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Sædalen kirke - søknad om godkjenning 
 
 

Sammendrag 
Birkeland sokn v/ Bergen kirkelige fellesråd søker Kirkerådet om godkjenning av ny 
kirke i Sædalen. Sædalen kirke er planlagt som «nærkirke» i Sædalen, et relativt nytt 
utbyggingsområde i bydelen Fana i Bergen. Sædalen menighet har vært i funksjon i 
15 år og har egne gudstjenester, et aktivt menighetsarbeid på mange felt og eget 
menighetsstyre, men er en del av Birkeland sokn. Birkeland kirke vil fremdeles være 
hovedkirken i Birkeland sokn med sine totalt ca. 20.000 medlemmer. Bergen 
kommune finansierer kirkebygget. Menigheten bidrar med en betraktelig 
egenfinansiering.  
 
Forslaget som fremlegges for Kirkerådets godkjenning er blitt til gjennom en pris- og 
designkonkurranse som ble avholdt i 2021. Menigheten selv har vært svært delaktig i 
å utarbeide kravene og ønskene til det nye kirkebygget, mens Bergen kirkelige 
fellesråd styrer prosjektet og ivaretar byggherrerollen. Den nye kirken skal være et 
signalbygg som vil være med på å definere sentrum i Indre Sædalen. 
 
Konkurransens vinnende bidrag «En kirke full av liv» gir veldig gode svar på 
Sædalen menighets behov. Prosjektets klare arkitektoniske utforming og gode 
stedstilpasning tilsier at det nye kirkebygget både vil være en berikelse for bydelen og 
en funksjonell og verdig ramme for menighetens gudstjenestefeiring og andre 
aktiviteter. 
 
Kirkerådet anbefales å godkjenne Sædalen kirke etter kirkeordningen § 23 fjerde 
ledd. 
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Forslag til vedtak 
 

Sædalen kirke godkjennes som kirke i henhold til kirkeordningen § 23 fjerde ledd.  
 

Kirkerådet innvilger, med hjemmel i kirkeordningen § 23 tredje ledd, unntak fra 
bestemmelsene om antall sitteplasser i kirkeordningen § 23 andre ledd. Det skal 
være minimum 200 sitteplasser i kirkerommet i Sædalen kirke, med mulighet for 
utvidelse til 350 sitteplasser. 
 
Det er en forutsetning for Kirkerådets godkjenning at kirken blir oppført i tråd med 
det bearbeidete vinnerprosjektet fra arkitektkonkurransen, «En kirke full av liv», slik 
det er presentert i søknaden fra Bergen kirkelige fellesråd, datert 12.02.2022. 
 
Bjørgvin biskop skal i henhold til kirkeordningen § 20 fjerde ledd godkjenne kirkens 
inventar og utstyr, samt kirkekunst.  
 
Kirkerådet delegerer myndighet for godkjenning av endringer i prosjektet til 
biskopen. 
 
 
 

Saksorientering 
 
 

Bakgrunn 
 
Sædalen kirke i Bergen er den første nye kirken som skal godkjennes av Kirkerådet 
etter kirkeordningen § 23 fjerde ledd. Etter overføringen av godkjenningsmyndighet 
fra departementet til Kirkerådet 1. januar 2021 har det vært utarbeidet en veileder: 
«Kirkerådets godkjenning av nye kirker – veiledning og retningslinjer for 
saksbehandlingen». Den ble publisert som rundskriv nr. 1 – 2022. Bergen kirkelige 
fellesråd har bidratt i arbeidsgruppen for veilederen og har senere brukt den i sitt 
arbeid med søknaden for Sædalen kirke.  
 
Søknaden ble levert komplett med alle nødvendige vedlegg og belyser saken på en 
grundig og god måte. Det foreligger positive vedtak fra menighetsrådet i Birkeland 
menighet og fra Bergen kirkelige fellesråd, samt en uttalelse til støtte for prosjektet 
fra biskopen i Bjørgvin. 
 
Det vises til søknadsdokumentet for fullstendig bakgrunnsinformasjon om 
prosjektet. 
 
