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SUPPLERENDE OPPLYSNINGER – AREALBEHOVSANALYSE – GRAVPLASS VED ÅRNES KIRKE  

1. Hensikt 

På oppdrag fra Nes kommune utførte Grindaker as Landskapsarkitekter i 2014 en analyse av 

arealbehov for gravplasser ved Årnes kirke i et perspektiv på 40 år fram i tid.  

Dette notatet har til hensikt å kvalitetssikre opplysninger som framgår av studien utført av Grindaker 

as Landskapsarkitekter, samt vurdere hvorvidt tidshorisonten som framgår av studien er realistisk 

med tanke på framtidig gravplassbehov for Årnes sokn og om nyere tendenser for gravferdspraksis 

(kremasjoner, minnelund m, v.) vil påvirke denne prognosen de nærmeste årene.  

 

2. Kommentarer til analysen fra 2014, supplert med oppdaterte opplysninger av 17.10.2017 

Utvikling og gravbehov (s. 4) 

Årnes kirkegårds totale areal er på om lag 23000m2, ikke 2300m2 slik oppgitt i studien. Totalt antall 

graver er per 17.10.2017:  

- 3516 kistegraver, hvorav 742 er ledige ufestede graver og 308 er ledige festegraver 

- 179 urnegraver (eget urnefelt), hvorav 161 ledige ufestede graver 

- 297 anonyme urnegraver, hvorav 275 er ledig. 

- Det er i tillegg benyttede festede graver ved Årnes gravplass som er gjenbrukbare. Disse 

gravene disponeres av vedkommende festere, ikke gravplassforvaltningen. 

(Forklaring festet grav: Når person som sørger for gravferd ønsker å reservere grav ved siden av den 

som tas i bruk, må den festes. Det vil si at man, vanligvis mot betaling, skaffer seg en tidsbegrenset 

rett til å disponere graven.) 

 

Befolkningsvekst og gravbehov (s. 5) 

Befolkningsveksten for 2013 er i studien oppgitt til 1,8% og med befolkningstall per 01.01.2014 på 

20 164. Tall fra SSB viser at Nes kommunes folkemengde økte med 2,2% i 2016 og befolkningstall per 

01.07.2017 var på 21 513. Befolkningsveksten er med andre ord sterkere enn det som ble lagt til 

grunn i studien.  

Dødelighet (s. 6 og 7) 

I studien oppgis at Nes kommune i begynnelsen av 2013 hadde 19 819 innbyggere, hvorav 5 178 

tilhørte Årnes kirkes grunnkretser. Det opplyses derimot ikke i studien at oppgitte personer i Årnes 

kirkes grunnkretser kun var de som var medlemmer og tilhørige i Den norske kirke. Som 



gravferdsforvaltning utfører Nes kirkelige fellesråd en samfunnsoppgave på vegne av alle 

innbyggerne i kommunen. Det må derfor være antall innbyggere som må ligge til grunn for 

beregningene, ikke kun medlemmer av Den norske kirke.   

I Årnes sokn var det per 01.01.2017 totalt 5 392 medlemmer og tilhørige i Den norske kirke, samt i 

tillegg 1001 innbyggere, som da totalt blir 6593 innbyggere bosatt i Årnes sokn.  Med dette 

innbyggertallet er det 30 prosent av kommunens innbyggere bosatt i Årnes sokn, ikke 26 prosent 

som oppgitt i studien. Innbyggertallet som er lagt til grunn i studien fra 2014 er dermed lavere enn 

det som reelt er tilfellet.  

I gjennomsnitt de tre siste årene har vel 36 prosent av totalt antall gravferder i kommunen vært 

gjennomført ved Årnes gravplass. Dette betyr at det ved Årnes gravplass blir gravlagt noen flere 

(gjennomsnittlig 10 personer per år) enn de som geografisk tilhører soknet. Det må til dette 

bemerkes at for enkelte innbyggere samsvarer ikke soknegrensene alltid med kirken de føler 

tilhørighet til.   

