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Klepp kommune har 20 000 innbyggere med et aktivt og mangfoldig 
kirke og bedehusmiljø, idretts og kulturliv.

Kommunen ligger midt på Jæren med korte avstander til 
nabokommunene, med et velutviklet samarbeid innen kulturliv og 
breddeidrett.

Kirken i Kleppe sentrum er fra 1846 og blir for liten for dagens aktivitet i 
en kirkelyd på 8000 medlemmer. Rådhuset i Klepp bygget i 1974 ligger 
midt i sentrum og har behov for renovering.

Kommunestyret i Klepp har vedtatt å renovere bygget, bygge det om til et 
kommunehus samt samlokalisere dette med en ny sentrumskirke. 
Prosjektet inneholder en kirke, en stor kultursal, bibliotek og andre kultur 
fasiliteter i tillegg til kommunens- og kirkens administrasjon. Hensikten 
med samlokaliseringen er å skape gode møteplasser på tvers av 
interesser, sambruke arealene og skape mer aktivitet i sentrum både på 
dagtid og kveldstid.

Mål for prosjektet er « Eit bygg for alle» med verdier som:
• Gevinst av samlokalisering
• Ope og inviterande
• Aktive møteareanaer
• Tydeleg miljøprofili

For å sikre gode løsninger for et bygg for alle ble det vedtatt å arrangere 
en arkitektkonkurranse med prekvalifisering. 4 arkitektteam har levert 
gode og gjennomarbeidede løsninger som skal være realiserbare innenfor 
en nøktern økonomisk ramme. Målet med konkurransen er også å 
revitalisere denne delen av sentrum med et aktivt og attraktivt 
møtepunkt.
 
Målsettingen med konkurransen er:
1. Å skape et overordnet arkitektonsik grep i sentrum, med god 

arkitektur som formidler innholdet, har god logistikk for besøkende og 
brukerne og som forholder seg til omgivelsene på en god måte.

2. Å utforme et godt arkitektonisk uttrykk og funksjonalitet som gir gode 
møteplasser, er enkel å forholde seg til som bruker, er fleksibel i bruk 
og funksjon, som integrerer men også som er tydelig i respekt for 
mangfold og bruk for alle grupper.

3. Sørge for bærekraftige løsninger, miljømessig og økonomisk.
4. Utforme et prosjekt som er realiserbart i gjennomføringen, innen en 

nøktern økonomisk ramme. Utnytte eksisterende bygg godt med 
areale"ektive løsninger som underbyggermålet om samhandling og 
samskaping.

KONKURRANSENS VINNER

Motto: «Kleppr» 
L2 arkitekter AS
KOHT arkitekter

2.PREIMIE

Motto: «Favn» 
Atelier Oslo
Trodahl arkitekter 

3.PREIMIE

Motto: «Kleppekrossen» 
Longva arkitekter
Arkitekt professor Einar Dahle
Grindaker AS Landskapsarkitekter

4.PREIMIE

Motto: «Samling» 
HRTB arkitekter

KORT OM KONKURRANSE-
OPPGAVEN

RANGERING

Foto: konkurranseunderlaget
Foto: konkurranseunderlaget
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Utgitt av Norske arkitekters landsforbund 
på oppdrag av Klepp kommune

JURY 

De innleverte utkastene er bedømt av 
en jury med følgende sammensetning:

Sigmund Rolfsen
Ordfører, Klepp Kommune, 
Juryens leder

Jan Erik Rossow
Arkitekt, oppnevnt av Norske 
arkitekters landsforbund

Sverre Svendsen
Arkitekt, oppnevnt av Norske 
arkitekters landsforbund

Inger Kari Søyland
Kirkerepresentant 

Leif Solberg
Kirkerepresentant

Ulf Ludvigsen
Kultursjef, Klepp Kommune

Torild Lende Fjermestad
Kommunedirektør, Klepp Kommune

Bjørg Wigestrand
Eiendomssjef, Klepp Kommune

Kai Reaver
Arkitekt MNAL, juryens sekretær

Konkurransen ble kunngjort og gjennomført som en begrenset plan- og 
designkonkurranse. Konkurransen gjennomføres av Klepp Kommune. 
Norske arkitekters landsforbund (NAL) er sekretariat.

Kunngjøring overfor det norske og europeiske marked ble foretatt 
gjennom Do$n-systemet, TED og Norske arkitekters landsforbund 
(NAL) sin hjemmeside 05.01.2021 med påmeldingsfrist 28.01.2021. 
Innen fristen søkte totalt 35 team om deltakelse i konkurransen. 
Samtlige hadde levert etterspurt dokumentasjon og ingen ble avvist. 

Søknadene ble gjennomgått og evaluert basert på kriteriene oppgitt i 
konkurransegrunnlaget. De fire utvalgte teamene scoret best på 
kriteriene relevant erfaring og tilgjengelige ressurser. Det var et krav 
om at tilbyder skulle dokumentere erfaring fra tilsvarende arbeid, for 
arkitektens del detaljprosjektering av kombinerte bygg i en kompleks 
bysituasjon. 

De utvalgte teamene var:

1. L2 med KOHT Arkitekter
2. Longva arkitekter med Einar Dahle arkitekter
3. HRTB AS Arkitekter MNAL
4. Atelier Oslo med Trodahl arkitekter

De fire utvalgte teamene ble invitert til oppstartseminar og befaring 
04.05.2021. Frist for spørsmål til konkurranseprogrammet var satt til 
10.08.2021. Innleveringsfristen i konkurransen var satt til 10.09.2021.

Alle fire konkurranseutkast ble levert innen fristen. Utkastene og 
navnekonvoluttene ble levert til konkurransefunksjonær i Klepp 
Kommune. Mottak av utkast og navnekonvolutter ble håndtert av 
konkurransefunksjonær slik at anonymiteten til konkurransedeltakerne 
ble ivaretatt. 

Alle 4 utkast ble formelt godkjent av juryen for videre juryering. 
Konkurranseutkastene ble vurdert av en kompetent fagjury og 
anonymitetsprinsippet har konsekvent blitt ivaretatt. Juryen 
gjennomførte 4 jurymøter: 20.september, 6.oktober, 14. oktober og 
20. oktober.

Juryens mandat har vært å kåre konkurransens vinner og rangere 
øvrige utkast. Hvert utkast ble tildelt NOK 200.000 eks mva,- 
i honorar.

GJENNOMFØRING AV 
KONKURRANSEN 

JURY
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EVALUERINGSKRITERIER 

Flyfoto av dagens situasjon. Skjerm
dum

p fra Gule sider.

Følgende kriterier i uprioritert rekkefølge, ble vektlagt ved 
evaluering av konkurranseutkastene: 

Overordna arkitektonisk grep
• Samla skal det arkitektoniske grepet medvirka til å få 

eit nøkternt signalbygg som gir rom for mangfald, 
aktivitet og samskaping, skal verta eit bygg for alle.

• Forhold til omgjevnader og tilpasning til staden.
• Gjev innbyggjarane gode og inkluderande møtestader.
• Skapar bindingar mellom kyrkja, administrasjonen, 

kultur, bibliotek og omgjevnader både visuelt og 
funksjonelt.

• Integrerer funksjonar og tenestar i eit bygg på ein 
areale"ektiv måte, der same areal kan fylle fleire 
funksjoner på ulike tider på døgeret.

• Gjer det lett å orientera seg og forflytta seg i bygget for 
publikum, i alle aldrar og med ulike funksjonsnivå.

• Kyrkjesalen skal oppfattes som eit arkitektonisk tydelig 
kyrkjebygg, men utført i samspel med det eksisterande 
bygget, slik at dette totalt sett vert eit godt heilskapleg 
konsept 

Bærekraftege løysingar, miljømessig og økonomisk
• Løysingar som vil gje vesentleg reduksjon i 

klimagassutsleppet ( i forhald til samanliknande 
referansebygg).

• Har materialkvaliteten som tåler intensiv bruk over tid.
• Som sikrar låge driftskostnader i eit 

livslaupsperspektiv.

Realisme med tanke på moglegheiter for 
gjennomføring /realisering av prosjektet, 
heilskapsøkonomi
• Konseptet skal kunna gjennomførast innenfor allereie 

vedtekne ramer.
• Synleggjera opp og nedskaleringsmoglegheiter 

gjennom å prioritera kva deler av prosjektet som kan 
aukast / el reduserast dersom ein skal tilpassa 
byggjekostnadane.
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JURYENS GENERELLE VURDERING

OVERORDNET GREP
Klepp kommunehus ligger i Kleppe, ved krysset mellom 
Jærvegen og Solavegen. Tomta for utvidelser strekker seg 
mot aktivitetsparken i vest. Adkomst er fra Solavegen, som 
danner en «sentrumsgate» i Kleppe. Kommunehuset er fra 
1970 med karakteristisk arkitektonisk uttrykk med en 
synlig betongribbekonstruksjon i ytterfasadene. 
Bygningen, som er omfattet av verneinteresser, består av 
to etasjer samt en underetasje som henter dagslys fra 
nord og delvis fra øst.

Med få unntak, som blant annet kommunehuset, ligger 
bebyggelsen langs Solavegen tilbaketrukket, med store 
parkeringsarealer ut mot vegen. Det gir en noe utflytende 
bygningsstruktur og et uklart gaterom. I motsetning til 
dette, danner den sammensatte bebyggelsen langs 
Kyrkjebakken et tettere gateløp og tydeligere gatestruktur.

De fire forslagene viser to ulike hovedprinsipper for 
disponering av bygningsmasse og tomt. I «Kleppr» og 
«Kleppekrossen» er kirke, aktivitetssal og storsal lagt i 
nybygg, de øvrige funksjonene er fordelt på de tre etasjene 
i eksisterende bygning. I begge disse forslagene danner 
bebyggelsen en U-form, ved at nybygget trekkes fram mot 
Solavegen og det etableres et inngangstorg som 
eksisterende og nytt bygg omkranser. Parkering er lagt i 
tomtas vestre del, mot aktivitetsparken. 

