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Røyken kommune har, i samarbeid  
med Røyken kirkelige fellesråd, arrangert 
en prekvalifisert konkurranse med fire 
arkitekt kontorer om ny kirke/kultursenter 
på Spikkestad torg. Senteret skulle inn
holde tre hovedfunksjoner; kirkelig rom, 
livssynsåpne seremonirom og kultur
lokale/kafé. 

Konkurransen ble vunnet av professor 
Einar Dahle og Hille Melbye Arkitekter 
med prosjektet ’Løft’.

’Løft’ har en innebygget ambisjon om å 
kombinere det opphøyde og seremonielle 
med det åpne og aktive for å gi begge et 
ansikt ut mot torget.                                      

Vi har forsøkt å balansere de ulike be
hovene mellom et høytidelig, livsynsåpent 
seremonirom i vest og et sakralt kirkerom 
i øst. Menighetskontorer, møterom og 
aktivitetsrom for ungdom ligger på nedre 
plan med direkte utgang til terrenget.   

LØFT
kirke og kultursenter i Spikkestad

ARKITEKT :  E INAR DAHLE OG H I LLE  MELBYE ARKITEKTER

Svevende kirke
Alle byggets funksjoner er samlet i en 
bærende betongkonstruksjon som er 
kledd med tegl, ’svevende’ over en åpen 
første etasje i glass – som om hele 
kirken flyter oppå glasset.

En oppdragsgiver med mot og visjoner 
har knekket koden i et krevende program 
som aldri har vært laget før. Det finnes 
ingen referanser til tilsvarende typologi.  
Vi som arkitekter er ikke overraskende 
svært fornøyd med utfallet av konkur
ransen. Selv har jeg jobbet mye med 
moderne kirker opp igjennom årene, og 
har laget små kirker tidligere. Nå fikk 
vi endelig mulighet til å lage en stor, 
voksen kirke –  en byggeoppgave mange 
arkitekter drømmer om.

Juryens vurdering
Juryen, som bestod av Sivilarkitektene 
MNAL Carl Viggo Hølmebakk og Jostein 
Bjørndal, bifalt kombinasjonen av kirke og 
kulturhus. 

– ’Løft’ er et sterkt konsept på alle 
nivåer og er det forslaget som klart 
best oppfyller programmets krav og de 
oppsatte bedømmelseskriterier. Vi tror 
utkastet med sine mange kvaliteter har 
potensiale til å bli et referanseverk fra 
vår tid og en berikelse for Spikkestad 
sentrum, heter det i juryens konklusjon.
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Tiltakshaver: Røyken kommune i samarbeid med Røyken kirkelige fellesråd

Adresse:  Spikkestad torg,  3430 Spikkestad

Arkitekt:  Professor Einar Dahle og Hille Melbye Arkitekter v/ sivilarkitekt Kaja Melbye. 
Medarb: Joachim Midjo Andersen, M.Arch MNAL, Mikkel Haavaldsen, M.Arch og 
Robin Rakke, M.Arch. 

Ferdigstilt: Kirken skal etter planen ferdigstilles 1. juni 2016


