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DEN NORSKE KIRKE 
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SAKSFRAMLEGG 
 
 

Saksbehandler Klasse Saksmappe Gradering 

Øystein Ferdenløy 
Ramstad 

710 20/00101-2 Ugradert   

 
 

 
 
 

Befaring, Spangereid kirke 
 
Vedlegg:  

Fotodokumentasjon av skader Spangereid kirke 
 

Saksframlegg 
Renoveringsarbeid 
 
Det skal i tiden fremover nå utføres en del resterende arbeid på Spangereid kirke. Det er 
snakk om flere forholdsvis små reparasjoner. 
 
Arbeidene blir finansiert med klimaskallmidlene fra Riksantikvaren samt egenandel fra 
tidligere bevilgede midler fra kommunen. 
 
Det vedlegges notat med detaljert beskrivelse med bilder av tiltakene. 
 

Følgende punkter er planlagt med behov for tiltak:  

• Skraping, maling og oppkitting av vinduer  

• Restaurering av dører (hoveddør og sidedør mot sør)  

• Utbedring av lufting mellom panel og konstruksjon (vegg mot øst på fasade mot sør)  

• Utskiftning/spunsing av råteskadet tømmer rundt sideinngang  

• Utbedre overgangen mellom trapp og vegg/dør på sideinngang (eksempelvis kutte skiferen 

og/eller legge beslag)  

• Punktvis utskiftning av ytre panel på alle vegger  

• Punktvis utskiftning av råteskadet utlekting  

• Utbedre overgangen mellom trapp og vegg/dør på fasade mot vest (eksempelvis kutte 

skiferen og/eller legge beslag)  

• Utbedring av gulv i våpenhuset inkl. bjelkelag  

• Utbedring av råteskader i konstruksjonen langs overgangen mellom tømmer og mur på 

fasaden mot nord  

• Skraping/maling av vegger  

 

 

 

 

Råd/utvalg Saksnummer Møtedato 

Lindesnes kirkelige fellesråd 29/21 25.08.2021 
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Søknad om endringer i kirkerommet, fjerning av benker. 
 
Spangereid kirke, gnr/bnr 454/16, Lindesnes kommune 
Søknaden gjelder fjerning av benkerader i middelalder-delen av kirken.  
 
Kort historikk 

Spangereid kirke ligger i Lindesnes kommune. Kirken var opprinnelig en langkirke i romansk 
stil da den ble oppført på 1100-tallet, den eldste delen er i stein. Kirken ble ombygd og 
utvidet i 1840-årene og har i dag en korsplan og 300 sitteplasser. Kirken har vernestatusen 
automatisk fredet.  
 
Beskrivelse av tiltaket 
Det søkes om dispensasjon fra fredningen for å demontere benkeradene i middelalder-delen 
av kirken slik at innredningen i denne delen kan endres ihh. til forskjellig 
bruk/arrangementer. Vedlagt med søknaden ligger prinsippskisser av hvordan det er tenkt at 
kirken kan innredes ved forskjellige anledninger.  
 
Begrunnelse for tiltaket 
Det er et ønske fra menighetsrådet og Lindesnes kirkelige fellesråd å bedre tilrettelegge 
kirka for variert bruk. Dette er tenkt gjennomført ved at benkeradene i middelalder-delen 
demonteres slik at innredningen i denne delen av kirka kan endres ihh. til forskjellige 
anledninger. Spangereid kirke er en aktiv brukskirke hvor det i løpet av året arrangeres flere 
konserter/foredrag o.l. i tillegg til de ordinære gudstjenestene og seremoniene.  
 
 
Aut. brannslokkeanlegg i Spangereid kirke 
Riksantikvaren har bevilget kr.1,4 mill. til brannslokkingsanlegg i Spangereid kirke. Dette 
dekker inntil 60% av investeringen. Prosjektet er kostnadsberegnet til totalt kr. 2,2 mill. 
Dersom midlene fra RA skal utløses forutsetter dette en 40% egenandel fra 
kommunen/fellesrådet som utgjør 
 

Forslag til vedtak 
Lindesnes kirkelige fellesråd tar informasjonen ang. Spangereid kirke til etterretning, og 
tilslutter seg det pågående arbeidet. 
 
