oppgradering av eksisterende
systemer for tele og alarm. Anlegg for lyd og bilde er av
nyere dato og er i god stand.

Nytt låssystem med adgangskontroll og 100 000,oppgradering av alarmanlegg.

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

100 000,-

1 300 000,-

Klimastyring:
Kirken har i dag benkevarmere under de fleste benkene i
kirkerommet. Temperaturen ligger i gjennomsnitt mellom 18
og 20°C hele døgnet sommer som vinter året gjennom.

Denne klimastyringen er lite gunstig for Nytt klimaanlegg i
middelalder kirkebygget og er også kirkerommet:
energikrevende.
Anslag 900.000,-
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På orgelgalleri er det montert befukter for å kompensere den
lave relative fuktigheten om vinteren. Dette for å sikre lyd og
bevaring av orgelet.

70 Utendørs

Vi vil derfor foreslå følgende løsning:
Benkevarmere
kontrolleres
og
oppdateres i den grad det er nødvendig
til energieffektive ovner slik at en kan
gjennomføre
brukertilpasset
oppvarming ved hjelp av et sentralt
styringssystem.
Grunntemperaturen
settes til 12°C og heves til 18°C ved
arrangement i kirkerommet.
I tillegg til orgelet er det er også en del
verdifullt inventar av tre, samt malerier
i kirken, som påvirkes negativt ved
svingende RF (relativ fukt). For å
stabilisere RF anbefales det å styre
ovner og befukter evt. også avfukter
med hygrostat bryter gjennom en
sentral styringsenhet. Dette vil medføre
at temperaturen i kirken vil variere alt
etter om det er høy eller lav RF.
Trær rundt kirken bør trimmes for å
begrense løvfall på tak, takrenner og
nedløp.

Vegetasjon er ofte et problem mht. groing på tak og tette
drensledninger/nedløp. Ved en av befaringene på høsten
2014 ble det observert store mengder blader i takrenner og
tette nedløp. (Bilde Fig.52-53)
Det er i dag svært tungvint for besøkende i kirken å benytte
seg av toalettene, spesielt for bevegelseshemmede. Fra
kirkerommet er det forholdsvis langt til sakristiet hvor
toalettene er. Det er imidlertid en del hensyn som må tas i
forhold til vern av bygg så det finnes ikke gode løsninger for å
etablere toaletter andre steder. For å lette tilkomst til
toaletter tilgjengelighet til HC-WC i sakristikontor bør det
etableres en rampe til sideinngang på våpenhus slik at man
bedrer tilkomsten mellom kirken og sakristikontorene. Dette
vil påvirke parkeringssituasjonen og man må se på hvilke
løsninger som kan finnes for dette.

Klimastyring
i
våpenhus,
ettersom
her
henger en stor del
av malerier.
Anslag 200.000,Klimastyring
av
kontortilbygg
ettersom
her
henger flere eldre
malerier.
Anslag 200.000,-

100 000,-

Etablere rullestolrampe fra terreng til 100 000,inngangsdør på nordside av våpenhus.
Materialvalg bør være i tråd med
kirkens estetikk.
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MELLOMSUM

EKS.MVA.

8

141 950 000,-

Generelle kostnader

80

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

Med
bakgrunn
i
tidligere
rehabiliteringsprosjekter beregnes det
at de generelle kostnadene vil havne
mellom 15-20 %. Generelle kostnader
estimeres derfor til 20 % av totale
kostnader eks. mva.

MELLOMSUM
9

28 450 000,-

EKS.MVA.

170 400 000,-

25% MVA

42 600 000,-

INKL.MVA.

213 000 000,-

Spesielle kostnader

90

Merverdiavgift

MELLOMSUM
RM

Reserver og marginer
Det beregnes ett tillegg på totalsum som følge av forventede
uforutsette kostnader og sikkerhetsmarginer.
Erfaringsmessig er det vanskelig å forutse alle utgifter i
rehabiliteringsprosjekter og andelen reserver og marginer
settes derfor til 25 %.

25 % av sum inkl. mva.

SUM

53 250 000,-

INKL. MVA
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Fotovedlegg

Figur 1. Kirken sett fra sør

Figur 2. Klokketårn sett fra nordøst
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Figur 3. Hovedskip sett fra nord

Figur 4. Kirkens kor sett fra øst
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Figur 5. Sideskip sett fra sørøst

Figur 6. Sideskip sett fra sørvest
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Figur 8. Klokketårn sett fra vest

Figur 7. Sideskip og trappetårn sett fra vest
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Figur 9. Skrudhus

Figur 10. Sakrestikontor
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Figur 11. Nordfasade klokketårn

Figur 12. Eksempel på dårlige murankre
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Figur 14. Omfattende råteskader på murkrone

Figur 13. Klokketårn- Sviller på murkrone
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Figur 16. Klokketårn – Fuktskader på undertak

Figur 15. Murkonstruuksjon mellom Sviller.
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Figur 18. Råteskade på innvendige støttebjelker

Figur 17. Soppdannelse på sutak
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Figur 20. Klokketårn nivå Z-21,2 eksempel på oppbygning av innvendig konstruksjon

Figur 19. Klokketårn - Delvis utbedret råteskade i taksperr
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Figur 21. Bjelkelagsinnfesting i mur

Figur 22. Senere oppført støttekonstruksjon til bjelkelag
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Figur 24. Zoom F.23 Sprekkdannelser over tårnglugger

Figur 23. Tårnglugger
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Figur 25. Innfesting av muranker i bærebjelker

Figur 26. Tydelig sprekkdannelser over tårnglugger
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Figur 28. Undertak over hovedskip

Figur 27. Sprekkdannelser fra bærebjelker til tårnglugger
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Figur 29. Takvindu over hovedskip

Figur 30 Stående bord på undertak
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Figur 31. Trappetårn sett fra sør

Figur 32. Innside av trappetårn
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Figur 34. Bue mellom hovedskip og sideskip

Figur 33. Omfattende fuktskader på mur i trappetårn
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Figur 35. Hovedskip og kor sett fra galleri

Figur 36. Sprekkdannelse i mur bak orgel
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Figur 38. Innvendig takkonstruksjon hoveskip

Figur 37. Hovedskip, sideskip og kor sett fra galleri
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Figur 39. Innvendig takkonstruksjon sideskip

Figur 40. Skrudhus
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Figur 41. Orgel på galleri

Figur 42. Inngangsparti sakristikontor
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Figur 44. Lekkasje i tak på mellombygg (til høyre for ark)

Figur 43. Skrudhus – Råteskade på takkonstruksjon
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Figur 45. Sutak skrudhus

Figur 46. Klokketårn - Nedre del av kobbertak
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Figur 48. Sannsynlig lekkasjepunkt i kobbertak

Figur 47. Klokketårn - Øvre del av kobbertak
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Figur 50. Lekkasje i tak på mellombygg

Figur 49. Skrudhus – Vannlekkasje i kjeller
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Figur 51. Galleri – Vannintrenging mellom tak og vegg

Figur 52. Mellombygg – Lekkasje rundt ark
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Figur 53. Tak Sakrestikontor - Løvfall

Figur 54. Skrudhus – Mulig setningsskade til venstre for vindu
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Figur 56. Eksempel på slitasje på dører

Figur 55. Eksempel på skade/slitasje på vinduer
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Figur 58. Skrudhus - Høyt fuktinnhold i enkelte deler av sutak

Figur 57. Lekkasje i tak på mellombygg
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