Åtgärdsnummer
FKAE 2019-0456-Å1

Ärendetitel
Kvalitetssäkring av inventarieförteckningar etapp 2

FKAE 2019-0459-Å1

Åtgärdskategori
9 Stiftsprojekt

Ansvarig enhet
Karlstads stift

Stiftets motivering
Angelägen åtgärd för att fortsätta kvalitetssäkra
inventarieförteckningarna och därigenom förtydliga vilka
inventarier som omfattas av KML samt underlätta för
framtagande av vård- och underhållsplaner för dessa.

Timmer och taklag, spår av hantverk i stommar och på vindar 9 Stiftsprojekt
i Karlstads stift, etapp 2

Karlstads stift

Angeläget men stiftet bedömer att projektet kan vänta ett år.
Identifiera och fördjupa kunskapen om 1600- och 1700talents trähantverk som har varit av stor betydelse för
uppförandet av stiftets kyrkor. Studien ska mynna ut i
riktlinjer som kan vara till vägledning för församlingarnas
förvaltande och användande av kyrkobyggnaden, liksom
klassificering kring vilka kulturhistoriska värden som
konstruktion och taklag besitter i ett stiftsperspektiv.

FKAE 2019-1414-Å1
FKAE 2019-1284-Å1

Alsters kyrka - fönsterunderhåll
Billingsfors kyrka, målning och renovering av fasad,

Karlstads pastorat
Steneby pastorat

FKAE 2019-0974-Å1

Björneborgs kyrka, Underhållsåtgärder på fönster och dörrar. 3.1.4 Åtgärder på fönster etc.

FKAE 2019-1661-Å1

4.2 Antikvariska konsultinsatser

Melleruds pastorat

FKAE 2019-1741-Å1
FKAE 2019-1897-Å1

Melleruds pastorat, kartläggning av status av kyrkliga
textilier.
Borgviks kyrka utredning av fasad och grundskador
Borgviks kyrka projektering av ramp till entré

4.1 Projekterings- och upphandlingsunderlag
4.1 Projekterings- och upphandlingsunderlag

Grums pastorat
Grums pastorat

FKAE 2019-1540-Å1
FKAE 2019-0303-Å1
FKAE 2019-1420-Å1
FKAE 2019-0304-Å1
FKAE 2019-1617-Å1

Brattfors kyrka taktjärning 2021
Brålanda kyrka. Fönsterrenovering södra sidan.
Brålanda kyrka Utredning för fasadrenovering.
Dalby kyrka, ommålning södra fasaden
Dalskogs kyrka, driftsbidrag brandskyddsanläggning.

Filipstads församling
Brålanda pastorat
Brålanda pastorat
Övre Älvdals församling
Melleruds pastorat

FKAE 2019-0613-Å1

Eda kyrka restaruering kyrkomur

3.1.3 Tjärstrykning och omläggning av spån
3.1.4 Åtgärder på fönster etc.
4.1 Projekterings- och upphandlingsunderlag
3.1.1 Åtgärder på fasad
8.1 Drift av objekt med särskilt komplicerade
bevarandeförhållanden
3.4.1 Åtgärder på omgärdningar.

Eda-Köla pastorat

Kyrkotomts mur, inga gravar. Murinventeringen 2014: Prio 1
för åtgärder 1-3 år. Muren runt kyrkan är i ett allmänt dåligt
skick och riskerar att rasa i det närmaste vid ett flertal
platser. Risk för skador på personal, maskiner och besökare.

FKAE 2019-0625-Å1

Eda kyrka fläktkonventorer

5.3.2 Värmesystem

Eda-Köla pastorat

Åtgärden anses inte kulturhistoriskt motiverad. Främst en
energibesparande åtgärd.