 

Forslag til vedtak 
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Fotovedlegg - skader i klimaskallet 

Spangereid kirke 
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Utbedringsbehov i klimaskallet – Spangereid kirke 

Alle tiltak er i tredelen av kirken. Undersøkelsene ble gjennomført av tradisjonshåndverker Arvid 

Sollie på oppdrag fra Lindesnes kirkelig fellesråd. I tillegg til visuelle undersøkelser ble det også gjort 

prøveboringer i tømmer for å undersøke motstand.  

Følgende punkter ble notert som behov for tiltak: 

• Skraping, maling og oppkitting av vinduer 

• Restaurering av dører (hoveddør og sidedør mot sør) 

• Utbedring av lufting mellom panel og konstruksjon (vegg mot øst på fasade mot sør) 

• Utskiftning/spunsing av råteskadet tømmer rundt sideinngang 

• Utbedre overgangen mellom trapp og vegg/dør på sideinngang (eksempelvis kutte skiferen 

og/eller legge beslag) 

• Punktvis utskiftning av ytre panel på alle vegger 

• Punktvis utskiftning av råteskadet utlekting 

• Utbedre overgangen mellom trapp og vegg/dør på fasade mot vest (eksempelvis kutte 

skiferen og/eller legge beslag) 

• Utbedring av gulv i våpenhuset inkl. bjelkelag 

• Utbedring av råteskader i konstruksjonen langs overgangen mellom tømmer og mur på 

fasaden mot nord 

• Skraping/maling av vegger 

Bildeoversikt: 
Bildene går med klokken fra øst på søndre fasade mot øst på nordre. 

Side Beskrivelse av tiltak/bilde 

3 Skraping/maling av vegger 

4 Utbedring av lufting mellom panel og konstruksjon (vegg mot øst på fasade mot sør) 

5 Ikke funnet større råteangrep i konstruksjonen 

6 Ikke funnet større råteangrep i konstruksjonen (detalj) 

7 Skraping, maling og oppkitting av vinduer 

8 Utbedring av lufting mellom panel og konstruksjon (vegg mot øst på fasade mot sør) 

9 Ikke funnet større råteangrep i konstruksjonen 

10 Utbedre overgangen mellom trapp og vegg/dør på sideinngang (eksempelvis kutte 
skiferen og/eller legge beslag) 

11 Restaurering av dører (sidedør mot sør) 

12 Utskiftning/spunsing av råteskadet tømmer rundt sideinngang 

13 Utskiftning/spunsing av råteskadet tømmer rundt sideinngang (detalj) 

14 Utbedre overgangen mellom trapp og vegg/dør på sideinngang (eksempelvis kutte 
skiferen og/eller legge beslag) 

15 Punktvis utskiftning av råteskadet utlekting 

16 Punktvis utskiftning av råteskadet utlekting (detalj) 

17 Utbedring av gulv i våpenhuset inkl. bjelkelag 

18 Punktvis utskiftning av råteskadet utlekting 

19 Utbedring av råteskader i konstruksjonen langs overgangen mellom tømmer og mur på 
fasaden mot nord 

20 Utbedring av råteskader i konstruksjonen langs overgangen mellom tømmer og mur på 
fasaden mot nord (detalj) 
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Ramstad 
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Informasjonssaker 
Vedlegg:  
314044-RAP-MND-024 Månedsrapport juli 2021 
Tiltaksplaner Lindesnes FR 2020-2023 

Saksframlegg 
 Valle kirkegård, driftsbygning 

Arbeidet med driftsbygget er i gang. Det er nå grunnarbeidet og støping av grunnmur/såle 
som blir utført. 
Prosjektleder fra kommunen blir med på befaringen og orienterer om arbeidet. 
 

 Mandal kirke 
Oppdatert informasjon om status på arbeidet. Det vises for øvrig til vedlagt månedsrapport. 
 

 Holum kirke 
Taket er ferdig og resultatet er meget bra. Sluttrapport sendes ut når den er klar. 
 