I forslagene «Favn» og «Samling» rommer nybygget kirke 
og aktivitetssal, de øvrige funksjonene er samlet i 
eksisterende bygg. Storsal og black box er lagt på 
underetasjenivå der dagens festsal og kommunestyresal 
ligger. I begge disse forslagene danner bebyggelsen en 
L-form, ved at nybygget er plassert tilbaketrukket fra 
Solavegen, som en bygningsfløy rettvinklet på 
eksisterende bygning. Parkeringen er lagt i front, ut mot 
Solavegen. 

Forslagene som er basert på en L-form fortsetter dagens 
bebyggelsesmønster langs Solavegen. Motsatt gir 
forslagene basert på en U-form en mer fortettet, 
«urbanisert» situasjon, som juryen mener kan være en 
første byggestein i en videre utvikling og fortetting langs 
Solavegen. Juryen ser potensialet et godt dimensjonert og 
nedskalert inngangstorg har for å tilby et nytt, konsentrert 
sosialt møtested i Kleppe, i kontrast til det ellers åpne og 
udefinerte gateløpet.

Ved å legge storsal og kirke som nybygg, vil begge kunne 
stå fram med en tilstedeværelse som i likhet med 
kommunehuset gir tydelig identitet til de ulike 
funksjonene - kirke, kultur og kommuneadministrasjon.

ARKITEKTONISK UTTRYKK
Nybygg
De fire forslagene viser stor bredde i arkitektonisk 
uttrykk. I de to L-forslagene, «Favn» og «Samling» er 
kirken gitt et tydelig, forholdsvis høyt volum. Mens det 
arkitektoniske uttrykket i «Favn» på en sympatisk måte 
slutter opp om kommunehusets tydelige, strukturelle 
karakter, er kirken i «Samling» gitt et volum og form som 
etter juryens mening virker overdrevent dramatiserende.

I de to U-formede forslagene «Kleppr» og «Kleppekrossen» 
er kirke og storsal formet som to selvstendige volumer. 
Mens «Kleppekrossen» viser forholdsvis lukkede, strenge 
fasader, er «Kleppr» brutt opp med di"erensierte, 
nedskalerte volumer med variasjon i fasadeuttrykk. Juryen 
mener det er en god tilnærming, som ved ytterligere 
bearbeiding vil kunne gi de ulike funksjonene individuell 
identitet i Kleppe sentrum. 

Eksisterende bygning
Juryen har lagt vekt på å bevare kommunehusets sterke 
arkitektoniske karakter. «Kleppr» og «Favn» foreslår 
begge beskjedne inngrep i kommunehusets ytre form og 
fasade, begrenset til noen nye åpninger i fasade mot 
inngangspartiet, og en fristilling av fasade i underetasje 
ved nytt inngangstorg mot Jærvegen. «Samling» legger et 
uforholdsmessig stort volum for tekniske rom på taket av 
det eksisterende bygget, og endrer dermed byggets 
karakter vesentlig og uheldig. «Kleppekrossen» er aleine 
om å foreslå en helt ny fasade på kommunehuset, for å 
oppnå god energie"ektivitet og bryte kuldebroer. Etter 
juryens mening vil dette grepet frata kommunehuset dets 
sterke arkitektoniske identitet, og være i strid med 
verneinteressene. 

De øvrige forslagene foreslår mer beskjedne tiltak for å 
bryte kuldebroene i fasadene. Det gir ikke samme 
energigevinst som i «Kleppekrossen», men ivaretar 
bygningens karakteristiske arkitektoniske uttrykk.

ORGANISERING, FUNKSJONALITET
De fire forslagene belyser på en god måte konsekvensene 
av de to hovedprinsippene for organisering av 
funksjonene i nytt og eksisterende bygg. I de to L-formede 
forslagene – «Favn» og «Samling» - rommer nybygget 
kirke og aktivitetssal. Storsalen er lagt i eksisterende 
bygg, der dagens festsal og kommunestyresal ligger. I 
disse forslagene tegner nybygget et mindre areal enn i de 
to øvrige, til gjengjeld utløser det behov for større 
ombygging av eksisterende bygg, noe som bl.a. går ut 
over teknisk areal. «Favn» og «Samling» viser begge at en 
slik ombygging kan bli kostbar og til dels gi uhensikts-
messige løsninger.

Klepp kommune har mottatt fire godt gjennomarbeidede forslag til Nytt kommunehus og kyrkje i Klepp. Samlet 
gir forslagene en bred belysning av utfordringene ved oppgaven og hvordan eksisterende bygg sammen med 
nybygg kan utvikles til et godt samlet anlegg for kirke, kulturformål og kommuneadministrasjon. 
Konkurransen har gitt juryen et godt grunnlag for enstemmig valg av vinner.
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Juryen ser det besnærende i å benytte det dobbelthøye 
volumet som i dag rommer festsal og kommunestyresal 
til ny storsal, men mener disse forslagene dokumenterer 
at denne plasseringen er problematisk med hensyn på 
tilkomst med større kjøretøy til sceneinngang - med 
kronglete adkomstvei, uoversiktlige forhold mellom 
kjøretøy og gangveg og for trange snuforhold for biler 
større enn liten lastebil (dimensjonerende type LL). 
Juryen kan derfor ikke anbefale en slik løsning.

I de to U-formede forslagene «Kleppr» og 
«Kleppekrossen» er storsalen lagt i nybygget med 
mulighet for en god tilkomst for innlasting til storsalen; 
best løst i «Kleppr». Det gir et større fotavtrykk for 
nybygget, men tilsvarende redusert behov for ombygging 
av eksisterende bygg.

Biblioteket er den funksjonen som vil ha lengst åpningstid 
flest dager i uka og året, og dermed være det mest 
aktiverende tilbudet i anlegget. I tre av forslagene er 
biblioteket lagt i kommunehusets 1. etasje, framskutt mot 
Solavegen. Juryen mener dette er en riktig lokalisering av 
biblioteket, som da vil skape liv og røre i bygget og i 
Solavegen også når de øvrige funksjonene holder stengt. 
Juryen mener «Kleppr» viser det beste grepet, ved å 
konsentrere inngangene – også bibliotekets – til 
inngangstorget, og ved å bygge om dagens inngang fra 
Solavegen til et «karnapp» som eksponerer biblioteket 
mot gata.

Forslagene viser ulik fordeling av kulturskolens arealer. 
For juryen har det vært viktig at øvingsrommene er 
tilfredsstillende utformet som arbeidsplasser med – så 
langt det er mulig – tilfredsstillende dagslys, og med god 
nærhet mellom øvingsrommene og kultur-
administrasjonens lokaler. «Kleppr» og «Favn» viser de 
beste løsningene for kulturskolen.

Også for ungdomsklubben Axis viser forslagene ulike 
løsninger. I «Kleppr» og «Samling» er denne funksjonen 
lagt i underetasje. Juryen mener dette gir den beste 
plasseringen, ettersom det gir mulighet for, ved behov, å, 
avsondre aktivitetene i ungdomsklubben fra aktivitetene i 
bygget for øvrig. «Kleppr» har den beste løsningen, med 
godt dagslystilfang og eget adkomsttorg for 
ungdomsklubben mot Jærvegen. 

Kirkens ungdomslokale er i stor grad knyttet til aktiviteter 
i kirken, og personalet har andre oppgaver og roller enn 
de voksne i ungdomsklubben. Det er derfor ønskelig med 
en plassering nær kirken, men gjerne i underetasje. 
«Favn» viser den beste lokaliseringen av denne 
funksjonen. 

Kirken har behov for nærhet mellom kirkelokalet og 
serveringsmulighetene. Også her viser «Favn» en god 
plassering. Løsningen i «Kleppr» har endringspotensiale 
for å oppnå en bedre funksjonalitet.

Møtesenteret skal betjene både den daglige aktiviteten i 
bygget og for brukere utenfra på kveldstid. Juryen mener 
dette er best løst ved å legge møtesenteret i 2. etasje i 
eksisterende bygg, slik «Kleppr» og «Kleppekrossen» 
foreslår. «Kleppr» viser forbilledlig god funksjonell og 
visuell kontakt mellom møtesenteret og hovedinngangen.

Kommunens og kirkens administrasjon er i alle forslagene 
lagt i 2. etasje i eksisterende bygg. Forslagene viser ulik 
disponering av arealene. «Samling» har den – i overkant 
-romsligste løsningen i og med at administrasjonen 
disponerer lokalene aleine, på bekostning av mer 
pressede arealer i bygget for øvrig. Juryen mener at det 
er tilstrekkelig areal til at administrasjonen kan dele 
etasjen med møtesenter eller kulturskole, slik de øvrige 
forslagene viser. Planløsningene viser ulik grad av 
åpenhet i lokalene. Etter juryens mening legger byggets 
struktur til rette for et stort mulighetsspekter for å finne 
gode løsninger gjennom en brukerprosess i det videre 
arbeidet. 

Alle forslagene viser en innvendig 
hovedkommunikasjonsåre i øst-vest-retning som knytter 
sammen funksjonene i eksisterende og nytt bygg, med 
hovedinngang sentralt plassert. Juryen mener denne 
innvendige «gata» fungerer best i de forslagene der den 
åpner for siktlinjer mot aktivitetsparken, og med åpninger 
i dekket som sikrer funksjonell og visuell kontakt med 
etasjene over og under. 

BÆREKRAFT, MILJØSTRATEGI
Alle forslagene har greit redegjort for miljøløsninger og 
energie"ektiviserende tiltak. Med noen få unntak med 
konkrete spesifikasjoner, er beskrivelsene forholdsvis 
generelle. Foreslåtte løsninger for nybygget tilfredsstiller 
kommunens ambisjoner, og i samtlige forslag vises det til 
ombruksmuligheter i tråd med sirkulærtenkning.

For energibruk ligger den største utfordringen i det 
eksisterende bygget og ivaretakelse av byggets karakter 
og verneverdighet. Med unntak av «Kleppekrossen», 
foreslås det moderate tiltak som etterisolering av tak og 
betongkonstruksjoner i fasade samt utskifting av vinduer. 