FKAE 2019-2030-Å1
FKAE 2019-1679-Å1

Eda kyrka, insatskort
Eds kyrka tvättning av skiffertak och lagning av trasiga
skifferplattor

5.1 Åskskydd, brand- och stöldskydd
3.1.2 Åtgärder på tak

Eda-Köla pastorat
Grums pastorat

FKAE 2019-0016-Å1

Edsleskogs kyrka, putslagning i kyrkorum

3.2.1 Åtgärder på invändiga ytskikt och icke bärande
konstruktionsdelar

Åmåls församling

3.1.4 Åtgärder på fönster etc.
3.1.1 Åtgärder på fasad

Kristinehamns pastorat

Beviljats KUB, men ej tilläggsbidrag då arbetet har blivit
dyrare än beräknat. Extra komplicerade och omfattande
underlagsarbeten.
Angelägen åtgärd men det bedöms att åtgärden kan vänta ett
år.

Beslutat, kr
1550000
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Projektering åtgärder fasad. Beviljas KUB istället.
Projektering inför undanröjande av hinder för
funktionsvariationer. Villkor i beslut om medverkan av
sakkunnig kompetens i antikvariska frågor under
projekteringsskedet. Ritningsunderlag bör upprättas.
Beviljas KUB istället.
Beviljas KUB istället.
Projektering åtgärder fasad. Beviljas KUB istället.
Beviljas KUB istället.
Beviljas KUB istället.

Skiffertaksinventeringen 2016: Taket ser ut att vara i ett gott
skick, men närstående vegetation gör att den biologiska
påväxten på taket snabbt ökar. Sakristietaket tycks särskilt
utsatt. Behovet av rengöring är dock inte akut. Viktigt är att
träden beskärs så att taket nås av solljuset.
Extra omfattande putslagning pga fuktvandring och
söndervittrad tegelgrund. Avslag pga medelsbrist.
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FKAE 2019-1158-Å1

Edsleskogs kyrka, renovering lampkronor och installation av
lamphissar

3.3.1 Rengöring, reparation och konservering.

Åmåls församling

FKAE 2019-0276-Å1
FKAE 2019-1692-Å1
FKAE 2019-0601-Å1
FKAE 2019-1309-Å1

Ekshärads kyrka, Renovering av kyrkans fönster
Ekshärads kyrka, tjärning tak och fasad
Eskilsäters kyrka, Fönsterrenovering
Fryksände kyrka; resturering kyrkotextilier

3.1.4 Åtgärder på fönster etc.
3.1.3 Tjärstrykning och omläggning av spån
3.1.4 Åtgärder på fönster etc.
3.3.1 Rengöring, reparation och konservering.

Ekshärads församling
Ekshärads församling
Säffle pastorat
Fryksände pastorat

FKAE 2019-0678-Å1
FKAE 2019-1316-Å1

Färgelanda kyrka målning fönster,portar,tornluckor
Glava kyrka, Tvätt och punktlagning av skiffertak

3.1.4 Åtgärder på fönster etc.
3.1.2 Åtgärder på tak

Färgelanda församling
Arvika pastorat

FKAE 2019-1100-Å1

Grava kyrka underhållsmålning fönster

3.1.4 Åtgärder på fönster etc.

Grava församling

Angelägen åtgärd men bedöms kunna vänte till nästa år.

0

FKAE 2019-1100-Å2

Grava kyrka underhållsmålning fönster

Grava församling

Makulerad.

0

FKAE 2019-1531-Å1

Grums kyrka tvättning av skiffertak och lagning av trasiga
skifferplattor

3.2.1 Åtgärder på invändiga ytskikt och icke bärande
konstruktionsdelar
3.1.2 Åtgärder på tak

Grums pastorat

Skiffertaksinventeringen 2016: Behov av punktlagning och
rengöring inom 1-3 år. Förankringen av snörasskyddet på
tornet är undermålig. Träklossar sitter som enda förankring
under panelen. Infästningen består bara av 2 st rostfria
genomgående bult.
Någon enstaka sten har lossat, och behöver punktlagas.
Sakristians tak är moss- och lavbelupet och bör rengöras. Om
detta utförs håller taket längre än 10 år.

FKAE 2019-1562-Å1

Gräsmarks kyrka, Styr- och reglersystem värme och
luftfuktighet
Holms kyrka, Renovering av ytskikt i sakristia

5.3.1 Klimatstyrning

Sunne pastorat

Stiftet bedömer inte åtgärden som prioriterad.

0

3.2.1 Åtgärder på invändiga ytskikt och icke bärande
konstruktionsdelar
3.1.1 Åtgärder på fasad

Melleruds pastorat

Angelägen åtgärd men bedöms kunna vänta ett år.