Bergen kirkelige fellesråd innehar byggherrerollen i prosjektet og har engasjert 
arkitekt og entreprenør som vant pris- og designkonkurransen med forslaget «En 
kirke full av liv». Prosjektteamet består av Hille og Melbye og KOHT arkitekter, TAG 
landskapsarkitekter og K. Nordang entreprenør AS. Til grunn for søknaden ligger 
vinnerprosjektet som er bearbeidet med utgangspunkt i juryens «Anbefalinger for 
videre arbeid i prosjektfasen». Parallelt med søknaden til Kirkerådet forberedes det 
søknad om rammetillatelse til Bergen kommune. 
 

https://kirken.no/contentassets/8a7fcc08c5f14f969d106a5451dafae5/kirker%C3%A5dets%20godkjenning%20av%20nye%20kirker%20%20veiledning%20og%20retningslinjer%20for%20saksbehandlingen.pdf
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Søknadsdokumentet fra Bergen kirkelige fellesråd med alle vedlegg er omfattende og 
gir en god og instruktiv oppsummering av prosessene frem til arkitektkonkurransen, 
samt juryarbeidet og bearbeidelsen av vinnerutkastet etter konkurransen. Denne 
saksorienteringen fokuserer på utvalgte punkter som er vesentlige for Kirkerådets 
saksbehandling etter kirkeordningen.  
 
Det veiledende romprogrammet, «bestillingen» som lå til grunn for 
arkitektkonkurransen, beskriver et samlet bruksareal på ca. 930m2, fordelt på 
Kirkerommet med sakristier, kirketorg med café, og aktivitetsrom. I tillegg var det 
beskrevet et kombinert garasjeanlegg / aktivitetsrom. 
 
Godkjenning av tomt 
 
Kirkeordningen § 23 fjerde ledd lyder:  

Oppføring av ny kirke skal godkjennes av Kirkerådet. Det samme gjelder 
tomt til oppføring av kirke, tegninger, kostnadsoverslag og 
finansieringsplan. 

 
Departementet praktiserte godkjenning av nye kirker i ett trinn, det vil si kirketomt 
og kirkebygg ble behandlet under ett når byggeprosjektet var kommet langt nok. 
Kirkerådets nye rundskriv legger for fremtiden opp til en to-trinns godkjenning, der 
tomtevalget behandles i trinn en, når beslutningen faktisk tas, og selve kirkebygget 
senere i trinn to. 
 
For Sædalen kirke, som faller i en overgangsperiode, anbefales det å følge 
departementets tidligere praksis. Dette innebærer at Kirkerådet tar utgangspunktet i 
kirketomten slik det er satt av i reguleringsplanen, og godkjenner den i ett vedtak 
sammen med «tegninger, kostnadsoverslag og finansieringsplan» for kirkebygget, 
ref. kirkeordningen § 23 fjerde ledd. 
 
I søknaden, side 3 til 5, er det gjort rede for reguleringen av kirketomten i Sædalen i 
årene 2016 til 2019. Ferdig regulert tomt ble kjøpt i 2021. Kirkerådets daværende 
kirkebyggrådgiver sivilarkitekt Ove Morten Berge var involvert i prosessene rundt 
reguleringen. Han ga innspill som blant annet førte til en utvidelse av kirketomten. 
 
Kirketomten har en fin beliggenhet, sentralt i Sædalen. Reguleringsbestemmelser for 
nabotomten sikrer at en fremtidig utbygging må ta hensyn til kirkebygget. Samtidig 
er det kun en begrenset del av kirketomten som er egnet for bebyggelse, da flomfaren 
i Austlibekken må hensyntas. Begrensningene og utfordringene dette innebærer ble 
åpent kommunisert i arkitektkonkurransen. Foreliggende forslag håndterer 
flomfaren både ved å plassere kirken på tomtas høyeste punkt og ved å utforme 
utomhusanlegget – «kirkeparken» - som en buffersone for flomvannet. 
 