«Kleppekrossen» foreslår en ny fasade for kommunehuset 
som kan henges på eksisterende betongelementer, for å 
løse kuldebroproblematikk og gi bedre energibruk. 
Tiltaket vil gi et fullstendig endret arkitektonisk uttrykk. 
Juryen mener det ikke er i tråd med byggets verneverdige 
karakter, og at det også kan stilles spørsmål ved kost/
nytte-e"ekten av et så omfattende tiltak. Juryen mener 
tiltakene må ivareta byggets karakteristiske uttrykk.

Juryen har hatt ekstern bistand til kontroll av arealer og 
kostnader. Det er redegjort for disse under de individuelle 
kritikkene av forslagene.
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Juryen vurderer vinnerforslaget «Kleppr» til å være det 
forslaget som samlet sett best svarer ut kriteriene stilt i 
konkurransegrunnlaget. Etter juryens vurdering er 
utkastet robust nok til å kunne bearbeides i tråd med 
juryens anbefalinger for det videre arbeidet. 

Juryen vil foreslå at følgende forhold vurderes:
• Etter juryens mening er det viktig at inngangstorget 

framstår som et attraktivt, sosialt uterom for alle 
brukere. Det bør derfor vurderes å flytte kirketårnet 
mot vest, slik at det ikke blir et så definerende element 
ved inngangstorget. 

• Løsningen for hvordan volumet for storsalen knyttes til 
det eksisterende kommunehuset, bør bearbeides. 

• Løsningene for vestibyle, publikumshenvendelse og 
kantineareal bør bearbeides og gjøres mer romslig og 
oversiktlig. 

• Juryen foreslår også en mer direkte og åpen trapp/
amfi i atriet som slik at ungdomsarealet i underetasjen 
bindes bedre sammen med vestibylen.

• Det bør vurderes løsninger som muliggjør sambruk 
mellom storsalen og aktivitetssalen.

• Videre bør det sees på muligheter for å kunne dele 
aktivitetssalen i to med en fleksibel vegg.

• Kirkens ungdomslokale bør i sterkere grad kunne 
skilles av fra de øvrige ungdomslokalene, og kunne nås 
via egen inngang. Det er forutsatt at ungdomslokalet 
skal ha et nært forhold til kirkerommet, og derfor 
fortrinnsvis bør ligge i etasjen under kirkerommet. 

• Juryen mener at det i det videre arbeidet bør drøftes 
om den foreslåtte utendørs bibliotekshagen kan 
erstattes av en glassoverdekket «vinterhage». 

• Plassering og fordeling av bi-rom (lagre, toaletter, 
garderober) bør gjennomgås i forhold til bruksmønster 
for de ulike funksjonene og aktivitetene i bygget.

• Behov og løsninger for tekniske rom og føringsveger 
for nybygget må vurderes.

• Juryen vil foreslå at det vurderes tiltak for å bryte 
kuldebroe"ekten i betongribbene i eksisterende 
bygning, for eksempel ved pusset tynnisolasjon.

• Anbefalingene bør vurderes i forhold til gode, 
areale"ektive løsninger i nybygget, og må overholde 
opprinnelig budsjett. 

Vedrørende areale så har juryen hatt omfattende arbeider 
med beregning av areal. Juryen har her registrert at alle 
forslagene har for mye nybyggareal i forhold til det 
forespurte arealet i programmet. Juryen har kåret 
prosjekt KLEPPR til konkurransens vinner på grunn av det 
beste arkitektoniske og organisatoriske konseptet og 
grepet for stedet og oppgaven. Vinnerprosjektet har et 
robust konsept som gjør at juryen ser at de nødvendige 
endringene kan gjøres innenfor det konseptuelle grepet.

Oppsummert mener juryen at utkastet “Kleppr” har 
besvart konkurranseoppgaven på den beste måten. 

Juryens avgjørelse om konkurransens vinner og rangering 
av de øvrige utkast er enstemmig.

Juryen bestemte følgende rangering av forslagene

Rangert som nr. 1: Utkast «Kleppr». 
Vinner av konkurransen.

Rangert som nr 2: Utkast “Favn”

Rangert som nr. 3: Utkast “Kleppekrossen”

Rangert som nr. 4: Utkast “Samling”

JURYENS AVGJØRELSE

JURYENS AVGJØRELSE FOR DET VIDERE 
ARBEIDET MED PROSJEKTET
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TEKNISK ANLEGG
Bygningens funksjoner stiller krav til at innemiljøet skal 
kunne ivaretas på en god måte over hele døgnet, dvs. med svært 
variert bruk og belastning. Målet er at et godt innemiljø skal 
opprettholdes ved bruk av minst mulig energi, og skal være 
tilrettelagt på en måte slik at de tekniske installasjonene ikke 
opptar arealer og / eller volumer som kan benyttes til viktige 
bruksarealer med daglyskrav. De tekniske arealene er derfor 
plassert samlet i underetasje med enkel tilkomst for teknisk 
personale fra nedsenket terreng. 

Ventilasjonsluft til og fra kirkesal og storsal med støttearealer 
legges i kulvert i grunnen for å unngå synlige kryssinger av 
ventilasjon i tak i kirkesal, storsal og vestibyle. Salene har sjakter 
og skap integrert i brede vegger i øst- vest-retning.  Sjakter og 
elektro-skap legges til ganglinjer i eksisterende bygg sammen med 
andre faste elementer som trapper, heis og toaletter. Inntaksluft 
og avkast for hele anlegget tas via nye tårn plassert på østsiden, 
nær de tekniske rom. På denne måten belastes eksisterende 
bygningskropp mindre med sjakter, og man får større frihet 
til gode og fleksible planløsninger. nneklimaanleggene baseres 
på k øle  og varmeenergi hentet fra energisentral f ernvarme  
med grensesnitt sekundærside varmeveksler. 

For å tilfredsstille energikrav og samtidig benytte minst mulig 
energi, etableres alle ventilasjonssystemer med belastningsstyrt 
ventilas on  slik at ventilas ons luftmengde tilpasses 
aktuell “nåtidsbruk” av arealene ut i fra lokal temperaturstyring, 
luftkvalitetsmålinger og brukerområde. Et helhetlig konsept for 
belysning med spesiell vekt på kirkerommet vil bli utarbeidet 
i videre prosjektering.

MIL JØSTRATEGI OG ØKONOMI

STRATEGI ENERGI, MILJØ OG KLIMA
Det bør være et mål for prosjektet at det resulterer i et anlegg 
som er funks onelt, fleksibelt og varig uten å i stor grad belaste 
miljøet. Det er lagt vekt på løsninger som fører til lavere 
driftskostnader og materialer som reduserer risikoen for 
store utskiftningskostnader i driftsfasen samt utforming av 
uteområder som kan håndtere belastninger fra kommende 
klimaendringer. Siden den største driftskostnaden er knyttet 
til lønnskostnader er det også viktig å se nærmere på tiltak som 
kan bidra til økt produktivitet og lavere sykefravær. Ved å gjøre 
vurderinger knyttet til blant annet naturmiljø, klimagassutslipp 
og energibruk kan man belyse hvordan prosjektet kan bidra til 
redusert miljøpåvirkning samt å bidra til at Klepp kommune 
kan lykkes med sin miljø- og klimapolitikk. Klepp kommune 
har satt som mål å ha en tydelig mil øprofil, og har blant annet 
satt som mål å redusere utslipp i kommunen betydelig 
i perioden 2019-2034. Vi anbefaler at det tidlig i videre 
prosess utarbeides miljøprogram og miljøoppfølgingsplan 
for prosjektet. Miljøprogrammet skal bidra til at det tas 
miljøriktige beslutninger i valg av løsninger og materialbruk, at 
byggearbeidet gjennomføres mest mulig miljø- og klimavennlig, 
og sikre at de ferdige byggene er godt tilrettelagt for en miljø- 
og klimavennlig driftsfase. Miljøprogrammet suppleres med 

en miljøoppfølgingsplan som detaljerer målene i delmål, viser 
ansvarsområde og når målene og kravene skal utføres.  Det 
foreslås også at det tidlig utarbeides et klimagassregnskap 
som viser forventede utslipp fra materialbruk ved bygging, 
fra arbeid i byggefasen og fra energibruk i driftsfasen, sammen 
med alternative vurderinger av materialbruk, byggeplass-
løsninger og energibruk. Riktig valg av løsninger er den mest 
kostnadse ektive måten å redusere utslippene på, både på kort 
og lang sikt. 

For å kunne oppnå lavt energiforbruk over tid er det avgjørende 
at energibesparing preger alle deler av planleggingsprosessen 
i prosjektet. For å kunne belyse kostnadsaspektet for 
kommunen ved valg av ulike løsninger, foreslås det å utarbeide 
livssykluskostnads-beregninger i prosjektet. Det er viktig å 
finne gode løsninger for å redusere k ølebehov og for å kunne 
overholde energimål/krav- og termisk komfort. 

For reduksjon av energibruk foreslås det å se på muligheter for 
produksjon av energi fra solcelleanlegg. I andre prosjekter har 
energiproduksjon fra sol vist seg å gi økonomiske gevinster på 
både kort og lang sikt. Med dagens teknologi, er det muligheter 
for mer integrerte løsninger forskjellig fra tradisjonelle anlegg. Et 

solcelleanlegg vil være med å bygge opp under Klepp kommunes 
klimamål 2019-2034 om at mest mulig av energien som blir 
brukt i kommunen er fornybar.  

Miljøkartlegging av tomten og eksisterende bygg vil bli 
gjennomført tidlig i prosjektet. Dette vil redusere risikoen 
for tilleggskostnader og forsinkelser senere i prosjektet. Det 
må også stilles krav til lavt innehold av miljøgifter og lave 
utslipp av emisjoner fra nye materialer og produkter som skal 
brukes i prosjektet. Det vil først og fremst kunne bidra til et 
bedre inneklima i prosjektet og gjøre det mulig å dimensjonere 
ventilasjonsanlegget med lavere luftmengder, noe som kan gi 
vesentlig lavere energibruk og energikostnader i driftsfasen. 