 

Gravferdsprognose (s. 9-11) 

Antall gravferder gjennomført ved Årnes gravplass i årene 2014, 2015 og 2016  

Faktisk gravlagte ved Årnes gravplass i 2014 – 2017 er: 

År Gravferder totalt Kistegraver Urnegraver 

2014 66 53 13 

2015 63 45 18 

2016 51 38 13 

2017* 46 36 10 

* For 2017 er tallene per 30.09.2017 

Det har i gjennomsnitt i perioden 2014, 2015 og 2016 vært gravlagt 60 personer årlig ved Årnes 

gravplass, som er noe høyere siste tre år enn gjennomsnittet foregående ti år (58).  

De faktiske tallene for gravferder ved Årnes gravplass i 2014, 2015 og 2016 er lavere enn 

gravferdsprognosen i studien oppgir. Det faktum at studien oppgir for lavt befolkningstall for 

innbyggere i Årnes sokn gjør at dødelighetsprosenten er beregnet høyere enn det som reelt er 

tilfelle. Hvis man legger de gjennomsnittlige gravferdstallene på Årnes for siste tre år til grunn, og ser 

dette i forhold til innbyggertall i soknet, er dødelighetsprosenten nærmere landsgjennomsnitt på 

1,05 prosent per år enn de 1,63 % som oppgis i studien. Dette betyr at prognosen for når Årnes 

gravplass kiste- og gravplasser er fullt belagt er lenger enn anslått i studien (5-8 år fra 2014). 

Det er imidlertid store variasjoner i antall gravferder per år, i Nes totalt har det i løpet av siste fem år 

variert mellom 129 og 201 gravferder per år. Befolkningsutviklingen i Nes fram mot 2030 oppgis i 

forslag til Økonomiplan for Nes kommune 2018-2021 at den eldste delen av befolkningen vil øke 

mest, og det forventes en dobling av de over 80 år innen utgangen av 2030.  

Andelen innbyggere i aldergruppe 44+ utgjør i Årnes sokn hele 51 prosent, for kommunen totalt 

utgjør samme aldersgruppe 44 prosent av innbyggertallet. Det betyr at i Årnes sokn er andelen eldre 

i befolkningen større enn i kommunen totalt sett. Dette faktum vil legge et stadig økende press på 

antall gravplasser i Årnes sokn i årene som kommer.   

 



Det er i dag ved Årnes gravplass: 

- 742 er ledige ufestede graver og 308 er ledige festegraver 

- 161 ledige ufestede urnegraver (eget urnefelt) 

- 275 er ledige urnegraver på anonym minnelund.  

Gravferdsforvaltningen opplever i dag en viss etterspørsel etter navnet minnelund på Årnes. Flere av 

kommunene i Akershus har allerede etablert navnede minnelunder. Dette er gravfelt beregnet for 

urner, arealbehov 0,5m x 0,5 m, og hvor det settes opp minnesmerke i tilknytning til gravfeltet. På 

dette minnesmerket er det anledning til å feste på skilt med navn på avdøde, og etterlatte kan være 

tilstede når urnen senkes på minnelunden. Det ikke anledning til personlig beplanting, men 

gravplassforvaltingen forestår felles beplantning i tilknytning til minnesmerket. Etablering av  

navnede minnelund(er) utredes nå av Nes kirkelige fellesråd. Navnede minnelunder vil beslaglegge 

noe areal opprinnelig planlagt for kistegraver, men vil uansett være en arealeffektiv utnyttelse av 

gravplasser med begrenset areal til disposisjon, samt imøtekomme nyere trender innenfor 

gravplassforvaltningen. Etablering av navnet minnelund vil kort sagt gi netto økning i antall graver. 

Vi kan se en svak økende tendens i antall kremasjoner, siste tre år har det vært 24 prosent urner ved 

Årnes gravplass, i studien er dette oppgitt til 14 prosent årlig.  

Parkering (s. 12) 

Det er i dag store utfordringer knyttet til trafikk- og parkeringsavvikling ved Årnes kirke. Ved større 

gudstjenester og andre kirkelige handlinger begrenser dette kirkens tilgjengelighet og dessuten kan 

det innebære problemer for framkommelighet for utrykningskjøretøy ved større arrangement.  