0

Högsäters församling (1)

3.1.1 Åtgärder på fasad
5.1 Åskskydd, brand- och stöldskydd
4.1 Projekterings- och upphandlingsunderlag
12 Fysisk tillgänglighetsanpassning

Eda-Köla pastorat
Eda-Köla pastorat
Nordmarkens pastorat
Karlstads pastorat

Komplicerad fasad som kräver medverkan av putsexpert i
projektet.
Angelägen åtgärd men bedöms kunna vänta något år.

FKAE 2019-1560-Å1
FKAE 2019-1759-Å1
FKAE 2019-0623-Å1
FKAE 2019-2027-Å1
FKAE 2019-2024-Å1
FKAE 2019-0145-Å1

Högsäters kyrka, fasadunderhåll fogkomplettering
tegelmurverk
Järnskogs kyrka takfot och sockel
Järnskogs kyrka insatskort
Karlanda kyrka, förstudie kyrktorn putsrenovering
Karlstads Domkyrka, tillgänglighets- och trygghetsanpassning
av utemiljön.

FKAE 2019-0147-Å1

Karlstads Domkyrka, fönsterrenovering på tillbyggnad i öster 3.1.4 Åtgärder på fönster etc.

FKAE 2019-1386-Å1

Karlstads Domkyrka, åtgärdsförslag - anpassning
kyrkorummet & inre underhåll

FKAE 2019-0600-Å1
FKAE 2019-0095-Å1

Kila kyrka, Fönsterrenovering
Kristinehamns kyrka renovering kalkduk

Bedöms som mindre angelägen åtgärd vid prioritering.
Rengöring lampkronor exkl lamphissar bedöms som KAEberättigat. Kräver ej konservator men viss
specialistkompetens. Beviljas FBf istället.
Angelägen åtgärd men bedöms kunna vänta ett år.

Angeläget att vårda textilierna men åtgärden bedöms kunna
vänta vid en prioritering.
Skifferinventeringen 2016: Behov av punktlagning och
rengöring inom 1-3 år. Enstaka plattor saknas. Taket
lavbelupet mot norr. Om punktlagningar och rengöring utförs
inom de närmaste åren behövs ingen omläggning inom
närmaste 10 årsperiod. Beviljas KUB istället.

Projektering inför åtgärder på fasad.
Delar av totalkostnaden härrör till undanröjande av hinder
för funktionsvariationer såsom markåtgärder och belysning i
anslutning av kyrkan och på kyrkotomt. Villkor i beslut om
medverkan av sakkunnig kompetens i antikvariska frågor
även under projekteringsskedet. Enkelt avhjälpta hinder får ej
ingå. Enbart kulturhistoriskt motiverade kostnader får ingå.
Beviljas FBf istället.

Karlstads pastorat

Angelägen åtgärd men bedöms kunna vänta ett år.

4.1 Projekterings- och upphandlingsunderlag

Karlstads pastorat

Villkor i beslut om medverkan av sakkunnig kompetens i
antikvariska frågor under projekteringsskedet. Kostnader för
projektering av omgestaltning får ej ingå.

3.1.4 Åtgärder på fönster etc.
3.3.1 Rengöring, reparation och konservering.

Säffle pastorat
Kristinehamns pastorat
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FKAE 2019-0238-Å1

Kroppa kyrka renovering av skifftertak och långhus/kor etapp 3.1.2 Åtgärder på tak
2

Filipstads församling

FKAE 2019-2029-Å1
FKAE 2019-1322-Å1

Köla kyrka, insatskort
Lekvattnets kyrka restaurering kormatta

5.1 Åskskydd, brand- och stöldskydd
3.3.1 Rengöring, reparation och konservering.