Det må tilstrebes å unngå å skape avfall. Innkjøp av produkter 
bør vurderes nøye og det anbefales utstrakt gjenbruk av 
bygningselementer i eksisterende bygg særlig i kontorarealer 
på plan 2. På denne måten reduserer prosjektet energi og utslipp 
fra produksjonsprosessen. Økt materialgjenvinning vil også 
gi en kostnadsgevinst for prosjektet. Det må også legges godt 
til rette for kildesortering i prosjektet for nødvendig avfall.  I 
mil øoppfølgingsplanen angis spesifikke krav til kildesortering 
på byggeplass. Videre bør det kunne undersøkes muligheter for 

ombruk av utstyr og møbler i prosjektet. Det anbefales at det 
utarbeides en egen mulighetsstudie for ombruk og gjenvinning. 

Det er tatt utgangspunkt i en utforming av bygget som ivaretar 
godt dagslys, samt at planer særlig i eksisterende bygg ivaretar 
generalitet og fleksibilitet. et vil også bli stilt pros ektspesifikke 
krav til løsninger som legger til rette for gjenbruk og gjenvinning 
av konstruksjoner ved eventuelle framtidige ombygginger. 

idere vil det bli fulgt opp sertifisering av bygget i  
NOR. Det vil være særlig aktuelt for nybygget. Det anbefales 
å sette sertifiseringsnivå til «Very good» eller bedre. Det 
bør vurderes nærmere om eksisterende bygg skal inngå i 
sertifiseringen da det kan være mer utfordrende da fasadene har 
verneverdi noe som kan være en motsetning til at mange poeng i 
BREEAM er knyttet til god energiytelse. Dersom prosjektet skal 

 sertifiseres må dette forankres i pros ektet snarest 
da det stilles krav til når dokumentasjon må utarbeides.

GJENNOMFØRBARHET OG ØKONOMI
Foreløpige overslag med erfaringstall fra tilsvarende prosjekter 
viser at gjennomføring er realistisk innenfor vedtatt budsjett 
med byggekostnad på 205 MNOK eks mva. Budsjett oppfattes i 
utgangspunktet som en nøktern økonomisk ramme. Kostnader 
må derfor følges nøye opp i videre prosess i forhold til kvaliteter 
og arealer for bygg og utomhusanlegg.
 

et er lagt vekt på en areale ektiv løsning da det er en viktig 
parameter for kostnader. Vår vurdering er samtidig at både 
kirke med aktivitetssal og storsal med støttearealer samt del 
av vestibyle bør plasseres i nybygg da dette vil kreve relativt 
store inngrep å innpasse i eksisterende bygg. Dette medfører 
noe resterende areal i mørk del av underetasje som anbefales 
benyttet til overdekket og avlåst sykkelparkering. I videre prosess 
bør det vurderes om både brutto- og nettoarealer kan reduseres 
noe med henblikk på kostnader.

Ombygging og rehabilitering av eksisterende bygg oppfattes 
som den største usikkerheten i denne sammenheng. Det er lagt 
vekt på begrensede endringer av råbygg, nøktern men slitesterk 
materialbruk og noe gjenbruk av innvendige vegger. Grad av 
etterisolering av særlig yttervegger må vurderes nærmere og ses 

i sammenheng med fasadenes verneverdighet. Vi har i foreløpig 
vurdering lagt til grunn kr. . ,  pr. m2 i snitt.

For nybygg er det i saler og vestibyle lagt opp til en vesentlig 
høyere kvalitet med et snitt kr.33.000,- pr. m2. Her må ulike 
kvaliteter og løsninger vurderes videre. I utomhusplanen 
ligger det også inne fleksibilitet på ulike kvaliteter. Plasser og 
hager bør være av høy kvalitet, mens det bør være en enklere 
standard i områdene rundt. Denne variasjonen både fremhever 
hovedelementene, samtidig som prosjektmidlene blir prioritert 
der hvor de har mest betydning. Dette må følges opp i videre 
prosess. Det er medtatt 15% for generelle kostnader i vårt 
foreløpige overslag.

KIRKESALEN — Kirkerommet er utformet som en enkel og intim ramme i møtet med gud. God visuell kontakt med trekronene og rikelig med dagslys gir rommet en helt spesiell stemning.
U1 ETASJE-PLAN — 1:200

BRA: m  nybygg , m  eksisterende , tot.: 2199m2
BTA: m  nybygg , m  eksisterende , tot.: 2291m2
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ARKITEKTONISK FORM OG UTTRYKK
En bærende idé hos forslagsstiller har vært at det samlede 
anlegget skal framstå som «en liten landsby med varierte 
bygningsvolumer, oversiktlige rom og møteplasser med ulike 
størrelser og visuelle kvaliteter». Videre har det vært et ønske 
at «(n)y hovedadkomst skal være tydelig eksponert mot 
Solavegen og (...) knytte seg tydelig til den historiske viktige 
Kyrkjebakken» og å «definere særlig Solavegen som gaterom 
bedre, ved å tone ned parkeringsarealer og ved å etablere 
flere godt skjermede og nedskalerte byrom».

Forslaget viser et samlet anlegg som omkranser et mindre, 
intimt inngangstorg. Nybygget er lagt i en vinkelform, med 
kirken trukket fram mot Solavegen og Storsalen lagt som et 
fondmotiv i bakkant. Et lavere, langstrakt volum i øst-vest-
retning knytter kirken og Storsalen til det eksisterende 
kommunehuset, som en del av den innvendige 
hovedtrafikkåren. Det etableres et intimt inngangstorg, som 
hovedinngang og innganger til kirke, storsal og bibliotek 
vender seg mot. Ungdomsarealene er lagt i underetasje i 
eksisterende bygning, og er gitt egen inngang fra et forsenket 
«ungdomstorg» mot Jærvegen.

Mot Solavegen er det lagt et areal for «kiss and ride», med et 
overdekket venteareal langs kirkens ene langvegg. 
Parkeringsarealet er lagt i tomtas vestre del, mellom 
nybygget og parken.

«KLEPPR»

L2 ARKITEKTER AS
KOHT ARKITEKTER

L! ARKITEKTER AS
Jon Inge Bruland, Siv. Ark MNAL, partner
Sigrun Berg, Siv. Ark MNAL
Jon Flatebø, Siv. Ark MNAL, partner
Ivar Lunde, Siv. Ark MNAL, partner

KOHT ARKITEKTER
Kenneth Larssen Lønning, Siv. Ark MNAL, Partner
Erik Rønneberg, Siv. Ark MNAL

Rådgivere:
Miljø og bygningsteknisk: Sweco Norge AS
Landskapsarkitekt: Sweco Norge AS, v/ Karl-Magnus Eikeland
Akustikk: Brekke & Strand Akustikk AS, v/ Magne Skålevik
Kulturhusrådgiver: Nils Gunnerud

KONKURRANSENS VINNER

VINNER
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Juryen mener at «Kleppr» er det forslaget som best knytter 
hovedfunksjonene – kirke, kommuneadministrasjon, 
bibliotek- og kulturfunksjoner – til omgivelsene. Ved å trekke 
bebyggelsen fram mot sør, defineres Solavegen tydeligere 
som gaterom, og det godt dimensjonerte inngangstorget 
etablerer et nytt sosialt møtested sentralt i Kleppe. Ved å 
samle alle inngangene mot torget, ser juryen for seg at torget 
vil syde av liv, og tjene flere formål. Bibliotekets framskutte 
plassering mot gata og inngangstorget, vil bidra til å gjøre 
både bygg og torg til et aktivt sted i Kleppe sentrum gjennom 
store deler av døgnet, alle dager i uka.

Kirketårnet er formet som en frittstående campanile ved det 
ene hjørnet av inngangstorget. Juryen mener at dette grepet i 
for stor grad kan oppfattes som definerende for torget, som 
det er viktig framstår som et attraktivt sted for alle 
innbyggere i Klepp. Det bør derfor vurderes å flytte tårnet til 
kirkens sør-vestre hjørne. 

Kirken er gitt en tradisjonell form med et beskjedent volum. 
Fasaden mot Solavegen, med den overdekkede sonen mot 
«kiss and ride»-adkomsten gir kirken, sammen med et godt 
formet tårn, likevel et verdig, markant uttrykk. 

Storsalens volum tegner en enkel «boks». Juryen mener 
møtet mellom storsalvolumet og eksisterende bygning bør 
bearbeides i den videre prosessen, for eksempel ved at 

galleripartiet utformes med smalere bredde og lavere høyde 
slik at det kan framstå som et mellomledd – en «megler» - 
mellom de to større volumene. Likedan ligger det et 
bearbeidingspotensiale i å gi storsalen et mer di"erensiert 
fasadeuttrykk. 

Adkomstforholdene til ungdomsarealene er forbilledlig løst, 
ved å etablere et ungdomstorg mot Jærvegen. Dette bidrar til 
å gi ungdomslokalene en egen identitet i Kleppe, og selv om 
lokalene også kan nås fra hovedinngangen, vil det være 
behov for å skjerme ungdommens inngang fra de øvrige 
adkomstene til bygget. 

Mot vest foreslås det en liten hage, som kan tilby mer 
skjermede uteoppholdsmuligheter for aktiviteter knyttet til 
aktivitetssalen og kirken.

Yttervegger og murer foreslås i betong støpt i sjikt med lokal 
stein. Forslagsstiller ønsker å knytte bygget til jærlandskapet 
og tradisjonell byggeskikk. Juryen finner løsningen 
sympatisk, også fordi den «spiller med» betongfasadene til 
eksisterende bygning. 

FUNKSJONALITET
Funksjonsfordeling og logistikk
Kirke, storsal, aktivitetssal og vestibyle er lagt i nybygget. 
I eksisterende bygg er funksjonene fordelt med 

MOTTO: KLEPPR
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Utomhusplanen er utformet som ulike hager rundt og i bygget 
som et gjennomgående tema. Hagene har ulike kvaliteter og 
funksjoner i det nye anlegget. Det er også lagt vekt på en 
enkel, funksjonell og oversiktlig utvendig logistikk for bil, 
varelevering, gående og syklende.

Forplassen mot syd leder naturlig til hovedinngang og vestibyle 
samt til separate innganger for kirke, storsal og bibliotek. 
Torget blir opparbeidet med et gjennomgående betonggulv 
og varierte sittegrupper i tre av høy kvalitet. Plassen er utformet 
som en «shared space» for alle brukergrupper i bygget. Den 
vil også fungere som kirkebakke for seremonier som bryllup 
og begravelse. En romlig avgrensning mellom hovedinngang 
og innganger til kirke/storsal i form av en lang benk gir en 
sonedeling slik at en samling foran kirke og storsal ikke blandes 
inn i den daglige trafikken til biblioteket og kommunehuset. 
Trerekker og et vannspeil fungerer som et fokuspunkt på 
forplassen.

