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Plan 2
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Plan 1

Sett fra vest

Samtidig bruk
'Løft', konkurranseforslagets motto, hadde
som ambisjon å kombinere det opphøyde
og seremonielle med det åpne og aktive,
for å gi begge verdener et ansikt ut
mot torget og den røde løperen. I møtet
mellom disse ytterpunktene gir 'Løft'
noe nytt og unikt til Spikkestad og en ny
typologi til kirkebyggerne.
Ikke alle deler begeistringen for
sambruksideen mellom kirke og frem-

mede kulturer og trosutøvelse. Det krever
mot og styrke. Planløsningen kan like
gjerne passe for ordinære arbeidskirker
hvor det tredje rommet i rekka kunne
vært menighetss alen/kultursalen, så det
også de facto er. Men altså, i Spikkestad
er dette rommet livsynsåpent for andre
religioner og for dem uten en religion,
men med et annet livssyn (Human-Etisk
Forbund).
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Situasjon
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Konkurranseoppgaven fra 2014 var å
foreslå plassering og utforming av et nytt
kirke- og kultursenter midt i Spikkestad
sentrum, på torget midt i mot ende
stasjonen for toget, med forventningen
om at huset ville gjøre Spikkestad mer
attraktivt; være et signal for en ny tid.
Dagens omgivelser gir få føringer for
husets ytre utforming. Det gir derimot
tomtens historikk og form, som understrekes av torgets utstrekning og ideen
om den røde løperen; Det nedlagte
jernbanesporets langstrakte form definerer
tomtens retning og avgrensning sideveis
og temmer den; det sprikende programmets ulike ønsker og forventninger som
finnes på kirkens og kommunens ønskeliste, var en vanskelig kode å knekke.
At Spikkestad teglverk lå på nabo
tomten knytter assosiasjoner til ring
ovnens kjegleform. At det nye huset ble
gitt en klar form med vertikalisert og
ulikerettet linjeføring, var en naturlig
konsekvens av en slik konstatering.
Dette resulterte i at det som egentlig
ikke var ønsket, et tårn, ble huset selv, en
markant 'kongevegg' mot øst, på samme
tid et fondmotiv og et tårn sett fra siden
(nord og syd).
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Trappen ned til foajeen har et amfi på siden
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De tre hovedrommene ligger på rekke og rad og er tilnær met like store. De kan kobles sammen og skilles ved hjelp av høye
skyve/foldedører. Lokalene er livsynsåpene og kan brukes av alle, også av dem som ikke er religiøse
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Hovedrommene ligger på rekke og rad
og er tilnærmet like store (200+200+200
plasser etter programmet). De kan kobles
sammen og skilles ved hjelp av to nesten
åtte meter høye skyve/foldedører, noe
som gir stor bruksfleksibilitet, sambruk
og samtidig bruk. Salene har sideveis
tilstøtende støttefunksjoner under de
to langsgående tekniske rommene som
sørger for usynlige føringer opp og ned
og sideveis. Disse oppløftede hovedfunksjonene samles i en tung, teglkledd form,
'svevende' over en åpen 1. etasje i glass.
1. etasje inneholder kontorer for kirkelig
fellesråd og kommune (til sammen ca.
30 arbeidplasser) samlet rundt en hage
mot vest og syd. Ulike aktivitetsrom og
kafé henvender seg mot torget og inngang
derfra på to måter; rett forfra, fra øst:
til kafé og en langsgående forbindelse
til vestibyle og toalettanlegg og støtte
funksjoner, sideveis, fra syd: under den
utkragede kirkedelen til nedre vestibyle
som kobler seg til hovedinngangen fra
nord via en kombinert amfi-trappeløsning
med flere bruksmuligheter.

Tår net sett fra nord-øst
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Snitt (s. 14 øverst høyre)
a glasert hulltegl m/utblåsing av luft
b glasert hulltegl m/ bakenforliggende
akustisk duk
c sløret teglforblending
d hoveddrager i plasstøpt betong
(bordforskaling)
e tverrbjelker i betong (plateforskaling),
prefabrikkert på stedet
f plasstøpt dekke m/ hull og
b akenforliggende akustisk duk
g teglforblending opplagt på
pref abrikkerte teglbjelker
h spilehimling oljet eik
i kledning oljet eik
j slipt påstøp med vannbåren varme
k strekkmetallhimling, teknisk sjikt
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Tverrsnitt

Materialer

Idéen om den røde løperen; Det nedlagte jer nbanesporets langstra kte for m definerer
tomtens retning og avgrensning sideveis og temmer den
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Adresse:
Byggherre:
Arkitekt:
RIB:
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Ferdigstilt:
Areal:

Teglverksveien 11, 3430 Spikkestad
Røyken Kirkelige Fellesråd og Røyken kommune
Einar Dahle Arkitekter og Hille Melbye Arkitekter
Dr. techn K. Apeland AS
RIBmur: Sivilingeniør Finn Madsø AS
Bermingrud Entreprenør
murarbeider: Tveiten & Riis Murmesterfirma
betong: Unicon
tegl: Wienerberger
murmørtel: Forsand Sandkompani
2018
2040 m 2

Konstruksjon:
Overflater:

Plasstøpt betong
Plateforskalt betong, tegl, oljet eik

Entreprenør:
Leverandører:

TEGLEN uttrykker seg gjennom materialenes råhet, egenfarge og egenstofflighet:
grå betong, rød tegl ute; sløret tegl, grå
betong inne, oljet eik i tillegg til glasert
tegl med og uten hull. Både ute og inne
benyttes plateforskaling og bordforskaling
for på den måten å gi lyset mulighet til å
spille på betong med ulik stofflighet.
Liturgiske møbler er av to slag: de som
tjener sakramentene er gulvfaste, øvrige
er løse, de med nærkontakt til liturg og
menighet er i oljet eik og skinn (knelputer
og benker, lesepult, prosesjonskors). Kors
og altersølv er i rustfritt, behandlet stål,
som dåpsfat, dåpskanne, kalk og oblatskrin/fat.
Det er søkt å gi kirken og de øvrige
rommene en egen råhet og røffhet som
kler materialenes fasthet og presisjon.
Listverk finnes kun i de lave himlingene i
2. etasje, innvendige eikedører er fuget i
møtet med betong og tegl.
Tomt, program og konsept finner ideen
i det overskridendes møte med ånd og
materie, Gud og menneske. Bare den som
tør og vil bygge, opplever gleden ved
dette møtet. Og nåden.