Ett sokn – to kirker 
 
Sædalen menighet er formelt sett ikke et eget sokn, og det er heller ingen planer om 
at det skal bli det. Søknaden redegjør på side 3 for behovet for en kirke nummer 2 i 
Birkeland sokn og anmoder Kirkerådet om å innvilge unntak fra bestemmelsene i 
kirkeordningen § 23 om antall sitteplasser (i søknaden brukes ordet 
«størrelseskravet»). 
 
Birkeland sokn har totalt ca. 20.000 medlemmer. Kirkeordning § 23 andre ledd 
lyder: 
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Ny kirke skal i kirkerommet ha sitteplass til en tidel av Den norske kirkes 
medlemmer i soknet. Det kreves likevel minst 200 og ikke mer enn 500 
sitteplasser. 
 

I Birkeland kirke er det per i dag 300 plasser. Det foreligger konkrete planer om å 
utvide kirken til å kunne romme 500 personer. Sitteplasser til en tidel av 
medlemmene tilsier et behov på 2.000 plasser totalt i soknet. Etter kirkeordningens 
bestemmelser burde den nye kirken i Sædalen dermed vært dimensjonert for 500 
personer. 
 
Sædalen kirke planlegges som en «nærkirke» for befolkningen i nærområdet. 
Kapasiteten på cirka 200 plasser i kirkerommet i normalsituasjonen og cirka 350 ved 
maks utvidelse av kirkerommet samsvarer godt med aktivitetsnivået i menigheten 
slik det er i dag. 
 
Menighetsmøte i Birkeland menighet ble avholdt 30. januar 2022 og støtter 
prosjektet. Det er verdt å merke seg at det i menighetsmøte allerede ble drøftet 
muligheter for et fruktbart samarbeid mellom de to kirkene i soknet. 
 
I en helhetsvurdering fremstår det som en god løsning for et så stort sokn som 
Birkeland å kunne drive kirkelig arbeid fra to baser i hvert sitt geografiske område: 
«sognekirken» Birkeland og «nærkirken» Sædalen. I denne konteksten er det 
viktigere at kirkene er godt plassert og tilpasset det mangfoldige arbeidet som de skal 
romme, enn at de oppfyller kravet til antall sitteplasser fult ut. Konseptet «nærkirke» 
representerer en ny og lovende måte å utvikle kirkens tilstedeværelse i storbyen 
Bergen på.  
 
Delegasjon til biskopen 
 
Biskopens uttalelse til prosjektet, datert 11.02.2022, følger søknaden og er på dette 
stadiet i prosessen formulert som innspill til Kirkerådets saksbehandling. Biskopen 
anbefaler Kirkerådet å godkjenne søknaden. 
 
Biskopen har etter kirkeordningen § 20 fjerde ledd godkjenningsmyndighet for 
inventar og utstyr. Kirkerådet kontrollerer i sin saksbehandling at det foreligger en 
overordnet plan for liturgisk inventar og utstyr. Det fremgår av innleverte tegninger 
at alteret er fast plassert og fritt fra bakveggen, med mulighet for å forrette fra begge 
sider. Døpefont og lesepult er plassert på hver sin side av alteret, men skal være 
flyttbare. Det opphøyde veggfeltet bak alteret er pekt ut som stedet for kirkekunsten, 
muligens i kombinasjon med korset som er vist foreløpig. De vesentlige liturgiske 
elementene i kirkerommet er dermed til stede og foreløpig plassert på en 
hensiktsmessig måte, uten at nåværende plassering må være den endelige. 
 
Den videre oppfølgingen og endelig godkjenning av utformingen av inventar, utstyr 
og kunst overlates til biskopen i Bjørgvin. Han viser i sin uttalelse til kravene i 
Forskrift om regler for liturgisk inventar og utstyr. Det kommer også frem av 
uttalelsen at biskopen ønsker å engasjere seg aktivt i kunstutvalgets arbeid. 
 