Eda-Köla pastorat
Fryksände pastorat

FKAE 2019-0575-Å1
FKAE 2019-0580-Å1
FKAE 2019-0774-Å1

Lungsunds kyrka, tjärning av tak med dalbränd tjära
Lungsunds kyrka, målning södra tornväggarna
Lungsunds kyrka, rengöra, flytta och förvara delar till orgeln i
Lungsund från hembygdsgården i Lungsund till Lungsunds
kyrka
Långseruds kyrka, Tjärning och lagning av tak
Melleruds kapell, ny textilförvaring

3.1.3 Tjärstrykning och omläggning av spån
3.1.1 Åtgärder på fasad
3.3.1 Rengöring, reparation och konservering.

Storfors församling
Storfors församling
Storfors församling

3.1.3 Tjärstrykning och omläggning av spån
6 Förvaring av inventarier

Säffle pastorat
Melleruds pastorat

3.2.1 Åtgärder på invändiga ytskikt och icke bärande
konstruktionsdelar
3.1.1 Åtgärder på fasad
3.2.1 Åtgärder på invändiga ytskikt och icke bärande
konstruktionsdelar
3.1.1 Åtgärder på fasad

Arvika pastorat
Säffle pastorat
Forshaga-Munkfors församling

Angelägen åtgärd men bedöms kunna vänta ett år.
Angelägen men ej prioriterad åtgärd.

0
0

FKAE 2019-1834-Å1

Mikaelikyrkan i Arvika, Renovering/underhåll av trägolv
(slip/tvätt/lack)
Millesviks kyrka, Renovering av klockstapel
Munkfors kyrka, Interiöra åtgärder väggar och golv inför 100års jubiléet
Nedre Ulleruds kyrka avfärgning och upplagning av fasader

Angelägen men ej prioriterad åtgärd. Villkor i beslut om att
det endast gäller textilförvaring av textilier tillhörande
Melleruds kapell.
Angelägen men ej prioriterad åtgärd.

Forshaga-Munkfors församling

Angelägen åtgärd men bedöms kunna vänta något år.

0

FKAE 2019-0196-Å1
FKAE 2019-1401-Å1
FKAE 2019-1245-Å1

Nordmarks kyrka renovering av fönster o dörrar
Nordmarks kyrka tjärning av tak, o klockstapel
Nors kyrka. Byte av takbjälklag i tornrum.

3.1.4 Åtgärder på fönster etc.
3.1.3 Tjärstrykning och omläggning av spån
3.2.2 Åtgärder på konstruktionselement

Filipstads församling
Filipstads församling
Nor-Segerstads församling

FKAE 2019-1390-Å1
FKAE 2019-1394-Å1
FKAE 2019-1629-Å1

Nyeds kyrka klockstapel
Nyeds kyrka - fönsterunderhåll
Nyeds kyrka - orgel åtgärdsförslag

3.1.1 Åtgärder på fasad
3.1.4 Åtgärder på fönster etc.
4.1 Projekterings- och upphandlingsunderlag

Karlstads pastorat
Karlstads pastorat
Karlstads pastorat

FKAE 2019-1064-Å1
FKAE 2019-1070-Å1
FKAE 2019-0087-Å1
FKAE 2019-1280-Å1
FKAE 2019-1280-Å2
FKAE 2019-1265-Å1

Nysunds kyrka. Renovering av fönster.
Nysunds kyrka. Tjärning av tak och fasader.
Nössemarks kyrka - målning fönster
Råggärds kyrka, omläggning tak samt målning av fasad
Råggärds kyrka, omläggning tak samt målning av fasad
Rännelanda kyrka, utvändig renovering klockstapel.

3.1.4 Åtgärder på fönster etc.
3.1.3 Tjärstrykning och omläggning av spån
3.1.4 Åtgärder på fönster etc.
3.1.2 Åtgärder på tak
3.1.1 Åtgärder på fasad
3.1.2 Åtgärder på tak

Degerfors-Nysunds församling
Degerfors-Nysunds församling
Dals-Eds församling
Högsäters församling (1)
Högsäters församling (1)
Högsäters församling (1)

FKAE 2019-0265-Å1
FKAE 2019-0305-Å1
FKAE 2019-2015-Å1

Rölanda kyrka, renovering klockstapel
Segerstads kyrka. Renovering av fönster och dörrar.
Silleruds kyrka, kyrktorn laga skador i plåttäckningen

3.2.2 Åtgärder på konstruktionselement
3.1.4 Åtgärder på fönster etc.
3.1.2 Åtgärder på tak