Bakhagen mot nordvest er tenkt som et rolig sted for å være 
alene eller i grupper. Denne har en godt skjermet adkomst fra 
parkeringen mot vest og store dører direkte ut fra aktivitetssalen. 
Det er også en bi-inngang til storsalen fra denne hagen. Den 
kan derved fungere som et veldig godt skjermet alternativ til 
forplassen ved spesielle arrangementer som krever det. Bakhagen 
har et enkelt vannarrangement, flere sitteplasser og en frodig 
beplantning. Dekke og møblering bør være av høy kvalitet.  Det 
er utsikt mot den nye aktivitetsparken og høydeforskjellene gjør 
at man ser over parkeringsplassene.

Ungdomstorget på østsiden er adkomst til ungdomsklubbene 
og kulturskolen. Dette torget er skjermet fra resten av anlegget 
og tilrettelagt for variert møblering og bruk. Det er noe 
utendørs sykkelparkering i tilknytning til torget i hovedsak 
tenkt for kulturskolen, da ansatte vil ha tilgang til stor 
innendørs parkering i underetasjen. Dette området kan ha en 
enklere opparbeidelse enn forplass og bakhage. Kulturskolen 
og ungdomsklubbene blir med denne løsningen universelt 
tilgjengelig direkte fra utsiden.  

Bibliotekhagen i eksisterende bygg blir et rolig og frodig sted 
for å trekke litt frisk luft og ta et møte, spise lunsj, jobbe eller 
lese. Hagen kan bli en attraksjon både for publikum og de som 
jobber i kommunehuset.  Bibliotekhagen bør ha en høykvalitets 
opparbeidelse, med frodig grøntanlegg, og enkel men robust 
møblering. 

Atkomst med bil og parkering er lagt til sør- og vestsiden av 
bygget med utgangspunkt i regulert avkjøring fra Solavegen. 
Innkjøringen har god avstand til hovedadkomst til forplass for 

myke trafikanter  for å ivareta god sikkerhet. parkering og 
«Kiss’n’Ride» er plassert lags kirken tett på forplassen. Det er 
også plass for å snu biler som taxi, bryllups- og begravelsesbiler i 
en avgrenset sone på selve forplassen. Langs bakhagen er det også 
mulig å komme til med begravelsesbil. Parkering er underdelt i 
mindre felt og begrenset til det vi oppfatter som et minimum. 
Vareleveringen foregår på et helt avskjermet areal nordvest for 
parkeringen slik at rygging med lastebil inntil varemottak skjer 
på en sikker måte. 

Viktige siktakser
Den historiske aksen langs Kyrkjebakken skaper en sterk 
forbindelse mellom ny og eksisterende kirke. Den nye 
hovedgaten i bygget får et flott utsyn mot parken. Naboskapet 
til parken er toneangivende for byggets parkmessige utforming.

Intern gate som knytter sammen bygget
Den interne gaten strukturerer bygget og forbinder 
alle hovedfunksjoner. Nye åpninger i eksisterende bygg 

tilg engeligg ør flere sider av bygget.

Effektiv utvendig logistikk
Enkel, funksjonell og oversiktelig utvendig logistikk for 
bil, varelevering, gående og syklende som oppleves som 

en integrert del av den helhetlige utformingen.

Differensierte uterom og hager
Sammensetningen av varierte bygningsvolumer og lave 
murer danner intime byrom, torg, og hager med ulike 
kvaliteter og funksjoner. Det skapes gode møteplasser 

som inviterer til variert bruk for alle.

Driftsområde
Godt skjermet driftsområde med vendehammer for stor lastebil. 
Varemottaket leder naturlig inn til driftsrom, backstage og 
videre inn til kjøkken og stor heis i eksisterende bygg. Bi-inngang 

for drift lett tilgjengelig fra ny inngang mot Jærvegen. 

Romdannende og lesbare hovedfunksjoner
Tenkt som en liten landsby med varierte bygningsvolumer, 
skapes et funksjonelt sambruksbygg som er lesbart, 
lettfattelig og romdannende. En bymessig utvikling i 

stor kontrast til Jærhagen.

Utomhusplan

SITUASJONSPLAN — 1:500

BAKHAGEN — En skjermet møteplass med utsyn mot parken. BIBLIOTEKSHAGEN — Et rolig sted å trekke litt frisk luft. AKTIVITETSLUNDEN — n av flere små grep som beriker Solavegen. VENTEBENKEN — En langsgående benk under tak ved “kiss n’ ride”. MODELL — n flittig brukt arbeidsmodell  iteras on etter iteras on.
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ungdomslokaler, sambruksrom og deler av kulturskolen i 
underetasjen; bibliotek, frivilligsentral, kulturadministrasjon 
og deler av kulturskolen i 1. etasje; møtesenter og 
kommunens og kirkens kontorer i 2. Etasje.

En innvendig «hovedgate» i øst-vest-retning binder sammen 
alle hovedfunksjonene, og gir en ryddig og e"ektiv logistikk i 
bygget. Aktivitetssalen er lagt for enden av «gaten», slik at 
den blir en del av denne når den ikke er avstengt og i bruk. 
Juryen opplever vestibylen som en for trang «flaskehals» i 
planen, og mener at det kan gjøres areale"ektiviserende grep 
ved området for kjøkken/toaletter som kan bidra til å gi en 
mer oversiktlig adkomstsituasjon og et bedre kantineareal. 
Juryen mener videre at trappen opp til 2. etasje har fått en 
plassering som stenger og avgrenser «gaten» på en uheldig 
måte, det bør vurderes å samle de to trappeløpene i én 
trapp.

Forslaget viser at det tas hull i eksisterende dekker, slik at det 
oppnås visuell kontakt opp mot administrasjonen og 

møtesenteret, og ned mot ungdomslokalene i underetasjen. 
Dette er fine grep som følger opp kriteriet om å skape 
sammenheng mellom de ulike funksjonene i bygget.

Kulturarealene og sambruksrom
I motsetning til de andre forslagene, har «Kleppr» valgt å 
stenge dagens inngang fra Solavegen. Juryen synes det er et 
godt grep, fordi det gir en e"ektiv utnyttelse av dette arealet 
til biblioteksformål – men først og fremst fordi det 
understreker inngangstorgets rolle som adkomst til alle 
hovedfunksjonene i bygget.

Det foreslås å -erne eksisterende tak i det ene lysatriet og 
etablere en bibliotekshage, som vil fungere som et 
funksjonelt skille mellom biblioteket og kulturskolen. Juryen 
ser de fine kvalitetene ved dette grepet, men også at det kan 
by på noen utfordringer med hensyn til kostnader og 
energibildet. I det videre arbeidet kan det vurderes om dette 
området i stedet kan utformes som en vinterhage med 
overlys, gjerne åpent gjennom alle etasjene.

Det kultiverte landskapet
Vi lar oss inspirere av steingardene som deler opp det langstrakte 
landskapet i håndterlige størrelser – til lesbare små rom i det 
åpne landskapet. Spor etter bøndenes evige slit i generasjoner 

etter generasjoner for å rydde tilveie dyrkbar mark. 

Det naturlige landskapet
Jærens naturlige landskap, formet av den siste istiden. 
Sanddynene, svabergene og rullesteinene. Lagene av historie, 
de enorme kreftene som har vært i sving, og forutsetningene 

det har gitt for et liv akkurat her. 

DET KONSEPTUELLE STARTPUNKT  

Respektfull modernisering
Vi vil ta vare på det eksisterende rådhuset i så stor grad 
som mulig, og med respekt gjøre små intervensjoner som 
moderniserer bygget og skaper en ny helhet. Tilnærmlig, åpent 

og raust i møte med nye tider, program og funksjoner.

En bymessig utvikling av sentrum
Vi vil forme et sambruksbygg bygget opp av varierte og lesbare 
volumer forbundet av nøye dimensjonerte gater, torg, hager 
og møteplasser — inne så vel som ute. Som en liten landsby, 

som vil tilføre Klepp en ny intimitet, identitet og karakter.

Viktige siktakser
Den historiske aksen langs Kyrkjebakken skaper en sterk 
forbindelse mellom ny og eksisterende kirke. Den nye 
hovedgaten i bygget får et flott utsyn mot parken. Naboskapet 
til parken er toneangivende for byggets parkmessige utforming.

Intern gate som knytter sammen bygget
Den interne gaten strukturerer bygget og forbinder 
alle hovedfunksjoner. Nye åpninger i eksisterende bygg 

tilg engeligg ør flere sider av bygget.

Effektiv utvendig logistikk
Enkel, funksjonell og oversiktelig utvendig logistikk for 
bil, varelevering, gående og syklende som oppleves som 

en integrert del av den helhetlige utformingen.

Differensierte uterom og hager
Sammensetningen av varierte bygningsvolumer og lave 
murer danner intime byrom, torg, og hager med ulike 
kvaliteter og funksjoner. Det skapes gode møteplasser 

som inviterer til variert bruk for alle.

Driftsområde
Godt skjermet driftsområde med vendehammer for stor lastebil. 
Varemottaket leder naturlig inn til driftsrom, backstage og 
videre inn til kjøkken og stor heis i eksisterende bygg. Bi-inngang 

for drift lett tilgjengelig fra ny inngang mot Jærvegen. 

Romdannende og lesbare hovedfunksjoner
Tenkt som en liten landsby med varierte bygningsvolumer, 
skapes et funksjonelt sambruksbygg som er lesbart, 
lettfattelig og romdannende. En bymessig utvikling i 

stor kontrast til Jærhagen.
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Kulturadministrasjon ligger godt plassert i tilknytning til 
biblioteket og hoveddelen av kulturskolens arealer. 
Kulturskolens øvingsrom er fordelt på 1. etasje og 
underetasje; omtrent halvparten får direkte dagslys, de 
øvrige indirekte dagslys fra bibliotekshagen og via overlys i 
tilstøtende atrium. 