I tilfelle det skulle være behov for endringer i prosjektet som avviker vesentlig fra 
materiale som ligger til grunn for Kirkerådets godkjenning, vil biskopen i Bjørgvin 
være tettere på prosjektet og vil raskere kunne ta stilling til endringene. Biskopen vil 
uansett være den som godkjenner endringer av kirkebygget – «tiltak utover vanlig 
vedlikehold» – etter at kirken er reist, jf. kirkeordningen § 23 sjette ledd. Kirkerådet 
anbefales derfor å delegere ansvar for godkjenning av endringer under 
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prosjekterings- og byggefasen til biskopen. Det vises i den forbindelsen til avsnitt 3 
«Nærmere om saksgangen» i det nye rundskrivet nr.1 – 2022 
 
Økonomi 
 
I søknaden er finansieringsplan for prosjektet fremlagt og nærmere omtalt på side 
16.  
 
Finansiering av investeringen i kirkebygget er sammensatt av 40 mill. kr øremerkete 
kommunale midler, 20 mill. kr fra fellesrådets frie investeringsmidler og 3,5 mill. kr 
innsamlete midler bevilget av Sædalen menighetsstyre og Birkeland menighetsråd. 
 
Fellesrådet har siden 2019 fått en tilleggsbevilgning fra Bergen kommune på 0,6 
mill. kr per år til Sædalen menighets arbeid i påvente av det nye kirkebygget. Fra og 
med 2023 har BKF søkt om ytterliggere 0,6 mill. kr årlig til drift av kirken og 
minimumsbemanning. Utgifter utover dette skal fellesrådet dekke inn gjennom 
innsparing og effektivisering på andre områder. 
 
Konkurranseformen, pris- og designkonkurranse, sikret at alle deltakende team i 
arkitektkonkurransen hadde med seg en entreprenør som sto inne for at utkastene 
kunne realiseres innenfor en gitt kostnadsramme. 
Totalentreprise-kontrakten som nå er inngått med Nordang AS gir et tilstrekkelig 
økonomisk handlingsrom for tilvalg av opsjoner og risikohåndtering innenfor 
oppsatt styringsramme. 
 
Bergen kirkelig fellesråd bemanner, ved hjelp av sitt eiendomsselskap Akasia AS, 
nøkkelposisjonene i byggherreorganisasjonen med egne fagfolk og sikrer dermed god 
prosjektstyring. Se avsnitt «Entrepriseform og byggeorganisasjon» på side 15 i 
søknaden. 

 
Vurdering 
 
Både menigheten og fellesrådet fortjener ros for målrettet og godt arbeid med 
utviklingen av byggeprogrammet og forberedelsen og gjennomføringen av 
arkitektkonkurransen. Det er mange ressurssterke og engasjerte mennesker i 
menigheten som har bidratt og fortsatt bidrar i ulike utvalg og komitéer, samtidig 
som fellesrådet har lykkes med å innlemme det lokale engasjementet i et profesjonelt 
byggeprosjekt.  
 
Av mange gode bidrag kan dokumentet «Sædalen kirke – en kirke full av liv – 
brukerreiser» (vedlegg nr 2 til søknaden) som var en del av underlagsmateriale til 
arkitektkonkurransen, fremheves. Her beskriver menigheten flere ulike scenarioer 
for bruken av kirkerommet gjennom en typisk uke, og tydeliggjør hvilke behov ulike 
brukere vil ha og hvilke romlige sammenhenger som er viktige for at kirkebygget 
fungerer godt for et moderne menighetsliv. Tydelig formidling av brukernes behov til 
arkitektene er helt avgjørende for utfallet av konkurransen. Måten dette ble løst på i 
Sædalen kan med fordel brukes som forbilde for kommende kirkeprosjekter. 
 
Vinnerprosjektet etter konkurransen fremstår som et utmerket svar på bestillingen i 
konkurranseprogrammet, samtidig som det har mange arkitektoniske kvaliteter. 
 