Det er vedtatt og budsjettert for 2017 og 2018 opparbeidelse og utbedring av parkeringsområde og 

adkomst til Årnes kirke, herunder også ny rullestolrampe til kirken. Kirken disponerer i dag kun et 

begrenset areal for parkering og det vil være nødvendig med noe tilleggsareal for å få til en 

tilfredsstillende løsning for trafikk- og parkeringsavvikling.  

Analyse av Areal (s. 13) 

Gravplass i tilknytning til kirken man har tilhørighet oppleves viktig for mange, og det er av 

avgjørende betydning at de begrensede utvidelsesmulighetene ved Årnes gravplass nok en gang 

vurderes i forbindelse med kommunedelplan for Årnes. De tre skisserte utvidelsesarealene i studien 

fra 2014 er ikke nærmere vurdert i dette notatet, men dette bør nå raskt skje i nært samarbeid 

mellom Nes kommune og Nes kirkelige fellesråd.  

 

3. Kirkevergens konklusjon 

Studien utført av Grindaker as Landskapsarkitekter i 2014, sammen med dette notatet, vil 

forhåpentligvis gi tilstrekkelig grunnlag for videre vurdering av lokalisering av gravplass for Årnes 

sokn. Dette arbeidet oppfattes av særlig betydning når videre arbeid med kommunedelplan for Årnes 

tiltar.  

Med dagens drift anslås prognosen for når Årnes gravplass kiste- og gravplasser er fullt belagt å være 

8-12 år fra nå, det vil si en gang mellom år 2025 og 2029. Det vil i perioden være økende utfordringer 

knyttet til å finne plass for dobbeltgraver. Det vil si ved gravferder der det festes en grav ved siden av 

den grav som tas i bruk.  



Vi kan se en svak økende tendens i antall kremasjoner, siste tre årene har denne vært 

gjennomsnittlig på 24 prosent. På landsbasis er det nå omkring 40 prosent kremasjoner (Norsk 

forening for gravplasskultur), og det er grunn til å anta at prosenten også vil øke i Nes. Dette vil ha 

utsettende innvirkning på prognose for når det vil være fullt belegg ved Årnes gravplass. 

Tilrettelegging for navnet minnelund kan på samme måte også kunne påvirke prognosen.  

Med begrenset areal for gravplassutvidelse kan det dessuten bli nødvendig å legge føringer om at 

nye gravplasser som tas i bruk skal være forbeholdt urnegraver.  

 

Det er i dette notatet ikke tatt stilling til hvorvidt Nes kirkelige fellesråd vil gå inn for utvidelse av 

eksisterende gravplass, med de begrensninger det innebærer, eller gå inn for etablering av ny 

gravplass uten direkte tilknytning til eksisterende gravplass. Etablering av en åttende gravplass i Nes 

vil for øvrig gi store driftsmessige konsekvenser og aktuelle alternativer til dette må nærmere utredes 

og vurderes raskt.  

Når det gjelder lokalisering av framtidige områder for gravplass kan det til opplysning nevnes at i Den 

nye kirkegårdboka, Helge Klingberg (2005), framgår at «Det ser ut til å være vanskelig å gjennomføre 

båreprosesjon til fots når avstanden er over 400 meter. Dersom det ikke finnes aktuelle arealer innen 

slik avstand fra kirke eller kapell spiller det ikke så stor rolle hvor stor avstanden blir.» 

 

I følge gravferdsloven §2 er det fastsatt at kommunene til enhver tid skal sørge for at det er ledige 

graver til 3 prosent av befolkningen. I Nes kommune er det dessuten ønske og tradisjon for at det 

alltid skal finnes ledige graver ved den gravplass innbyggerne naturlig og geografisk sokner til.  

Det tar erfaringsmessig lang tid fra vedtak til ny/eller utvidet gravplass er etablert. Lokalisering av 

arealer til framtidig gravplass for Årnes bør av kapasitetshensyn ved dagens gravplass fastsettes i nær 

framtid. 

 

 

Tor Tvethaug 
kirkeverge/daglig leder 
 