Ungdomsrommene er samlokalisert i underetasjen, rundt et 
ungdomstorg som er åpent opp gjennom etasjene. Kirkens 
ungdomslokaler, Axis og dansesalen er lagt der dagens 
festsal og kommunestyresal ligger, med stor romhøyde som 
kan gi gode rammer for aktivitetene. 

Kirke og aktivitetssal
Forslaget viser en god kobling mellom kirken og aktivitetssalen. 
Det er ønskelig å kunne dele aktivitetsrommet i to; juryen ser 
noen utfordringer ved dette som må bearbeides. Avstanden 
mellom kirkerommet og kjøkken byr på utfordringer for 
arrangementer i kirken/aktivitetssalen. Plassering av garderobe 
og bi-rom (toaletter, lagre) må bearbeides. 

Kirkens ungdomslokale er samlokalisert med Axis 
ungdomskultursenter. Fordi aktivitetene i kirkens ungdomssal 
og i Axis har ulike formål, og lederne ulike roller og oppgaver, 
mener juryen at kirkens ungdomssal i større grad må 
avskjermes fra de øvrige arealene. Det er et ønske fra kirken 
at ungdomssalen ligger i tilknytning til kirkerommet, gjerne i 
en underetasje.

Kontorområdene og møtesenter
Kontorarealene for kommunen og kirken i 2. etasje i eksisterende 
kommunehus er gitt en god planløsning. I motsetning til de øvrige 
forslagene, som alle viser mer eller mindre åpne kontorlandskap, 
har «Kleppr» en korridorløsning med teamkontorer. Sett i lys av de 
aktuelle diskusjonene som føres om utfordringene ved åpne 
kontorlandskap, mener juryen dette er et godt grep.

Møtesenteret er samlokalisert med kontorene i 2. etasje. Det gjør 
møterommene lett tilgjengelige for daglig bruk av 
administrasjonen, samtidig som åpning i dekket gir kontakt med 
vestibylen og god tilgjengelighet for eksterne brukere.

MOTTO: KLEPPR*

FASADE SØR/VEST — 1:200

SNITT A-A — 1:200

SNITT B-B — 1:200FASADE NORD/VEST — 1:200

MOTTO: KLEPPR
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Utomhusplanen er utformet som ulike hager rundt og i bygget 
som et gjennomgående tema. Hagene har ulike kvaliteter og 
funksjoner i det nye anlegget. Det er også lagt vekt på en 
enkel, funksjonell og oversiktlig utvendig logistikk for bil, 
varelevering, gående og syklende.

Forplassen mot syd leder naturlig til hovedinngang og vestibyle 
samt til separate innganger for kirke, storsal og bibliotek. 
Torget blir opparbeidet med et gjennomgående betonggulv 
og varierte sittegrupper i tre av høy kvalitet. Plassen er utformet 
som en «shared space» for alle brukergrupper i bygget. Den 
vil også fungere som kirkebakke for seremonier som bryllup 
og begravelse. En romlig avgrensning mellom hovedinngang 
og innganger til kirke/storsal i form av en lang benk gir en 
sonedeling slik at en samling foran kirke og storsal ikke blandes 
inn i den daglige trafikken til biblioteket og kommunehuset. 
Trerekker og et vannspeil fungerer som et fokuspunkt på 
forplassen.

Bakhagen mot nordvest er tenkt som et rolig sted for å være 
alene eller i grupper. Denne har en godt skjermet adkomst fra 
parkeringen mot vest og store dører direkte ut fra aktivitetssalen. 
Det er også en bi-inngang til storsalen fra denne hagen. Den 
kan derved fungere som et veldig godt skjermet alternativ til 
forplassen ved spesielle arrangementer som krever det. Bakhagen 
har et enkelt vannarrangement, flere sitteplasser og en frodig 
beplantning. Dekke og møblering bør være av høy kvalitet.  Det 
er utsikt mot den nye aktivitetsparken og høydeforskjellene gjør 
at man ser over parkeringsplassene.

Ungdomstorget på østsiden er adkomst til ungdomsklubbene 
og kulturskolen. Dette torget er skjermet fra resten av anlegget 
og tilrettelagt for variert møblering og bruk. Det er noe 
utendørs sykkelparkering i tilknytning til torget i hovedsak 
tenkt for kulturskolen, da ansatte vil ha tilgang til stor 
innendørs parkering i underetasjen. Dette området kan ha en 
enklere opparbeidelse enn forplass og bakhage. Kulturskolen 
og ungdomsklubbene blir med denne løsningen universelt 
tilgjengelig direkte fra utsiden.  

Bibliotekhagen i eksisterende bygg blir et rolig og frodig sted 
for å trekke litt frisk luft og ta et møte, spise lunsj, jobbe eller 
lese. Hagen kan bli en attraksjon både for publikum og de som 
jobber i kommunehuset.  Bibliotekhagen bør ha en høykvalitets 
opparbeidelse, med frodig grøntanlegg, og enkel men robust 
møblering. 

Atkomst med bil og parkering er lagt til sør- og vestsiden av 
bygget med utgangspunkt i regulert avkjøring fra Solavegen. 
Innkjøringen har god avstand til hovedadkomst til forplass for 

myke trafikanter  for å ivareta god sikkerhet. parkering og 
«Kiss’n’Ride» er plassert lags kirken tett på forplassen. Det er 
også plass for å snu biler som taxi, bryllups- og begravelsesbiler i 
en avgrenset sone på selve forplassen. Langs bakhagen er det også 
mulig å komme til med begravelsesbil. Parkering er underdelt i 
mindre felt og begrenset til det vi oppfatter som et minimum. 
Vareleveringen foregår på et helt avskjermet areal nordvest for 
parkeringen slik at rygging med lastebil inntil varemottak skjer 
på en sikker måte. 

Viktige siktakser
Den historiske aksen langs Kyrkjebakken skaper en sterk 
forbindelse mellom ny og eksisterende kirke. Den nye 
hovedgaten i bygget får et flott utsyn mot parken. Naboskapet 
til parken er toneangivende for byggets parkmessige utforming.

Intern gate som knytter sammen bygget
Den interne gaten strukturerer bygget og forbinder 
alle hovedfunksjoner. Nye åpninger i eksisterende bygg 

tilg engeligg ør flere sider av bygget.

Effektiv utvendig logistikk
Enkel, funksjonell og oversiktelig utvendig logistikk for 
bil, varelevering, gående og syklende som oppleves som 

en integrert del av den helhetlige utformingen.

Differensierte uterom og hager
Sammensetningen av varierte bygningsvolumer og lave 
murer danner intime byrom, torg, og hager med ulike 
kvaliteter og funksjoner. Det skapes gode møteplasser 

som inviterer til variert bruk for alle.

Driftsområde
Godt skjermet driftsområde med vendehammer for stor lastebil. 
Varemottaket leder naturlig inn til driftsrom, backstage og 
videre inn til kjøkken og stor heis i eksisterende bygg. Bi-inngang 

for drift lett tilgjengelig fra ny inngang mot Jærvegen. 

Romdannende og lesbare hovedfunksjoner
Tenkt som en liten landsby med varierte bygningsvolumer, 
skapes et funksjonelt sambruksbygg som er lesbart, 
lettfattelig og romdannende. En bymessig utvikling i 

stor kontrast til Jærhagen.

Utomhusplan

SITUASJONSPLAN — 1:500

BAKHAGEN — En skjermet møteplass med utsyn mot parken. BIBLIOTEKSHAGEN — Et rolig sted å trekke litt frisk luft. AKTIVITETSLUNDEN — n av flere små grep som beriker Solavegen. VENTEBENKEN — En langsgående benk under tak ved “kiss n’ ride”. MODELL — n flittig brukt arbeidsmodell  iteras on etter iteras on.
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Varemottak og drift
Varemottak er lagt med god adkomst for bil og i umiddelbar 
tilknytning til scene-/backstagearealer for storsalen. 
Interntransport til kjøkken og internheis er greit løst gjennom 
egen drifts-korridor. Alle driftsrom er gitt mulighet for 
dagslys. Avfallsrom er lagt i utendørs, overdekket areal.

Juryen har ikke vurdert det reelle arealbehovet for tekniske 
rom. Teknisk rom i underetasje synes tilstrekkelig 
dimensjonert. Tekniske føringer til nybygget er forutsatt lagt i 
kulvert. Sjakter er foreslått integrert i salenes vegger. Juryen 
stiller spørsmål ved om denne løsningen er tilstrekkelig 
dimensjonert for behovet. 

POTENSIAL FOR REALISERING - MILJØ
Areal
Oppgitt areal: 8080 m2 BTA.
Det samlede arealet for nybygg og ombygging er kontrollmålt 
til 8.771 m2 BTA.
«Kleppr» er det forslaget som har minst bruttoareal.

Økonomi
«Kleppr» er det forslaget som har lavest, eksternt beregnet 
byggekostnad. Juryen mener derfor at vinnerprosjektet har 
godt potensial for å kunne realiseres innenfor realistiske 
økonomiske rammer. 

Forslaget er basert på velkjente konstruksjonsmetoder og 
materialbruk i betong og treverk. Ved å legge kirke og storsal 

i nybygg, reduseres ombyggingsbehovet i eksisterende 
bygningsmasse. Inngrepene i eksisterende konstruksjoner er i 
hovedsak nye åpninger i dekker samt innpassing av en 
utendørs bibliotekshage. Juryen mener at forslaget har en 
robusthet som legger godt til rette for endringer, 
nedskalering og eventuell oppdeling i byggetrinn. 

Energi, miljø, klima
Forslagsstillers redegjørelse for strategi for energi, miljø og 
klima er av forholdsvis generell art. Forslagsstiller anbefaler 
at det utarbeides en egen mulighetsstudie for ombruk og 
gjenvinning, både for bygningsdeler, innredning og utstyr/
møbler. Det foreslås videre at solcelleanlegg bør vurderes. 

Det anbefales å sette sertifiseringsnivå til «Very good» eller 
bedre. Forslagsstiller mener det bør vurderes nærmere om 
eksisterende bygg skal inngå i sertifiseringen, fordi tiltak med 
fasadene for å redusere energibruken vil kunne være i konflikt 
med vernehensynene. 