Juryen for arkitektkonkurransen uttaler følgende om vinnerprosjektet: 
 

https://kirken.no/contentassets/8a7fcc08c5f14f969d106a5451dafae5/kirker%C3%A5dets%20godkjenning%20av%20nye%20kirker%20%20veiledning%20og%20retningslinjer%20for%20saksbehandlingen.pdf
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Forslaget har et tydelig, solid og robust konsept med potensiale for videre 
bearbeiding i prosjekteringsfasen og forholder seg strengt til 
reguleringsplanen for tomten. Forslaget vektlegger et tydelig kirkebygg og 
svarer på menighetens ønsker og behov om en fleksibel romløsning på en 
helhetlig måte. 
 
En kirke full av liv har en arkitektonisk vilje og en troverdighet som et samlet 
anlegg. Forslaget harmonerer i samspillet mellom arkitektur, omgivelser og 
funksjoner og vil bli et landemerke i sentrum av Sædalen. 
 
Arkitektur er en fortelling. Bygget har en tydelig annonsering av å være en 
kirke, med tårnet i front og en innbydende felles inngang for alle. I kirkelig 
tradisjon har bygget en aksial oppbygging med et østvendt kirkerom. Kirken 
og kirkebakken henvender seg bestemt og flott mot sentrum, og relasjonen 
mellom ute og inne er tydelig og fint balansert. 
 
Kirkeanlegget er kompakt og har en funksjonell oppdeling med god 
plassering av og interaksjon mellom de forskjellige funksjonene. 
Planløsningen er ryddig med en god sonefordeling som inviterer til flerbruk. 
 
Kirkerommets grunnplan har gode proporsjoner som kan gi et allsidig og 
godt rom. Rommet har god høyde og planen er kvadratisk. Dette gir en god 
bredde som sikrer god fleksibilitet og en romfølelse også ved fullsatt kirke. 
Ved åpning av kirkerommets bakvegg i full bredde vil kapasiteten i 
kirkerommet økes betydelig og sikre god visuell kontakt til korpartiet for alle 
til stede. Den rette aksen mellom kirketorg og kirkerom muliggjør en 
transparens hvor alteret kan være synlig fra en kommer inn hoveddøren i 
kirken. Juryen ser potensialet i rommets kvalitet som vil komme til sin rett i 
den videre bearbeidelsen av bygget gjennom prosjektfasen. 
 
Kirketorgets planløsning er åpen og fleksibel med ulike soner og kjøkkenet 
med serveringsområde er gitt en sentral plassering. Store vindusflater som 
kan åpnes sikrer gode lysforhold og en nær relasjon til uterommet kalt 
kirkebakken og naturen definert som kirkeparken. Sammen gjør dette at 
kirketorget vil gi en god atmosfære og kan bli det møtestedet som er så 
sentralt i visjonen for Sædalen kirke. 
 
Plassering av preste- og dåpssakristi fungerer godt både når det er 
gudstjeneste og til bruk i løpet av uken. Vi vil særlig trekke frem 
dåpssakristiets utforming. Det vil også være et egnet grupperom og et sted 
for stillhet, kontemplasjon og samtale. Aktivitetsdelen i andre etasje har en 
fleksibilitet som gjør at kirken vil kunne romme allsidig bruk og aktivitet, noe 
som særlig er viktig for barn og unge. 
 
Materialpaletten for kirkebygget som helhet harmonerer både i det estetiske 
uttrykket og svarer godt til ønsket om bærekraft og miljø i det korte og lange 
perspektiv. Forslaget har også aktivt tatt i bruk mulighetene teglstein gir for 
en unik og estetisk fasade på dagtid så vel som etter at mørket har senket 
seg. Materialvalget som er inkludert i det tilbudte prosjektet vil sikre kirken 
lang levetid og med et akseptabelt vedlikehold. 
 
Juryen har tro på konseptet for kirkeparken som er forsiktig innarbeidet i 
det sårbare 
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landskapsrommet, med stiforbindelsen langs bekken med stasjoner for 
opphold og aktivitet. 
 
Prosjektet har også forholdt seg strengt til reguleringsplanen og er av juryen 
vurdert å ha lav risiko knyttet til godkjenning og gjennomføring innenfor de 
rammer som er gitt. 
 