 Valle kirke 
Reparasjon av råteskader. Arbeidet er nesten ferdig. Råte i tømmer er erstattet med nytt i 
sør-vestre hjørne på vegg mellom orgel og tårn. Skiftet hjørnekasse/bord på utsiden. 
Veggene sikres med stålbeslag under kledning utvendig og med bolter innvendig. 
 

 Budsjett 2021 
Arbeidet med budsjett for 2022 er i gang. Kirkevergen orienterer i møtet om utfordringer og 
planer. 
 

 Økonomi og tiltaksplaner 
Planen vedlegges i en oppdatert versjon. Det orienteres i møtet om de forskjellige punktene. 
 
 

 
 

Forslag til vedtak 
Lindesnes kirkelige fellesråd tar orienteringene til etterretning. 
 
 

Forslag til vedtak 
 
 
 

Råd/utvalg Saksnummer Møtedato 

Lindesnes kirkelige fellesråd 30/21 25.08.2021 
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Denne rapporten er utarbeidet av Multiconsult i egen regi eller på 
oppdrag fra kunde.  Kundens rettigheter til rapporten er regulert i 
oppdragsavtalen.  Hvis kunden i samsvar med oppdragsavtalen gir 
tredjepart tilgang til rapporten, har ikke tredjepart andre eller større 
rettigheter enn det han kan utlede fra kunden. Multiconsult har intet 
ansvar dersom rapporten eller deler av denne brukes til andre formål, på 
annen måte eller av andre enn det Multiconsult skriftlig har avtalt eller 
samtykket til.  Deler av rapportens innhold er i tillegg beskyttet av 
opphavsrett.  Kopiering, distribusjon, endring, bearbeidelse eller annen 
bruk av rapporten kan ikke skje uten avtale med Multiconsult eller 
eventuell annen opphavsrettshaver. 
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REV. DATO BESKRIVELSE UTARBEIDET AV KONTROLLERT AV GODKJENT AV 

 

MULTICONSULT | Fjellgata 6 | 4612 Kristiansand | Tlf 37 40 20 00 | multiconsult.no NO 918 836 519 MVA 

 

RAPPORT  

OPPDRAG Mandal kirke, rehabilitering tårn m.m. DOKUMENTKODE 314044-RAP-MND-024 

EMNE Månedsrapport juli 2021 TILGJENGELIGHET Åpen 

OPPDRAGSGIVER Lindesnes kirkelige fellesråd OPPDRAGSLEDER Trond Helleren 

KONTAKTPERSON Øystein Ramstad UTARBEIDET AV Trond Helleren 

  ANSVARLIG ENHET Prosjektstyring Kristiansand 

  

 

 

SAMMENDRAG 

Prosjektet omfatter nå rehabilitering av sør-østlig hjørne, hele frontfasaden og tårnet.  
 
Total bevilgning 30,4 mill. eks. mva 
 
 
Påløpt pr.  31.07.21 : ca 24,7 mill. eks. mva.  
 
Økonomi:  Sluttprognose ihht. budsjettramme. Reserver er innbakt i enkeltaktiviteter i prognosen. Se for øvrig kap. 6.  
 
Fremdrift:  I hovedsak etter plan, lokale tilpasninger av arbeidsrekkefølge etter behov. Se for øvrig kap 5.  
 
Til informasjon: Etter søknad er det bevilget 0,5 mill. fra UNI-stiftelsen i juni 2021. Disse midlene skal benyttes på ikke 
ferdigstilte arbeider (pussing og maling av overflater i kirkeskipet, våpenhus og trapperom) fra det forrige prosjektet i 
2015, så langt midlene rekker. Arbeidene er ikke del av rehabilitering tårn. 
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1 Overordnet 

1.1 Omfang prosjekt  

Ingen endringer. Rehabilitering av tårn 2. – 5. etg. og utvidet omfang hjørne sør-øst m.m., 
se tidligere rapporter for ytterligere informasjon.  

