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Nye	Bøler	kirke
Oslo

Hansen/Bjørndal arkitekter

teks t :  e l len  soma og jos te i n  B jø r nda l ,  Hansen/B jø r nda l  a rk i tek te r
Fo to :  n i spe@da tho . no

Hansen/Bjørndal arkitekter (HBa) ble etablert i 2000 av 
sivilarkitektene Helge Hansen og jostein Bjørndal. de leder i 
dag firmaet sammen med sivilarkitektene ellen soma og erik 
andreassen. 

Vårt mål er å skape arkitektur av høy estetisk og funksjonell 
kvalitet og bidra til å skape fysiske omgivelser som skaper 
begeistring og entusiasme.

Utvalgte priser:
2002  sykehjem for asker og røyken kommuner.  

invitert konkurranse. 1. premie
2004  nye Bøler kirke.  

Åpen internasjonal konkurranse. 1. premie
2005  ny ambassadørbolig i sofia.  

Åpen plan- og design konkurranse. 3 premie

www.hba.no

øs t fasaden 	med	hoved inngangen
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Prosjektet er en videreutvikling av vinner-
prosjektet til Hansen/Bjørndal arkitekter 
fra den åpne konkurransen i 2004. 

kirkeanlegget strekker seg på tvers av 
kotene og plasserer de viktigste funksjo-
nene enten på et opphøyd platå (kirkesa-
len), på eksisterende terreng (konfirmant-
salen) eller delvis nedgravd i terrenget 
(gravkapellet).

anlegget skjermes av den lange 
sidefløyen mot øst slik at støy fra vei og 
bane reduseres.

kirketorget nås via hovedportalen og 
åpner seg mot den vakre naturen. 

de store og viktige rommene gis frie 
rammer vertikalt. salene er sammenbun-

det med en prosesjonsakse som også gir 
en visuell sammenbinding. 

sidefløyene i tegl, som rammer inn 
og binder anlegget sammen, inneholder 
administrasjon og støttefunksjoner.

Organisering
anleggets tre deler ligger mellom de to 
sidefløyene og defineres av hver sin form. 
På platået mot sør-vest er kirkesalen 
plassert. Festsal og administrasjon ligger 
sentralt i anlegget. det lille kapellet med 
et lukket samlingssted/helligsted er skå-
ret inn i terrenget. disse tre hoveddelene 

sammenbindes i 2. etasje. sidefløyene har 
innvendige forbindelselinjer og støtte-
funksjoner. På inngangsplanet er det vist 
adkomst til uterommene mellom hoved-
delene. i underetasjen under kirkerommet 
ligger barnehage og ungdomsklubb. 

alle hovedfunksjoner er lagt til inn-
gangsplanet, med trinnfrie og rimelige 
stigningsforhold fra kirketorg, kirkebakke 
og parkering. 

i 2. etasje er det galleri og andre støt-
tefunksjoner rundt kirkesalen. adminis-
trasjonen har kontorer og møterom med 
god visuell kontakt til adkomstplassen 
og begge uterommene. det er innvendig 
forbindelse til kirkesalen i 2. etasje.

Bar nehagen 	 l i gger 	 i 	 undere tas jen 	mot 	 syd-ves t
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S n i t t

P lan 	 1 . 	 e tas je

P lan 	2 . 	 e tas je

Sakrosankte	rom	

kirkesalen
ankomst skjer via fordelingshallen som 
formidler adkomst til alle kirkens sakro-
sankte rom og fellesrom. Himlingen i 
kirkesalen løfter seg mot den skrå ende-
veggen og gir salen retning. der rommet 
ikke begrenses av teglveggen er sideveg-
gene i glass. trelameller hindrer blending 
fra sollys, regulerer daglys og sikrer god 
akustikk. Vegetasjonen skimtes og blir et 
bakteppe hvor de skiftende årstidene ska-
per variasjon. i enden av prosesjonsaksen 

er det et opphøyd podium for alterbord og 
lesepult. det skrå gulvet som fremkommer 
av hovedformen danner en naturlig stig-
ning for kor. spillepult er plassert fremme, 
nær alter partiet. 

Fra kirkesalen er det adkomst til galleri 
med ekstra sitteplasser. Over galleriet er 
høyttaler for det digitale orgelet montert.

kirkesalen har gulv av slipt betong, 
store, slette dører i ask og kirkebenker i 
massiv, oljebehandlet ask. taket bæres av 
kraftige betongsøyler.

Vestre sideskipsgang
Med skjermet adkomst via vestre si-
deskipsgang ligger kirketjenerens rom, 
skifte rom for prest og samtalerom, dåps-
sakristi og barnekapell. rommene har 
store vindusflater mot skogen.

kapellet
ligger med skjermet adkomst fra hel-
ligsted, delvis nedgravd i terrenget. det 
utvendige helligstedet nås fra kirkebakken 
via en portal som kan stenges av. 
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øvrige	rom

Fellesrom
kirkestuen nås enkelt fra fordelingshal-
len. den knytter seg naturlig med visuell 
kontakt til kirketorget. 

