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IDÈ BYGNINGSFORM
Kirken og det gamle bibliotek med tilbygninger, 
der i dag udgør kirkecentret, er markante 
bygninger. Den foreslåede udvidelse spiller 
videre på de takter, der er slået an i kirkecentret. 

Udvidelsen er sammensat af en bygning, der 
ligger parallelt med gaden og en bygning, 
der ligger vinkelret på gaden – ligesom de 
eksisterende tilbygninger til kirkecentret. 

De nye bygninger har proportioner, der er 
i harmoni med de eksisterende bygninger. 
Bygningen parallelt med gaden matcher husene 
på den modsatte side, og den gavlvendte 
bygning danner overgang til det højere nabo-
hus. Mod haven fortsætter parallelbygningen 
klostergårdsmotivet fra den eksisterende 
bygning, mens den gavlvendte bygning 
runder byggeriet af. Udvidelsen fastholder og 
understreger således gaderummets karakter, 
ligesom den lukker og fredeliggør haverummet.

Udvidelsen har et meget enkelt udtryk, 
der viser det som et nutidigt byggeri. Et 
par bygningsdetaljer fra det eksisterende 
byggeri er dog videreført i udvidelsen som 
karakterskabende elementer, henholdsvis den 
høje pudsede sokkel og de smalle nicher i 
gavlene. Den pudsede sokkel, der byggeteknisk 
er en fornuftig løsning, er ikke stoppet ved 
gulvhøjde, men ført op til underkanten af 
vinduerne, hvorved det løser den udfordring, 
at fortovet på en kort strækning når over 
gulvniveauet. De smalle nicher er blevet til 
åbninger, der kan anvendes som indtag og 
afkast for et evt. ventilationsanlæg. 

Materialevalget er, i overensstemmelse med 
de eksisterende bygninger, røde teglmursten i 
facader og røde vingetegl på tagene. Det enkle 
udtryk og det gedigne materialevalg  vil være 
med til at sikre lave anlæggelsesudgifter og 
lave driftsomkostninger.

IDÈ BYGGETEKNIK
Bygningernes proportioner og enkle udtryk 
modsvares af en enkel byggeteknik med 
gennemprøvede konstruktioner uden kom-
plicerede detaljer. Husets ydervægge og hoved-
skillevægge bærer tagene, der er opbygget 
med gitterspær. Gitterspærene har skrå fod, 
der giver mulighed for skrå loftflader og stor 
rumhøjde. Standard ovenlysvinduer placeret 
i kip giver lys til rum midt i bygningerne og 
mulighed for god naturlig ventilation.

Det kan med baggrund i de store rumhøjder 
og de højt placerede tagvinduer overvejes 
at undlade mekanisk ventilation. Ønskes der 
etableret mekanisk ventilation, kan anlægget 
placeres i loftrummene, og luftindtag og afkast 
kan ske gennem gavlåbningerne.

Provstikontor

Møde- og aktivitetsrum

Galleri

Kirkekontor

Køkken

SITUATIONSPLAN 1:200

VISUALISERING FRA KIRKEHAVEN

OVERSIGTSVISUALISERING

PLANCHE

1

Ø S T E R B R O  2  .  7 8 0 0  S K I V E
97 52 92 66 . WWW.ARKITEKTYDE.DK