2 Organisering og entrepriser 

2.1 Organisering i prosjektet 

Ingen endringer 

2.2 Entrepriser 

Ingen endringer 

3 Helse, miljø og sikkerhet (HMS) 

3.1 Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA) 

3.1.1 Roller 

Ingen endringer 

3.1.2 Uønskede hendelser og skader 

Ingen hendelser 

3.1.3 Vernearbeid 

Pågår fortløpende. Vernerunder hver 14. dag. Sikker-jobb-analyse (SJA) utarbeides fortløpende 

etter behov.  

3.1.4 Øvrig status 

Ingen endringer 

3.2 Sikkerhet i bruk og verdisikring 

3.2.1 Sikkerhet i bruk 

Ingen endringer.  

3.2.2 Verdisikring 

Ingen endringer 

4 Myndigheter og regelverk 

4.1 Kirkerundskrivet, Kulturminneloven m.m.  

Ingen endringer 
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4.2 Plan- og bygningsloven 

4.2.1 Uavhengig kontroll 

Avsluttet, ingen avvik registrert. 

5 Fremdrift 

5.1 Hovedstatus fremdrift  

Fremdrift i rute jfr. gjeldende fremdriftsplan. Lokale fremdriftsjusteringer mhp. endret 

arbeidsrekkefølge vurderes og gjennomføres fortløpende. 

5.2 Detaljer fremdrift 

5.2.1 Utført i perioden  

- Blikkenslagerarbeid, pågår fortløpende (montert div. beslag i overganger og på 

baldakin/gesimser tårn). Ferdigstilt tårn ekskl. nedløp. 

- Murerarbeid, vestvegg tårn ferdig muret (puss gjenstår), pussing 1. og 2. etg. kirkerom ferdig 

- Malerarbeid,(div. fuging og grunningsarbeid kledning tårn) 

- Montasje vindsperre/lekter 4. og . 5.etg. tårn, ferdig 

- Montasje kledning 4. og 5. etg. tårn, ferdig 

- Montasje luker og lukeornamenter, 5. etg., nær ferdig 

- Montasje hjørneornamenter 4. og 5. etg, og under gesims, ferdig 

- Arbeider hjørne sør-øst (hjørnekasser øst og vest demontert, riving stokker akse A over 

horisontal gesims) 

- Montasje undertak, tekking og sløyfer tårntak, ferdig 

5.2.2 Planlagt neste 4 ukene  

- Montasje skifer (forutsetter leveranse komplettering) 

- Tilleggsarbeider hjørne sør-øst/akse A (utskifting stokker m.m.) 

- Sluttarbeider luker tårn 

- Murerarbeider, puss våpenhus og trapperom vest 

- Malerarbeider, vegg over orgel, tårn utvendig 

- Blikkenslager, fortløpende etter behov 

- Oppstart remontering orgel/-piper 

6 Økonomi 

Alle oppgitte tall er eks. mva. 

6.1 Hovedstatus økonomi 

Sluttprognose ligger pr. juli 2021 an til å ende rundt budsjettramme. Reserver er i hovedsak 

bakt inn i de enkelte delaktiviteter. Det er fortløpende stram styring på økonomi og fremdrift. 
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6.1.1 Bevilget budsjett 

- Lindesnes kommune: kr. 12 mill. + inntil 4,7 mill. (ekstrabevilgning), totalt 16,7 mill. 

- Staten: kr. 12 mill. 

- Riksantikvaren: kr. 0,6 mill. (Disse kan kun benyttes til klimaskallet/utv. overflater.) 

- Lindesnes kommune (tilleggsbevilgning 18.03.21, hjørne sør-øst m.m., inntil 1,1 mill.) 

- Totalt kr. 30,4 mill. 

6.1.2 Totalt påløpt  

Kr. 24 729 885-, (inkl. innestående) 

6.1.3 Usikkerheter økonomi, arbeidspakker og tilleggsarbeider 

- Arbeidspakke 1, 2, 3, 4 ferdigstilt. Det er påløpt færre timeverk enn estimert.  

- Arb. pakke 5 nær ferdigstilt (kun montasje skifer gjenstår). Det er påløpt færre timeverk enn 

estimert. 

- Siste arb.pakke 6 påbegynt. 