Dals-Eds församling
Nor-Segerstads församling
Nordmarkens pastorat

FKAE 2019-2025-Å1

Silleruds kyrka, förstudie kring möjligheter att göra en inre
renovering av kyrkan samt inventarier

4.1 Projekterings- och upphandlingsunderlag

Nordmarkens pastorat

FKAE 2019-0269-Å1
FKAE 2019-2028-Å1
FKAE 2019-0018-Å1
FKAE 2019-1041-Å1

Skillingmarks kyrka, måla fasad och dörrar mm
Skillingmarks kyrka, insatskort
Skoghalls kyrka, renovering fasad
Skoghalls kyrka, renovering av korstolar

3.1.1 Åtgärder på fasad
5.1 Åskskydd, brand- och stöldskydd
3.1.1 Åtgärder på fasad
3.3.1 Rengöring, reparation och konservering.

Eda-Köla pastorat
Eda-Köla pastorat
Hammarö församling
Hammarö församling

FKAE 2019-0603-Å1
FKAE 2019-1596-Å1

FKAE 2019-1241-Å1
FKAE 2019-0602-Å1
FKAE 2019-0738-Å1

Skiffertaksinventeringen 2016: Omläggning inom 4-10 år. Det
finns så många saknade eller skadade plattor att dessa inte
redovisas på takskissen. Plattorna sitter på flera takfall löst
och pappen är slut. Blandning av spik som gör att plattor
trillar ned.
Angeläget att vårda textilierna men åtgärden bedöms kunna
vänta vid en prioritering.
Spånfasad
Angelägen men ej prioriterad åtgärd. Antikvarisk medverkan i
samband med flytt av kulturhistoriskt mycket värdefullla
delar av Lungsunds gamla orgel.

Akut åtgärd i samband med interiör restaurering av kyrkan.

Angelägen men ej prioriterad åtgärd. Inför underhåll av
orgelverk. Enligt orgelinventeringen 2016 innehåller orgeln
värdefulla delar.
Angelägen åtgärd men bedöms kunna vänta ett år.

Skiffertaksinventeringen 2016: Behov av omläggning inom 13 år. Det är svårt att göra en rättvis bedömning av skador från
mark. Men med tanke på det pågående läckaget
rekommenderas en omläggning.
Beviljas KUB istället.
Angelägen åtgärd men bedöms kunna vänta ett år.
Brister i plåttäkningen på torntaket som bör åtgärdas
snarast/akut för att inte större åtgärder och kostnader ska
uppkomma.
Projektering interiöra åtgärder inkl fast inredning, åtgärder
på invändiga ytskikt. Villkor i beslut om medverkan av
sakkunnig kompetens i antikvariska frågor under
projektteringsskedet.
Angelägen åtgärd men bedöms kunna vänta ett år.
Angelägen åtgärd men bedöms kunna vänta något år.
Angelägen åtgärd men bedöms kunna vänta ett år.
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FKAE 2019-1623-Å1

Skålleruds kyrka, driftsbidrag brandskyddsanläggning.

8.1 Drift av objekt med särskilt komplicerade
bevarandeförhållanden

Melleruds pastorat

Kyrka med höga kulturhistoriska värden och kostsam
brandskyddsanläggning, vilket också motiverar en högre
procentsats. Beviljas FBf istället.
Skifferinventeringen 2016: Behov av punktlagning och
rengöring inom 4-10 år. Taket behöver tvättas, speciellt
sakristietaket som har mycket påväxt. Några stenar (ca 5-10
sten) är trasiga och bör bytas. Beviljas KUB istället.

0

FKAE 2019-1509-Å1

Stavnäs kyrka, Tvätt och punktlagning av skiffertak

3.1.2 Åtgärder på tak

Arvika pastorat

FKAE 2019-1512-Å1
FKAE 2019-1519-Å1

Stavnäs kyrka, Putsarbete/fasadrenovering
Stavnäs kyrka, Projektering av tillgänglighetsanpassning ramp

3.1.1 Åtgärder på fasad
4.1 Projekterings- och upphandlingsunderlag

Arvika pastorat
Arvika pastorat

Beviljas KUB istället.
Projektering inför undanröjande av hinder för
funktionsvariationer. Medverkan av sakkunnig kompetens i
antikvariska frågor under projekteringsskedet.
Ritningsunderlag bör upprättas. Beviljas KUB istället.

