
DEN  NORSKE KIRKE
Gildeskål menighet

Forprosjekt Brannsikring Gildeskål Kirkestedet

Søker

Bedriftsnavn: Gildeskål Kirkelige fellesråd

Ansvarlig person: Hilde Furuseth Johasnen

Adresse: Sjømyra 1, 8140 Inndyr

Telefonnr: 47 288 388

E-post: johhil@gildeskal.kommune.no

Organisasjonsnummer: 977000378

Prosjektperiode

Fra dato: Oppstartjanuar 2019

Til dato: 1.juni 2019

Prosjektleder

Fornavn og etternavn: Hilde Furuseth Johansen

E—post: johhil@gildeskal.kommune.no

Telefonnummer: 47 288 388

Begrunnelse for prosjektet
Det er per tiden ingen etablerte løsningerfor brannvarsllng, brannalarm eller brannsloknlng for Gildeskål hovedkirke, gamle

kirke, museumsbygniner eller for presteboligen. Kirkene på kirkestedet  i  seg selv representerer store verdier som man må

og bør sikre for brann. Prestebollgen er den presteboligen  i  Norge som sammenhengende har huset soknets prest, også for

tiden, og det er behov for å sikre denne bygningen. Nordlandsmuseet har noe etablert, men det er uvisst om dette er

tilstrekkelig for alle bygningene. Kirkestedet er en samling av mange bygninger samlet på et llte geografisk område og

Gildeskål kirkelige fellesråd ser behovet for en gjennomgang av løsninger for brannslkrlng på kirkestedet. Og at man da  i
denne sammenheng ser på en mulig samkjøring av denne type løsning mellom kirkene, museet og presteboligen.

Hovedmål:

Hovedmålet er følgende:

0 Få på plass et godkjent og funksjonelt brannvarsling og slokningsanlegg på Gildeskål

kirkested.

.  Få en total oversikt over hvem av byggeierne på kirkestedet som vil være med  i  et senere

prosjekt for å kunne etablere en god, funksjonell brannslkring og brannvarsllngs i alle

bygninger på Gildeskål kirkested.

. Hvilke løsninger som må til for at alle bygningene på kirkestedet skal være sikret og inneha et

godkjent brannslokningsanlegg.



Delmål:

' Få en oversikt over hva som finnes  i  dag av brannsikring innenfor den totale bygningsmassen

på kirkestedet, og så komme med ulike løsninger som kan leveres til den samme

bygningsmassen innenfor de kravene som er til brannslokning/ brannvarsling til de ulike

bygningene på kirkestedet.

. Få en oversikt over den totale investeringen som må på plass for å løse hovedmålet.

.  Få på plass en avtale mellom de forskjellige eierne, Gildeskål kommune, Opplysningsvesenets

fond og Nordlandsmuseet.

' Utarbeide et videre hovedprosjekt basert på hva man kan konkludere med i forprosjektet.

Beskrivelse av prosjektet

Det er behov for fysisk å utforske bygningene for å se hva som eksisterer der  i  dag av de ulike brannvarsling/

slokningsløsninger. Også for å se hva som går å montere av installasjoner senere. Det erjo flere bygg som er særdeles

gamle og noen vernede. Det er også behov for å samle de ulike eierne for å høre interessen for en total løsning, eventuelt

se på muligheten for å fortsette et videre hovedprosjekt med en, to eller tre aktører.

Hovedaktiviteter og milepæler  i  prosjektet

Hovedaktiviteter og milepæler

Samle de ulike aktørene

Utarbeide en skisse over eksisterende anlegg i  de ulike byggene

Utarbeide et forslag over type anlegg med en økonomisk oversikt

Komme med en anbefaling til et hovedprosjekt Brannsikring Gildeskål K.

Budsjett

Kostnadsplan

Prosjektledelse, ca 130 timer

Reiser og diett

Andre driftskostnader: møter, leie, telefon etc

Totalsum

Finansieringsplan

*  Egenfinansiering (15 timer pr. aktør X 700,-) 10500,— X 3

Egenfinansiering

Annen finansiering (spesifiser institusjon)

Totalsum

S¢knader om  midler  til andre støtteordninger til dette prosjektet

Fra Til

15.1.2019 1.2.2019

1.2.2019 15.3.2019

15.3.2019 1.5.2019

1.5.2019 15.6.2019

Sum

95  000,—

25  000,-

11  500,-

131  500,-

Sum

31  500,-

100 000,-

131  500,-

Det er ikke søkt om midler fra andre til forprosjektet. Det vil komme i hovedprosjektet avhengig av

hvilke aktører som er med videre i et evnt hovedprosjekt og hvilke løsninger man velger å gå for.
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Etter  at  prosjektet  er  avsluttet

Forventet resultat av prosjektet for Gildeskål kirkelige fellesråd er å sitte med en avtale eller

fremdriftsplan forå løse brannsikring og slokning på kirkestedet.  Også  ha konkludert med hvem av

de ulike aktørene som er villig til å være med i et videre hovedprosjekt.

Konsekvens dersom prosiektet ikke får støtte

Man har ved kirkekontoret en kirkeverge i 80  %  stilling som ikke innenfor dette vil ha mulighet å kjøre et slikt forprosjekt.

Skal man ha en god og langsiktig plan  for dette sikringsarbeidet er det nødvendig med et godt forarbeid, også i forhold til

alle bygninger og da de ulike eierne slik at man da kan utvikle en god løsning på det totale kirkestedet.

Vil ikke bli gjennomført

Vil bli delvis gjennomført men med endringer i måten prosjektet utformes og gjennomføres X

Vil bli gjennomført som planlagt

+96 \CQ/L WMSØM'N \Sdmgen
Hilde Furuseth Johansen

Kirkeverge

Gildeskål kirkelige fellesråd
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