- Det er påløpt høyere kostnader for tilleggsarbeider (timeverk/materialer), økt behov stillas, 

økt behov elektro/lynvern. Vesentlig mer reparasjonsarbeid på sekundærdeler/detaljer pga. 

råteskade (luker, karmer, underbord, pynteklosser, andre detaljer) enn forutsatt.  

- Avdekket at eksisterende lynvernanlegg i dårlig stand. Bør fikses slik at det ivaretar 

hensikten, og kan hindre skade på bygningskropp ved evt. nedslag. 

- Remontering orgelpiper. Forutsatt at gamle piper er uskadde og kan remonteres. 

- I hovedsak utlignes fremdeles besparelser mot økte kostnader på enkeltaktiviteter 

hverandre.  

- Kvalitetssikring/gjennomgang av estimerte kostnader for muring, maling og blikkenslager 

pågår fortløpende. Størst usikkerhet mhp. kostnader murer-/pussarbeider. Følges tett opp 

kontinuerlig i forhold til budsjetter. 

7 Kvalitet 

7.1.1 Utførelse 

Bra kvalitet på utførte arbeider. 

7.1.2 Avklaring mot kulturminneansvarlig  

Det er jevnlig dialog med Biskopen i Agder/Riksantikvaren, og evt. avklaringer tas fortløpende 

med disse etter behov.  
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Tiltaksplaner for LINDESNES KIRKELIGE FELLESRÅD 2020-2023

NB! Tall er kun anslag og derfor usikre

Kirkebygg Beskrivelse av tiltak SøknadspliktAnt kostn Finansiering Utføres

Mandal Oppgradere lyd og bilde/prosjektor nei 75 000            Fond utført

Mandal Bord for teknikker nei 25 000            Drift

Mandal Fjerne benker ja 50000 fond/drift

Mandal Nye tepper i hele kirken nei? 500 000 ?

Mandal Maling av kirken utvendig (3 vegger) nei 1 500 000 Bevilget 1.5 mill fra kommunen utført juni 2021

Holum Renovering av vinduer ja utført juni 2020

Holum Nye takstein, ev. inkl lekter og sløyfer ja 500 000 søknad kommunen utført juni 2021

Harkmark Hoveddør til kirken ? 75000 2021

Harkmark Dør til prestehus og pumpehus

Spangereid Løper i kirka nei ?

Spangereid Skjermer nei 30 000            drift/fond utført

Spangereid Fjerne benker og vanger fremst på høyre side ja ? ? søknad sendt RA

Vigmostad Kirken er malt utvendig i 2020 nei klimaskallmidler fra stat utført

Vigmostad Utbedring av råteskader nei klimaskallmidler fra stat utført

Valle Kirken er malt utvendig i 2020 nei klimaskallmidler fra stat utført

Valle Digitale skjermer til kirkerommet nei 30 000            utført

Valle Fjerne benker ja ? søknad sendt RA

Valle Digitale skjermer til kirkerommet nei 30 000            utført

Bjelland Maling av kirken utvendig nei 700 000          søknad kommunen 2022

Bjelland Ringeanlegg ja bevilget av Marnardal 2021

Bjelland Bårehus/kirkebu, vasking og maling nei 50 000            utføres  aug 2021

Bjelland Noe flekking/maling på vinduer nei ? 2021

Bjelland Maling av vannbord nei ? 2021

Bjelland Sangmikrofoner nei utført

Laudal Maling av kirken utvendig (kyrkja er 200 år i 2026) nei 700 000          søknad kommunen 2024

Laudal Maling av vannbord nei 2021

Laudal Ringeanlegg ja bevilget av Marnardal 2021

Øyslebø Maling av kirken utvendig nei 700 000          søknad kommune 2022

Øyslebø Bårehus/kirkebu, vasking og maling nei 50 000            utføres aug 2021

Øyslebø Maling av vannbord nei ? drift 2021

Øyslebø Sakristi, fjerne skillevegger for mere plass ja ?

Kapellet Råteskader i kledning og maling utvendig nei 75 000            Fond/drift utført

Halsefidja Kledning på hovedhus mot vest

Tilstandsrapporter på Bjelland, Laudal og Øysleby kirkenei 150 000          søknad kommunen 2021

Varmestyringssytem i kirkene ?
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