0
0

FKAE 2019-0194-Å1

Kils pastorat

Projektering åtgärder på tak.

FKAE 2019-0956-Å1

Stora Kils kyrka,besiktning och skadeinventering av tornspira 4.1 Projekterings- och upphandlingsunderlag
med hörndekorer.
3.1.2 Åtgärder på tak
Stora Kils kyrka, återmontering av skadad och nedplockad
torntaksdekoration samt eventuella åtgärder efter
skadeinventering av kopparbeklädnad på torn.

FKAE 2019-1083-Å1

Stora Kils kyrka, renovering av skiffertak.

3.1.2 Åtgärder på tak

Kils pastorat

Skifferinventeringen 2016, skyliftbesiktning: Omläggning
inom 4-10 år, Punktlagning bör ske akut!, Det saknas ett 20tal sten. Spiken är för kort. Pappen har börjat torka bort.

FKAE 2019-1445-Å1

Sundals -Ryrs gamla kyrka, utredning för fasadrenovering

4.1 Projekterings- och upphandlingsunderlag

Brålanda pastorat

Projektering åtgärder på fasad. Beviljas KUB istället.

FKAE 2019-0607-Å1

Säffle kyrka, Fasad renovering.
Murbruksförbättringar på hela byggnaden.
Förstärkningsarbete i några hörn.
Tisselskogs kyrka, Målning och renovering av fasad
Trankils kyrka, ersättning för driftkostnader brandlarm

4.1 Projekterings- och upphandlingsunderlag

Säffle pastorat

Projekteringsunderlag inför åtgärder på fasad.

3.1.1 Åtgärder på fasad
8.1 Drift av objekt med särskilt komplicerade
bevarandeförhållanden
3.2.4 Konserverings- och rengöringsåtgärder

Steneby pastorat
Nordmarkens pastorat

Beviljats KUB 2019.

Arvika pastorat

Angelägen åtgärd men bedöms kunna vänta ett år. Beviljas
KUB istället.
Angelägen åtgärd men bedöms kunna vänta ett år. Beviljas
KUB istället.

FKAE 2019-1536-Å1
FKAE 2019-2021-Å1
FKAE 2019-0599-Å1

Kils pastorat

FKAE 2019-1332-Å1

Trefaldighetskyrkan i Arvika, Undersökning samt
förbättringsarbete av väggmålning vid altare/koret
Trefaldighetskyrkan i Arvika, Putslagning ovanför läktarorgeln 3.2.1 Åtgärder på invändiga ytskikt och icke bärande
konstruktionsdelar
Tveta kyrka, Tjärning av väggar och torn.
3.1.3 Tjärstrykning och omläggning av spån
4.1 Projekterings- och upphandlingsunderlag
Tösse kyrkas orgel, utredning ang åtgärder gällande
förekomsten av mögel
Vitsands kyrka; restaurering stentrappa
3.1.5 Åtgärder på befintliga trappor

FKAE 2019-1638-Å1

Vitsands kyrka kompletterande snörasskydd på skiffertak

3.1.2 Åtgärder på tak

Fryksände pastorat

FKAE 2019-0139-Å1

Väse kyrka, invändig målning av bänkar

Karlstads pastorat

FKAE 2019-1615-Å1

Väse kyrka - läktarorgel renoveringsarbeten

3.2.1 Åtgärder på invändiga ytskikt och icke bärande
konstruktionsdelar
3.2.6 Rengöring och underhåll av orgelverk

FKAE 2019-0089-Å1
FKAE 2019-1910-Å1

Åmotfors kyrka, byte av fönster i studierum och kök.
Åmåls kyrka, projektering inför renovering i anslutning av
orgeln

3.1.4 Åtgärder på fönster etc.
4.1 Projekterings- och upphandlingsunderlag

Eda-Köla pastorat
Åmåls församling

FKAE 2019-2065-Å1

Ånimskogs kyrka, Renovering av orgel

3.2.6 Rengöring och underhåll av orgelverk

Åmåls församling

FKAE 2019-1675-Å1
FKAE 2019-0604-Å1
FKAE 2019-2066-Å1

Arvika pastorat

77000
480000

Säffle pastorat
Åmåls församling

Projektering inför rengöring och underhåll av orgelverk.