Juryen er enig i at tiltak i fasadene i eksisterende bygning ikke 
må gå ut over det arkitektoniske særpreget som 
vernehensynet har som fokus.

Forslagsstiller peker på at byggets utforming ivaretar godt 
dagslys, samt at planløsningene særlig i eksisterende bygg 
ivaretar generalitet og fleksibilitet. Juryen vil legge til at 
forslagets areale"ektivitet vil være et vesentlig element i 
forhold til samlet energibruk.

MOTTO: KLEPPR*

HOVEDINNGANG, VESTIBYLE OG KAFÉ 
Atkomstplass mot syd leder naturlig inn til felles vestibyle 

med resepsjon og kafe. Vestibyle inngår i en hovedgate i øst- 
vest- retning som knytter alle hovedfunksjoner i bygget sammen 
slik at det er enkelt å orientere seg for ansatte og besøkende. 
Aktivitetssal inngår som en forlengelse av vestibyle mot vest 
og kan deles av etter behov. Det er lagt vekt på oversiktlighet 
og gode og inkluderende møtesteder både i nybygg og i alle 
3 etasjer i eksisterende bygg. Rett ved hovedinngang er det 
innpasset felles garderobe og toaletter for besøkende.

KIRKEROM OG SAKRISTIER
Kirken er plassert mot Solavegen som et eget, lett lesbart 

volum som samtidig er godt knyttet til felles vestibyle. Kirken 
har også egen atkomst direkte fra forplass og «kirkebakke» 
tilrettelagt for prosesjoner. Klokketårnet markerer kirkens 
inngangsparti. Inngangspartiet leder inn i kirkens hovedrom. 
Dåpssakristiet ligger i direkte tilknytning til hovedinngangen. 
Dette rommet kan også tilrettelegges for foreldre med små barn 
som vil følge aktiviteter i kirkerommet og samtidig være skjermet 
akustisk. Hovedrom med saltak er tenkt som en enkel og intim 
ramme rundt møtet med gud. Rommet har spilevegger med 
dagslys i gavler både mot øst og vest med sikt ut mot himmel 

og trekroner. Dette gir et lyst og utadvendt rom. I forbindelse 
med gudstjenester vil lysinnfall med morgensol fra øst være 
gunstig for å unngå motlys bak koret i vest. Kirkerommet 
blendes av etter behov med vendbare trelameller mellom 
spilene. Det noe opphevete koret er tilrettelagt for liturgiske 
handlinger og fleksibel bruk. Korets bakvegg er tilrettelagt for 
kunstnerisk utsmykking og innslag av eviggrønn vegetasjon. 

et bør vurderes å innpasse flatsk ermer både på bakvegg i kor 
og i kirkens sidevegger. Sakristi for prest og nisje for orgel er 
plassert rett syd for koret. 

AKTIVITETSSAL
Aktivitetssal langs nordsiden av kirkerommet inngår 

som en forlengelse av vestibylen og anleggets hovedgate. Dette 
rommet er derved tilrettelagt for sambruk både for kirke og 
kulturliv. Salen kan åpnes mot kirkerommet med foldevegg 
etter behov for å øke kapasitet på sitteplasser. Salen har mye 
dagslys med siktlinjer mot den nye aktivitetsparken og direkte 
utgang til solrik, skjermet bakhage. I forbindelse med større 
arrangementer i kirke eller storsal kan det innpasses ekstra 
mobile anretningsdisker som en utvidelse av kaféen. Salen 
kan også benyttes i pauser ved ulike type arrangementer eller 
den kan lukkes helt av for utleie til blant annet minnestunder. 

Lager bak storsalen med transportvei direkte fra varemottak 
server både kirke og aktivitetssal.

STORSAL
Storsal er plassert helt inntil eksisterende bygg noe 

tilbaketrukket fra Solavegen mot nord. Salen blir derved en 
integrert del av kulturfunksjoner og møtesenter i eksisterende 
bygg. Salen har direkte atkomst fra forplass og vestibyle med kafé 
mot syd. Salen har også mulighet for en helt skjermet atkomst 
fra bakhaven mot vest. Sceneområdet kan skjermet fra sal med 
teppe som en egen blackbox. Atkomst for artister vil være fra 
«bakgate» langs salens nordside med forbindelse til garderober 
og møtesenter samt deler av kulturskolen som «backstage» via 
trapp og heis etter behov. Bakgaten ender i felles varemottak 
mot vest der det er tilgang med lastebil. Salen har stort lager 
bak sceneområdet mot vest.

Salshøyde foreslås til tre fulle etasjer tilsvarende ca. 13m 
inkludert underliggende konstruksjon. Dette gir optimale 
forhold for akustikk og plassering av sceneteknisk utstyr. Både 
høyde og dimensjoner på storsal tilsier at det bør plasseres i 
nybygg. Salen har dagslys fra spilevegger mot øst og vest som kan 
blendes av etter behov. Salen er dimensjonert for 400 sitteplasser 

i skyveamfi og et mindre fast galleri på plan .  tillegg kan det 
plasseres 100 sitteplasser på gulv mot sceneområdet. På det 
faste galleriet forslås det integrert mulighet for regiplass. Det 
forslås flere mulige atkomster til salen avhengig av arrangement. 
Normalt benyttes fast sluse inn til salen på plan 1 og tilsvarende 
på plan 2 til galleriet og øvre del av sal. På plan 2 er det forslått 

 atkomster, en på hver side av salen, noe som gir god flyt inn 
i salen, men også fleksibilitet med hensyn til plasser. 
plasser på plan 1 må innpasses på første rad ved demonterbare 
seter 
 

MØTESENTER
Møtesenter ligger rett bak storsal på plan 2 i eksisterende 

bygg som en del av en øvre vestibyle. Senteret er lett tilgjengelig 
fra hovedinngang og resepsjon via trapp og heis. Rommene 
kan også sambrukes som green-room med skjermet tilgang til 
scenen via «bakgate».

BIBLIOTEK
Biblioteket er sentralt plassert på plan 1 i eksisterende 

bygg ved vestibyle og kafe som en naturlig møteplass for alle 
brukere av anlegget. Sone for aviser og tidsskrifter kan inngå 
som en del av «hovedgata». Skranke orientert mot bibliotekets 

hovedrom er samlokalisert med resepsjonen. Biblioteket har 
også egen inngang direkte fra forplass. Hovedrommet er 
underdelt i ulike soner og tilrettelagt for fleksibel møblering. 
Atriet ved biblioteket anbefales bygget om til en utvendig og 
helt skjermet «bibliotekshave» med frodig beplantning og 
varierte leseplasser.

DUGNADSKJØKKEN
Felles dugnadskjøkken ligger i eksisterende bygg rett bak 

storsal på plan 1 med serveringsdisk direkte mot hovedgate vis a 
vis resepsjon. Birom er direkte tilknyttet bakgate fra varemottak.

FRIVILLIGHETSSENTRAL
Frivillighetssentral er plassert i eksisterende bygg på 

plan 1 mellom kulturskole og bibliotek.Dette er tenkt som et 
sambruksareal for disse tilstøtende funksjonene.

UNGDOMSKLUBBENE
Axis ungdomskultursenter og kirkens ungdomslokale 

foreslås samlokalisert i underetasje i eksisterende bygg rundt 
et eget ungdomstorg  med miniamfi som en nedre vestibyle. 
Klubbrommene er plassert i de dobbelt høye salene mot nord 
med godt dagslys. Noe av klubbenes arealer er lagt til felles 

torg. Nordre atrium åpnes helt ned til underetasje for å få inn 
dagslys og god visuell kontakt med hovedgate og vestibyle på 
plan 1. Klubbene har også egen inngang på nedre plan fra 
noe nedsenket uteareal orientert mot Jærvegen. Klubbene er 
samlokalisert med dansesal og del av kulturskole med henblikk 
på utstrakt sambruk.

KULTURSKOLE OG DANSESAL 
Kulturskole er plassert i eksisterende bygg både på 

plan 1 og i underetasje mot øst. Arealet er lett tilgjengelig fra 
hovedgate og vestibyle på plan 1 og fra «ungdomstorg» med 
egen inngang i underetasje. Øvingsrom i underetasje har nye 
vinduer mot øst. Dansesal med dobbel høyde anbefales plassert 
som en integrert del av kulturskole i underetasje med nærhet til 
ungdomsklubbene for sambruk. Dansesal kan også benyttes 
som «back-stage» for storsal med atkomst via trapp og heis 
uavhengig av vestibyle.

KONTORER
Arbeidsplasser for kirkelig fellesråd og alle kommunale 

kontorer er plassert samlet i plan 2 i eksisterende bygg 
samlokalisert med møtesenter. Arbeidsplasser er i hovedsak 
organisert som små teamrom. Multirom og stillerom ligger 

delvis mellom teamrom og delvis tilgjengelige fra fellesareal. 
Sosiale soner er utformet som varierte møteplasser med 
minikjøkken og miljøstasjoner. Personalgarderobe er sentralt 
plassert på samme plan som kontorene.

DRIFT, VAREMOTTAK OG TEKNISKE ROM
Godt skjermet driftsatkomst med vendehammer for 

stor lastebil for inn og utlasting til scenelagre, varelevering og 
søppelhenting er lokalisert mot nordvest i nybygg. Varemottak, 
avfallsrom, driftsverksted og kontorer for drift ligger ved 
driftsatkomst og driftsgate i øst-vest-retning som leder naturlig 
inn til kjøkken, driftsrom og stor heis sentralt i eksisterende 
bygg.

Øvrige driftsrom og alle tekniske rom er plassert i mørk del av 
underetasje i eksisterende bygg. Tekniske rom har også tilgang 
fra nedsenket terreng mot øst.

FLEKSIBLE LØSNINGER, SONEDELING AV BYGGET OG UU
Det er lagt opp til at planløsningene har en enkel 

struktur som kan bearbeides videre i samråd med brukere. 
Plassering av trapper, heiser, tekniske sjakter og toalettkjerner 
er valgt med henblikk på at særlig eksisterende bygg skal kunne 
endres over tid. Avdelinger og funksjoner er organisert slik at 
sonedeling og ulik bruk av arealer over døgnet kan ivaretas i 
videre prosjektering. Det er tilstrebet oversiktlige planløsninger 
og plassering av heiser som ivaretar universell tilgjengelighet 
i anlegget.  