JURYENS ANBEFALING FOR VIDERE ARBEID I P R O S J E K T F A S E N 
 
Kirkerommet er hovedrommet i den nye kirken, og må fremstå lyst, varmt 
og rommelig med et helhetlig arkitektonisk og kunstnerisk uttrykk. 
Konkurranseutkastets perspektiv av kirkerommet er uheldig da det 
illustrerer en kald atmosfære i valg av møbler, lysinnslipp og uttrykk. 
Juryen ser potensialet i rommets kvaliteter og ønsker derfor at dette 
bearbeides videre med særlig henblikk på ulik bruk av rommet, lysinnslipp, 
alterparti, plassering av orgel, plass for rullestolbrukere og integrering av 
AV-utstyr. Kirkekunsten vil også gi mye til rommet og kunstner må 
inkluderes i kirkerommets videre bearbeidelse. 
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Illustrasjonen over er fra arkitektkonkurransen og viser kirkebakken og 
hovedinngangen med henvendelse til Sædalen sentrum 
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Illustrasjonene nedenfor viser bearbeidet kirkerom etter konkurransen: 
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Viktige endringer etter arkitektkonkurransen 
 
Sist oppdaterte snitt og plantegninger er vist som illustrasjoner i søknaden på side 10 
til 12. 
 
Kirkerommet 
 
Kirkerommet har blitt bearbeidet etter konkurransen på følgende punkter: 

 Hovedaksen mot alteret er visuelt styrket 

 Dybden for kordelen er økt, i tråd med menighetens ønsker. 

 Fargesettingen er endret til varmere toner. Hovedmaterialpalett – sekkeskurt 
tegl og puss på veggene, slipt betong i gulvet og tre i taket er bibeholdt, men 
finjustert i fargevalør. 

 Vinduer er justert i størrelse, vindu i alterveggen er fjernet for å styrke alteret 
som rommets liturgiske midtpunkt 

 Galleri er frigjort til senere montering av orgelet – teknisk rom er flyttet til 
kjelleren. 

 
Kirkerådets kirkebyggrådgiver har deltatt i et møte om endringene i kirkerommet og 
bidratt med innspill. Arkitektene har svart godt på juryens innspill om rommets 
atmosfære og lysinnslipp, plassering av orgel og alterpartiet. 
 
Parkeringskjeller / aktivitetsrom 
 
Vinnerprosjektet «En kirke full av liv» ble levert med en opsjon på en 
parkeringskjeller. I reguleringsplanen for kirketomten er det et krav at HC-
parkeringsplassene definert i 
kommunens parkeringsnorm skal dekkes innenfor kirketomten. Parkeringsnormen 
tilsier 7 HC-parkeringsplasser for kirkebygget. Andre parkeringsplasser kan dekkes 
innenfor kirketomten, eller ved å bruke alternative parkeringsplasser i nærområdet. 
Bergen kirkelige fellesråd har i mellomtiden innløst opsjonen og bestilt kjelleren, da 
det viste seg krevende å plassere 7 HC-parkeringsplasser på bakkeplan på egen tomt. 
 
Parkeringskjelleren har plass til nødvendig antall HC-parkeringsplasser og 
sykkelparkering. I tillegg er teknisk rom flyttet fra andre etasjen til kjelleren. 
Innerste del av parkeringskjelleren kan ved behov skilles av og hele eller deler av 
garasjen kan brukes som aktivitetsrom for barn og unge når den ikke brukes til 
parkering. 
 
Bergen kirkelig fellesråd har ettersendt en egen redegjørelse for valgene tatt i 
forbindelse med parkeringskjelleren. Dokumentet inneholder illustrasjoner som 
viser hvordan nedkjørselen på østsiden av kirkebygget vil være skjult fra de fleste 
relevante ståsteder i området. 
 
Oppfølging av prosjektets bærekraftmål 
 
Det vises til redegjørelsen i søknadens avsnitt om «Miljø og bærekraft» på side 13 og 
14. 
 