Fryksände pastorat

Mycket dåligt skick. Viktig åtgärd för tillänglighet till kyrkan.
Fastighetsansvar att ha fullgott snörasskydd, åtgärd som ej
innebär kulturhistorisk kostnad.
Angelägen åtgärd men anses kunna vänta något år.

Karlstads pastorat

0

Enligt orgelinventeringen 2016 så har orgeln mycket högt
kulturhistoriskt värde.
Läckage. Beviljas KUB istället.
Projektering åtgärder på invändiga ytskikt/åtärder
konstruktionselement/sanering mögel. Kulturhistoriskt
värdefull orgel enligt orgelinventering 2016.
Angelägen åtgärd men bedöms kuna vänta något år. Enligt
orgelinventering 2016 innehåller orgeln värdefulla delar.

2828000

0
75000

0
114000
0
0
410 000
35000
55000
0
0
67000
0
43000

0

FKAE 2019-1163-Å1

Älgå kyrka, Styr- och reglerutrustning

5.3.1 Klimatstyrning

Arvika pastorat

FKAE 2019-1503-Å1

Älgå kyrka, Tvätt och punktlagning av skiffertak

3.1.2 Åtgärder på tak

Arvika pastorat

FKAE 2019-0605-Å1

Ölseruds kyrka, Ommålning utvändigt. inkluderat tornet.

3.1.1 Åtgärder på fasad

Säffle pastorat

FKAE 2019-0606-Å1

Ölseruds kyrka, Lagning och tvättning av skiffertak.

3.1.2 Åtgärder på tak

Säffle pastorat

Skiffertaksinventeringen 2016: Taket är omlagt, men
underlagstaket är ej förstärkt med råspont/Plywood.
Eftersom takstolarna är relativt tätt placerade bör detta var
ok. Taket ser dock mycket ojämnt ut från takluckan sett. Vid
tak-foten finns ingen fotplåt och fotbrädan ser ut att vara
rötskadad vid mitten av norra takfallet. Takfo-ten kan
eventuellt vara för tät. Ingen luftning finns vare sig i takfot
eller nock, och isoleringen ligger tätt upp mot taket vid
takfot, vilket inte är bra.

187000

FKAE 2019-1324-Å1

Östmarks kyrka; restaurering av kyrkotextilier

3.3.1 Rengöring, reparation och konservering.

Fryksände pastorat

Angeläget att vårda textilierna men åtgärden bedöms kunna
vänta vid en prioritering.

0

FKAE 2019-1644-Å1
FKAE 2019-1406-Å1

Östmarks kyrka omläggning spåntak
Östra Fågelviks kyrka - uppvärmningssystem (luft-luft
värmepump)
Östra Ämterviks kyrka, renovering, målning torn och
lanternin

3.1.2 Åtgärder på tak
5.3.2 Värmesystem

Fryksände pastorat
Karlstads pastorat

3.1.1 Åtgärder på fasad

Sunne pastorat

Östra Ämterviks kyrka, Styr- och reglersystem värme och
luftfuktighet

5.3.1 Klimatstyrning

Sunne pastorat

FKAE 2019-0619-Å1

FKAE 2019-1582-Å1

Stiftet bedömer inte åtgärden som prioriterad. Behövs
avfuktare istället eller också med tanke på att skadorna är så
omfattande?
Skiffertaksinventeringen 2016: Behov av punktlagning och
rengöring inom 4-10 år. Taket är i behov av tvätt, samt av viss
punktlagning. Beviljas KUB istället.
Akut åtgärd då fasadmålningen är i dåligt skick.

Åtgärd som ej innebär kulturhistorisk kostnad.
Innehåller även åtgärder på tornlanterninens tak, innebär
omfattande ställningsarbete och därför är det motiverat med
en högre procentsats.
Stiftet bedömer att åtgärden inte kan prioriteras.

0

0
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