
Sædalen Kyrkje opnar seg mot bygda og inviterer 
«INN I VARMEN».  

Eit stort utkragande tak byr for le for regnet, glas-
fasaden skal gjere skiljet mellom ute og inne mindre 
tydeleg og “terskelen låg” for å delta. 

inne teiknar seg tydeleg i ljoset mot den mørke åsen i 
bakgrunnen. 

samstundes - slik at den vert full av liv.

Den er samlingspunkt og sentrum - ei lanterne i 
landskapet - den natrulege møtestaden for alle. 

I N N   I   V A R M E N  



1 Kulp, nedløp for bekken  6 Tilkomst garasje
2 Vannspeil     7 Knausen som bevarast

4 Kyrkjebakke    9 Plass med HC parkering

LANDSKAP OG UTEPLASSAR

Ein liten knaus med lyng, buskar og tre avgrensar kyrkjetomta frå park-

det råd  å laga eit vannspeil som både magasinerer vatn, gjev opplev-

og varelevering. 

MATERIALBRUK

hovudsakleg i tre, og ein vil freista å gjennomføra både konstruksjon og 

-
let”. Det ein står på skal vere vere hardt og stabilt som berget sjølv. Ved 
å bruka stein og betong som golv og “møblering” kan kyrkja framstå 
som endå tryggare og meir forankra i staden. 

I N N   I   V A R M E N  

forklarande ; stein, betong og tre. For å byggja dei mange skilje-

parkerast ulike stader. Det ligg også gardiner paralellt med glasveg-

demping av lyd. 

I framlegget er det teikna inn Jacob-stolar frå HovDokka, dei er 

KOMMUNIKASJON

sør, med lågare helling. 

“Inn i varmen” har to hovudinngangar: 
- Den seremonielle: Kyrkjedøra i vest, her er “døri høg og porten vid”.
Her kjem brurefylgjet inn og her bærast kista ut. Inngangen skal også 

dagleginngangen

SITUASJONPLAN  1 : 500
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SNITTLINJE

21

SNITT SITUASJON 1 : 500



PLAN 1. ETASJE
        BRA      BTA   

201 Kyrkjeskip med kor     208    
202 Torg med hovudinngang og kafe   164
203 Lager under trappa       10

205 Kjøken og lager      28

206 Inngang med trapperom og gang    47

208 Kontorplassar       12

212 Teknisk og lager*       14
213 Gang med bakstage      19

SUM       565         600

I N N   I   V A R M E N  

1. ETASJE - KYRKJA OG TORGET

Glasfasaden er inntrekkt under eit stort utkragande tak, og skal gje eit 
inviterande og ope preg. Her er to romslege inngansdører, som truleg 

Kyrkjerommet ligg orientert vest-aust, med inngang gjennom nordre 
del av torget. Skipet kan delast heilt eller delvis av. Ein kan også dela av 
skipet slik at dei bakste 3 stolradene vert del av torget. I skipet er det 

Det store, trivelege torget byr på mange opplevingar; frå hyggjeleg kafe 

I planløysinga vert rom som ikkje krev dagslys lagt i ein “kjerne” i 

Inngang med trapp og heis ligg i sør, ved inngang som er delt mellom 

2. ETASJE -  AKTIVITETAR

har dei utsikt mot bygda og oversikt over torget. 

heva del av torget, det kan lukkast av ved behov, men i det daglege kan 
det like gjerne vere “hang out” for dei unge. Eit møte eller ei korøving 
kan fungere godt og skape stemning i eit ope rom sjølv om det hender 

kunne lukkast heilt. 

Det store rommet har stor takhøgde og vil kunne vere ein konsertsal i 

romma minikjøken, lagring, orgel, datarom eller det kan opnast luker 
som eit lite galleri mot salen? Ein del av dåpskapellet har to etasjar, og 

også brukas ilag med det mellomste. 

Musikkrommet ligg lengst vekke frå kyrkjeskipet, slik at det vert lite 
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PLAN 2. ETASJE
         BRA    BTA

SUM        283        319   
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PLAN U-ETASJE
        BRA    BTA
101 Innkjøringsrampe med port     70
102 Parkering bil og sykkel    322

104 Tekninsk rom       70

105 Lager         48

107 Trapperom med heis og gang      24
SUM          785       845
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U. ETASJE - GARASJE OG ALLROM

av sjølve bygget, men vil i si heilheit vere under terrengnivå. Det er 

I framlegget er det skissert ei løysing som er oppdelt med naudsynt 

får ein dagslys inn frå nord; der plassen ved bekken ligg. 

KUNST OG LITURGISK INVENTAR

Grunntanken er å bruka lys. Ved å ta ned dagslys gjennom taket, gjerne 

måten Olafur Eliasson eller Peter Erskine har arbeidd med lys.

-

Som arkitektar er med spente på og opne for kva eit samarbeid med 
kunstnar kan gje i møte med kyrkja. Derfor er det så langt kun laga eit 

SNITTLINJE

SN
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JE



+ 153,0

+ 149,0

+ 167,0

+ 170,0

+ 160,5

SNITT AUST-VEST 1 : 200

aust. 

Eit houvudpoeng med grepet, er å ta vare på knausen mot vest, den 
er romdannande for uteplassen under det utkragande taket, den “tek 

vernast om.

HØGD I KJELLAREN

ballspel td. 

I framlegget kjem det fram at byggteknisk bør det ikkje vere noko i ve-
gen for å byggja den med golv på +148 eller lågare.

SNITT NORD-SØR 1 : 200

Den lange takrenna skal leia vatnet ut i dammen som ein 

frå rommet inne. 

Framlegget syner korleis ein kan plassere klokka, eller klokkene i denne 
kassen på taket. Dei skal naturlevis kasta lyden mest ut, og minst inn. 

I N N   I   V A R M E N  

TORGET OG UTEPLASSEN SETT FRÅ BAKRE DEL AV SKIPET

TEKNISKE INSTALLASJONAR

programmet. 

Basis oppvarming er tenkt som vannbåren varme i alle golv. Behov for 

grunn. 

den stemninga; ein glimt av det heilage. Dimmbar belysning, ute som 
inne, er ein føresetnad. 

Lydanlegg kan dels integrerast, skal utviklast ilag med brukarane. 