Prosjektets miljøprofil har blitt styrket utover kravene som ble stilt i 
konkurranseprogrammet. Bergen kirkelige fellesråd ber i sitt vedtak av 08.12.2021 
om: 
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 «… at kirkevergen legger inn gode miljøvalg i byggeprosjektet, og ber om at 
det settes av nødvendige midler til dette i reviderte budsjetter.» 
 

Som en konsekvens har prosjektet innhentet tilbud for et solcelleanlegg og en 
oppvarmingsløsning med mulighet for frikjøling basert på bergvarme. Bergvarme 
(væske/vann-varmepumpe) vil kunne dekke mer enn 50% av byggets årlige 
energibehov til oppvarming, ventilasjon og varmt tappevann. Forutsatt at Enova 
bevilger tilskudd fra sitt program vil både solceller og bergvarme bli bestilt som en 
del av prosjektleveransen. 
 
Gjenstående prosjektering 
 
I avsnittet «Videre bearbeiding av vinnerbidraget» på side 8 og 9 i søknaden gis det 
en detaljert oversikt over endringene som har blitt diskutert og innarbeidet i 
prosjektet, samt pågående justeringer under prosjekteringen. 
 
Endringene som nå pågår i prosjektet, vurderes å være av en karakter som er 
vanligvis forventet i prosjekteringsfasen. Arkitektene og prosjekteringsgruppen vil i 
samarbeid med menighetens ressurspersoner og biskopen finne frem til gode 
løsninger innenfor prosjektets rammer, uten behov for ny søknad. Kirkerådets 
kirkebyggrådgiver er, og vil fortsatt være, i dialog med prosjektet. 
 
I tillegg til punktene som er nevnt i søknaden, trekkes det frem følgende viktige 
oppfølgingspunkter: 

 Integrasjon av lys-, lyd- og AV-installasjoner i kirkerommet. Her er det viktig 
å ta valg som balanserer tekniske og estetiske krav. Tekniske innredninger i 
kirkerommet skal være mest mulig skjult eller tilpasset, slik at de ikke 
reduserer rommets og kirkekunstens estetiske virkning. 

 De liturgiske møblene og kirkekunsten må utformes og plasseres i en helhetlig 
sammenheng med kirkerommet og dets liturgiske funksjon. Det er fortsatt et 
potensial for ytterligere forbedring av kirkerommet, særlig med tanke på 
fleksibel bruk av rommet. Ulike stol-oppstillinger og plasseringer av døpefont 
og lesepult, samt scenarioer for nattverdsfeiringen bør undersøkes for at 
menigheten skal kunne ta hele det liturgiske rommet i bruk. 

 Bearbeidelse av «kirkebakken» utenfor kirkens hovedinngang, slik at den 
inviterer til opphold og uformelle møter mellom mennesker 

 
Det forutsettes at disse innspillene følges opp av prosjektgruppen.  
 
Konklusjon 
 
Prosjektet er kommet opp med veldig gode svar på Sædalen menighets behov. 
Sædalen kirke slik den presenteres i søknaden vil være en berikelse for bydelen og en 
funksjonell og verdig ramme for menighetens gudstjenestefeiring og andre 
aktiviteter. Prosjektets organisering og økonomi fremstår som solide og betryggende, 
og det er så langt ingen indikasjoner på større utfordringer som vil kunne sette 
prosjektet i fare. 
 
Sædalen kirke anbefales godkjent av Kirkerådet etter kirkeordningen § 23 fjerde 
ledd. 
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Økonomiske/administrative konsekvenser 
 

Vedtaket har ingen økonomiske og administrative konsekvenser for Kirkerådet.  
 
 
 
 

Vedlegg 
 
00 «Sædalen kirke – søknad om godkjenning» 
 
16 «Sædalen kirke – søknad om godkjenning - svar på innspill vedr parkeringskjeller» 
ettersendt på forespørsel fra saksbehandler i Kirkerådet 
 
 
Komplett liste av alle innleverte vedlegg finnes sist i søknadsdokumentet. 
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