INSPEKTIONSPAKET

Högtflygande inspektioner
Att inspektera kyrkans tak eller torn med lift är både
tidskrävande, svårmanövrerat och riskerar att skada
marken runt kyrkan. Med Swescans inspektionspaket
får ni en bra koll på tornur, tak och åskledare och
samtidigt ha båda fötterna på marken.
Låt våra erfarna drönarpiloter med trygg hand spaka
farkosten runt kyrktornet och samla in en mängd
högupplösta bilder. Bilderna färgkorrigeras och organiseras före leverans. Leverans sker genom en mejlad
länk för nedladdning av bildmaterialet till er dator för
vidare planering av eventuella underhållsåtgärder..
Välj mellan våra olika inspektionspaket gällande enbart torn, enbart långhus eller hela kyrkan utifrån vilken storlek/typ av kyrka som behöver inspekteras.

Inspektionspaket 1
Torn:
Tak och plåtningar, kors eller kyrktupp, tornur, klockluckor
samt åskledare.
ca 50-75 bilder - 3000 kr ex moms.
Långhus inklusive vapenhus och kor:
Takytor och taknock, hängrännor, gavelspetsar, åskledare,
fönsterbleck och anslutningar.
ca 50-75 bilder - 2000 kr ex moms
Hela kyrka:
Enligt ovan beskrivning av torn och långhus.
ca 100-150 bilder - 4000 kr ex moms
Extra objekt: Kostnad tillkommer.
Resekostnader tillkommer.

Inspektionspaket 2
Torn:
Tak och plåtningar, kors eller kyrktupp, tornur, klockluckor,
åskledare, utsmyckningar, takavsatser.
ca 75-125 bilder - 4000 kr ex moms
Långhus inklusive vapenhus och kor:
Takytor och taknock, korsarmar, sidoskepp, kupoler, ränndalar
hängrännor, gavelspetsar, trappstensgavlar, åskledare,
fönsterbleck och anslutningar.
ca 75-125 bilder - 3000 kr ex moms
Hela kyrka:
Enligt ovan beskrivning av torn och långhus.
ca 150-250 bilder - 6000 kr ex moms
Extra objekt: Kostnad tillkommer.
Resekostnader tillkommer.

Inspektionspaket 3
Kyrkor i kategorin mer avancerade byggnadsverk såsom
basilikor, domkyrkor eller kyrkor med mycket ornament,
gotiska kyrkor med strävpelare eller stavkyrkor med flera.
Pris för ovan typer lämnas efter förfrågan.

En kartläggning av åtgärdsbehov och planering
av fördjupade undersökningar underlättas om
det först görs en flyginspektion.

Välkommen till Swescan
Vi har levererat ortofoton och kyrkogårdskartor
till kunder sedan 2015. I nuläget gör vi cirka 100
kartor om året. Förutom ortofoton och kartering
erbjuder vi en rad andra tjänster och produkter:
• Ajourhållning av digitala kyrkogårdskartor
• Laserskanning av byggnader och fastigheter

Kundansvarig kyrkogård

• Inspektionsbilder
• Trädlösa ortofoton
• Höjddata inför projekteringsarbete
Kontakta oss så berättar vi mer.

JOHAN STEN
johan.sten@swescan.se
+46 (0)709 94 05 97

