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Kirkelige fellesråd

Leinesfiord 05.11.2019

Til
Steigen kommune
v/rådmann

Nordfold kirkes klokketårn

Hastesak

Klokketårnet i Nordfold kirke har gjennom mange âr haft problem med vanninntrenging selv om
kirken er bygget i 1976. Viser til rapport fra befaringer allerede i 1995 der det er noteft:
Skoen til den ene foten i klokketårnet er sprengt sund pga. vanninntrenging. Selve tårnfoten som står
inne i skoen er veldig porøs, og muligens råtten.

På befaringer i2009 uttrykkes også samme problemet. Etter søknad fra kirkelig fellesråd i2011
bevilget kommunen penger til utbedring av tårnfoten. Det ble da støpt en betongsokkel rundt tårnfoten
av Steigen Contracting AS, men dette løste ikke problemet med vanninntrenging i selve
tårnkonstruksjonen.

Fellesrådet ble i sommer bekymret over sikkerheten rundt tårnet og tok kontakt med Steigen
Contracting for befaring og uttalelse. De tok en del bilder og ga oss en tilstandsrapport der de mener
tilstanden og sikkerheten av klokketårnet bør vurderes av noen som har relevant kompetanse.

Rapporten og bilder sendte vi videre til Kulturminneavdelingen i Nordland for å få en faglig uttalelse
på hva vi g¡ør videre selv om denne kirken ikke er listeført av riksantikvaren, vi snakket også med
Kari Lynum på PUD.

Vi ble anbefalt å kontakte Norconsult i Bodø, der snakket vi med Ernst Magnar Eberg og oversendte
bilder, tegning og rappofter til han og ba om prisoverslag på kostnaden på konsulenthjelp fra dem.

Alle har gitt uttrykk på at dette ikke ser bra ut og at tårnet muligens må rives, Steigen kirkelige
fellesråd er bekymret over sikkerheten og ber kommunen behandle dette som en hastesak og bevilge
midler til å fa gjennomført en inspeksjon og tilstandsvurdering av Norconsult over klokketårnet i
Nordfold kirke.

Vi er avhengig av å få en faglig vurdering på hva vi gjør videre, om tårnet må rives eller om det kan
istandsettes.

Vennlig hilsen fra
Steigen kirkelige fellesråd
Torill Aas
kirkeverge
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Postadresse:
Steigen kirkelige fellesråd
Kirkekontoret
8283 Leinesfiord

Besøksadresse:

Rådhuset
8283 Leinesford

Kontonr: 4509 1093298
Telefon: 9224 02 53

E-post: kirkevergen@steigen.kommune.no



Norconsuk oþ

Steigen Kirkekontor
v. Torill Aas

Deres ref.:

Frank Jacobsen

ivår ref.:
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Dato:
2019-11-04

) N ORDFOLD KI RKE KLOKKETARN

Vi takker for henvendelse i epost 1. oktober vedr. inspeksjon og tilstandsvurdering. Byggetegning ble mottatt
i dag.

Arbeidsomfanget vil nødvendigvis bero på de funn vi gjør på tårnet. Derfor forestår vi å utføre jobben for
timehonorar etter medgått tid iht. rammeavtale med Steigen Kommune. Et budsjett på kr S0 000 ex mva bør
være dekkende.

Budsjettsummen inkluderer en reise fra Bodø til Nordfold med et dagsverk på møte og inspeksjon, og noen
få dagers bearbeiding og rapportering. Hvis inspeksjonen viser seg å indikere en ytterlighet i form av riving
eller (hypotetisk)fullgod stand, vil vi kunne rapportere nokså summarisk og til lavere kostnad. Hvis tårnet
derimot bedømmes å kunne blistående med sikringstiltak og reparasjoner, vilvi måtte rapportere mer
utffllende.

Det er antatt at tårnet er tilgjengelig med stige / leider. Budsjettforslaget inkluderer ikke innleie av lift,
mobilkran e.l.

Jeg har anledning til å ta inspeksjon mandag eller torsdag neste uke, evt senere hvis det passer bedre.

Ta gjerne kontakt hvis noe er uklart eller ønskes nærmere drøftet.

Med vennlig hilsen
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Tel.:



Steigen Contracting AS EngelØya den 2Ll8-20L9

Tilstandsrapport

Klokketårn N ordfold Kirke

Vi har besiktiget Nordfold klokketårn og funnet en del skader på konstruksjonen

Betongfundament har tíl dels store sprekker , sansynligvis p.g.a. at vann trenger ned via

innfestingsskoene. Vannet trenger inn i bærende konstruksjoner som er veldig oppsprukket.

Trevirket er delvis oppsprukket og delvis råteskadet.

På grunn av sikkerheten bør det vurderes om tårnet må rives da det er mye vindfang og dermed fare

for at hele konstruksjonen kan tippe over og være til fare for både folk og kirkebygg

Tilstand og sikkerheten med dette tårnet bør vurderes av noen som har relevant kompetanse.

MVH

Steigen Contracting AS

Jan Møller Hansen



Hei.

Jeg har sett på bildene, og dette ser ikke bra ut,

Dette tårnet er en limtrekonstruksjon. Det ser ut til at skjøtene i limtresøylen er i ferd med å gå opp
pga vanninntrengning. Det er rustskader på bolter også.

Det er ikke noe bilde av fundamentet og tak, så det kan jeg ikke mene så mye om. lnnfestingen av

søylene til betongfundamentet kan være et svakt punkt. Det samme med takkonstruksjon / tekking.
Det må også undersØkes for råteskader i trekonstruksjonene.

Forå konkludere med hva som børgjøres med tårnet, må det undersøkes nøyere.

Etter min oppfatning trenger dere en kvalifisert vurdering fra et rådgivende ingeniørfirma.
Norconsult, Sweco og Multiconsult, blant andre, er eksempler på slike selskap. Et slikt firma vil kunne
avgi en kvalifisert rapport med tilråding til tiltak; reparasjon eller riving. Jeg ville ha valgt et større
firma ut fra at de har større ressurser både personellmessig og utstyrsmessig. Det kan f.eks. bli

aktuelt å ta ut boreprgver for å sjekke limtreet for fasthet og evt. råte.

Nordford kirke er ikke listeført hos Riksantikvaren, så saken må behandles som byggesak / evt
rivesak, av kommunen og oversendes Sør-Hålogaland biskop for godkjenning.

Håper dette kan være t¡l litt hjelp. Bare ring meg om det er noe du lurer på

Med vennlig hilsen

Egil Murud
Spesialrådgiver

Tlf: +4775650530
Mobt +4795830915
egimur@nfk.no
Skvpe
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