Over spisestedet og med god visuell 
kontakt mot kirkeatriet ligger kapitelrom-
met, kirkeadministrasjonens viktigste 
møterom. rommet nås via forbindelses-
gangen over inngangen.  

administrasjon
konfirmantsal, resepsjon og funksjoner 
ligger i 1. etasje. konfirmantsalen er 
kirkeanleggets storstue. rommet har gode 
adkomstforhold og store dørpartier som 
åpner mot kirketorget. det er lagt til rette 
for utleie med enkel avlåsing av øvrig 
administrasjon i 2. etasje. Over inngangs-
delen er det innpasset et galleri som er 

åpent ned mot festsalen. det er visuell 
kontakt fra galleriet til kirketorget.

kontorene i 2. etasje har visuell kontakt 
til adkomstplassen. Fra forbindelsesgan-
gen og felles møterom er det god kontakt 
til kirketorget. en samlende sittegruppe 
med tekjøkken har utsikt mot helligstedet.

Ungdomsklubben 
under dåpssakristiet har egen inngang 
mot øst.

Barnehagen 
i sør-vest i underetasjen har god kon-
takt til terreng, gode solforhold og god 
skjerming fra kirkens øvrige funksjoner. 
det er adkomst fra p-plass langs kirkens 
østfasade.

F ra 	syd-øs t
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kuns tu t s t i l l i ng 	 i 	 kape l le t S i dea l te re t

H iml i ngen 	 i 	 k i r kesa len 	 l ø f te r 	 seg 	mot 	den 	sk rå 	endeveggen	og 	g i r 	 sa len 	 re tn i ng .	 	
Tre lame l lene 	h i nd re r 	b lend i ng 	 f ra 	 so l lys , 	 regu le re r 	dag lys 	og 	s i k re r 	god 	a kus t i kk

i 	 enden 	av 	p roses j onsa ksen 	e r 	de t 	e t	
opphøyd	pod i um	 fo r 	a l te rbo rd 	og 	 lesepu l t
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Adresse:	 General	ruges	vei	51,	0694	Oslo

Byggherre:	 kirkelig	fellesråd	i	Oslo

Arkitekt:	 Hansen/Bjørndal	Arkitekter	AS	v/Jostein	Bjørndal	(prosjektansvarlig),	 	
ellen	Soma	(saksbehandler),	erik	Andreassen,	Helge	Hansen,	Alf	Anders	lang-
helle,	liv	Schulze	alle	sivilark.	MNAl,	og	ronny		engene

lArk:		 Trifolia	landskapsarkitekter	DA

riB:	 Seim	&	Hultgreen	AS	v/erik	Hultgreen	(prosjektansvarlig),	Philipp	rohrer-
Baumgartner	og	Sivilingeniør	Finn	Madsø	AS	(murverk)

entreprenør:	 Hent	AS

leverandør/utf.:	 Fabrikkbetong:	Unicon	AS	
Betongelementer:	Opplandske	betongindustri	AS	
Betonggulv:	Bruk	design	(rådg.),	rS	Stenseth	AS	(støp)	og	radcon	AS	(slip)	
Murarbeider:	Murmester:	Stryken	og	Gudbrandsen	AS	
Teglleverandør:	Mur	direkte	AS,	Petersen	tegl	AS	(kolumba)	
Utomhus:	Askim	entreprenør	AS

kunst:	 Glassmaleri:	Thomas	Hestvold		
Dåpssted	og	fondvegg	i	fordelingshall:	Barbro	raen	Thomassen		
Sidealter	og	barnekapell:	Bruk	design,	Benedikte	Wedset

Møbeldesign:	 lars	Hole	i	samarbeid	med	arkitekten

Ferdigstilt:	 august	2011

Areal:	 3.231	m2

Byggekostnad:	 135	mill	inkl	mva

Bæresystem:	 Sidelameller:	Plasstøpte	betongdekker	på	bærende	teglmurverk
	 Saler:	Stålkonstruksjon	på	prefabrikkerte	betongsøyler

konstruksjon	og	materialbruk
sidefløyene er i bærende murverk; en 
skallmur der indre vange bærer dekkene. 
Vangen er forsterket med innvendige, 
murte ribber. Veggen har 30 cm mellom-
liggende isolasjon, der 10 cm er ført 
forbi ribbene for å unngå kuldebroer. den 
håndlagde, danske teglsteinen, såkalt 
 kolumbategl, er lengre og lavere enn 
vanlig murstein (standardmål lxbxh = 
523x108x37 mm). 

de store glassflatene er satt inn i veg-
gen uten synlige rammer og ligger i flukt 
med teglveggen. teglen bærer betongdek-
ket i sideføyene. 

de flate takpartier på sidelamellene er 
dekket av sedum. Hovedfunksjonene som 
uttrykker seg friere mellom sidefløyene 
har stålkonstruksjoner i selve takflaten. 
konstruksjonen er skjult over en akustisk 
spilehimling i ask. På utsiden er disse 
takene kledd med kobber. 

F ra 	ves t s i den 	e r 	de t 	adkomst 	 t i l 	 He l l i g s tedHovedadkomsten