AREAL
reale ektive planer med utgangspunkt i programmets 

nettoarealer er vektlagt.

Foreslått løsning har et beregnet bruttoareal på   m . ed 
både kirke og storsal med birom plassert i nybygg ligger det 
til rette for å plassere all sykkelparkering avlåst i del av mørk 
underetasje i eksiterende bygg for å få utnyttet dette arealet 
optimalt.  Se eget arealskjema for detaljert oversikt over netto- 
og bruttoarealer.
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0 5 10 1.ETASJE-PLAN — 1:200
BRA: m  nybygg , m  eksisterende , tot.: 2 m2
BTA: m  nybygg , m  eksisterende , tot.: m2

BIBLIOTEKET — Biblioteket er godt synlig og tilgjengelig med egen inngang fra forplassen. En naturlig møteplass for alle brukere av anlegget. 

FORPLASSEN — Den nye forplassen danner et nytt torg og samlingspunkt langs Solavegen.
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BYGGETEKNIKK
Nybygg utføres med en rasjonell konstruksjon i limtre med 
relativt slanke bjelker nord- sør- retning med 2,4m senteravstand. 
Dette gjelder både for kirkesal, aktivitetssal, vestibyle og storsal 
med tilstøtende birom. Bjelkene vil være synlige og bidra til 
å gi rommene en visuell særegen karakter og rytme. Bjelkene 
legges opp på stive veggskiver i øst- vest- retning utført primært 
i lavkarbonbetong med tilslag av lokal naturstein. I det gamle 
rådhuset beholdes eksisterende konstruksjon. I forbindelse med 
«hovedgate» i øst- vest- retning foreslås det noe hulltagning 
i dekker for å få bedre visuell kontakt mellom etasjene i dette 
området. Det tas også utsparinger i to atriene. Nordre atrium 
anbefales åpnet opp helt ned til underetasje som en nedre 
vestibyle for kulturskole og ungdomsklubber med god visuell 
kontakt opp til plan 1 og 2. Dette atriet er tenkt klimatisert 
med ny trekonstruksjon og overlys i nødvendig omfang over 
plan 2. Søndre atrium anbefales åpnet opp ned til plan 1 (tak 
over tilfluktsrom  for etablering av en utendørs bibliotekshage.

For rehabilitering av rådhusets fasader legges det til grunn 
nye vinduer med høy u-verdi, at tak og gulv etterisoleres samt 
at innside yttervegger isoleres. Det antas også at bygget bør 
dreneres og at vegger under terreng må etterisoleres på utsiden. 
Det bør også vurderes om inntrukne brystningsfelter i mørk 

naturbetong bør etterisoleres med 50 – 80 mm gjennomfarget 
iso-puss. Målsettingen må være at sandblåste betongribber 
bevares slik at byggets særpreg ivaretas. Det foreslås en ny åpning 
i fasade i bibliotek mot forplass der ribber veksles ut med en 
betongramme samt nye vindus- og døråpninger i underetasje 
mot øst.

BRANNTEKNIKK
Det meste av bygningsmassen plasseres i risikoklasse 5. Kun 
kontoretasjen i plan 2 plasseres i risikoklasse 2. De tre store 
bygningskroppene er forbundet med lave kommunikasjons-
arealer. Hele bygningsmassen plasseres i en brannseksjon 
for å unngå behov for brannvegger mellom byggene. Hele 
bygningsmassen bør brannbeskyttes med sprinkleranlegg. Med 
sprinkleranlegg blir det heller ikke seksjoneringsvegger mellom 
bygningene. Eksisterende rådhus har tre tellende etasjer. Plan 
U og 1.etg plasseres i brannklasse 3. Kontorene i 2.etg plasseres 
i brannklasse 2. Bæresystemene skal ha brannmotstand R90 og 
branncellebegrensende konstruksjoner skal ha brannmotstand 
EI 60. 

Rømning fra det gamle rådhuset vil være via 2 nye lukkede 
trapperom med skjermete utganger til terreng og via åpne 
interntrapper i sentral vestibyle. Kirke og storsal plasseres 

foreløpig i brannklasse 3. Bæresystemene skal ha brannmotstand 
R90 og branncelle-begrensende konstruksjoner skal ha 
brannmotstand EI 60. Ettersom kirke og storsal kun har en 
etasje og er separate bygningskropper med egne bæresystem 
vil vi i prosjekteringsfasen vurdere muligheten for å redusere 
brannklassen på disse bygningskroppene.  Det bør sikres nok 
rømningsveier med tilstrekkelig kapasitet for å tømme kirke 
og storsal direkte på terreng uavhengig av vestibylearealene.

AKUSTIKK
For å skape et godt akustisk innemiljø har alle oppholdsarealer 
lydabsorbenter Klasse A i all tilgjengelig himlingsf late. 
Vestibyle, bibliotek, gangarealer, trapperom, spillrom og 
de høye volumene i ungdomsklubbene har i tillegg også 
lydabsorberende veggflater.  Storsalen får et eget system for 
varierbar romakustikk som tilrettelegger for det store spennet 
av bruk, med tørr kinoakustikk for filmfremvisning i en ende 
av skalaen og klangfull fremføring av akustisk musikk i den 
andre. Et slikt system kan enten være usynlig mekanisk endring 
av vegg  og himlingsflater, eller det kan være et såkalt ktivt 

kustisk System S , ofte kalt klanganlegg. 

Kirkerommet har saltak med gjennomsnittlig høyde rundt 9 
meter og etterklangstid rundt 1.8 sekunder. For god og klar 

taletydelighet benyttes en høy, slank linjekilde i koråpningen 
som konsentrerer lyden til tilhørerflaten. ommets levende 
akustikk vil stimulere menighets-sangen og gjøre at orgelspill 
og kirkemusikalske fremføringer kommer til sin rett. Det 
legger også til rette for at konserter med korsang og annen 
klangkrevende musikk kan legges til kirkerommet, og på den 
måten utfylle Storsalens funksjon i programmering av konserter 
og andre kulturarrangementer.  Rom for undervisning og øving 
i musikk i kulturskolen får lydabsorbenter jevnt fordelt på 
vegger og i himling. Rommene kommer i to kategorier med 
ulik mengde lydabsorbenter, en for lydsterke instrumenter 
og en for klangkrevende instrumenter. I dansesalen benyttes 
veggabsorbenter og skråstilling for å motvirke f lutter-
ekko mellom vegger med speil. Ellers har den rikelig med 
bassabsorbenter for å gi kontrollert lyd fra sub-bass-høyttalere.

Storsalen lydisoleres ved å bygges som en frittstående betongboks 
med separate fundamenter og statisk sett gjensidig uavhengig 
av resten av bygningene. Alle rom for musikk og dans bygges 
som rom-i-rommet konstruksjoner i form av gipsesker på 
flytende, separat bunnplate av betong. ellom kirkerommet 
og Aktivitestsal er det en mobilvegg med lydreduksjonstall 
R’w=48dB, for å legge til rette for samtidig bruk med lydnivåer 
og -følsomhet som tilsvarer undervisningsrom i skole. 
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ATRIET — Axis og kirkens ungdomslokaler forenes rundt det innvendige ungdomstorget. Det transformerte atriet tilfører nye romlige kvaliteter og knytter aktivitetene i huset sammen.

UNGDOMSTORGET — Jærvegen aktiviseres med plassdannelse og ny inngang til ungdomsklubbene. Her er det også både utendørs og innendørs sykkelparkering.
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TEKNISK ANLEGG
Bygningens funksjoner stiller krav til at innemiljøet skal 
kunne ivaretas på en god måte over hele døgnet, dvs. med svært 
variert bruk og belastning. Målet er at et godt innemiljø skal 
opprettholdes ved bruk av minst mulig energi, og skal være 
tilrettelagt på en måte slik at de tekniske installasjonene ikke 
opptar arealer og / eller volumer som kan benyttes til viktige 
bruksarealer med daglyskrav. De tekniske arealene er derfor 
plassert samlet i underetasje med enkel tilkomst for teknisk 
personale fra nedsenket terreng. 

Ventilasjonsluft til og fra kirkesal og storsal med støttearealer 
legges i kulvert i grunnen for å unngå synlige kryssinger av 
ventilasjon i tak i kirkesal, storsal og vestibyle. Salene har sjakter 
og skap integrert i brede vegger i øst- vest-retning.  Sjakter og 
elektro-skap legges til ganglinjer i eksisterende bygg sammen med 
andre faste elementer som trapper, heis og toaletter. Inntaksluft 
og avkast for hele anlegget tas via nye tårn plassert på østsiden, 
nær de tekniske rom. På denne måten belastes eksisterende 
bygningskropp mindre med sjakter, og man får større frihet 
til gode og fleksible planløsninger. nneklimaanleggene baseres 
på k øle  og varmeenergi hentet fra energisentral f ernvarme  
med grensesnitt sekundærside varmeveksler. 

For å tilfredsstille energikrav og samtidig benytte minst mulig 
energi, etableres alle ventilasjonssystemer med belastningsstyrt 
ventilas on  slik at ventilas ons luftmengde tilpasses 
aktuell “nåtidsbruk” av arealene ut i fra lokal temperaturstyring, 
luftkvalitetsmålinger og brukerområde. Et helhetlig konsept for 
belysning med spesiell vekt på kirkerommet vil bli utarbeidet 
i videre prosjektering.

MIL JØSTRATEGI OG ØKONOMI

STRATEGI ENERGI, MILJØ OG KLIMA
Det bør være et mål for prosjektet at det resulterer i et anlegg 
som er funks onelt, fleksibelt og varig uten å i stor grad belaste 
miljøet. Det er lagt vekt på løsninger som fører til lavere 
driftskostnader og materialer som reduserer risikoen for 
store utskiftningskostnader i driftsfasen samt utforming av 
uteområder som kan håndtere belastninger fra kommende 
klimaendringer. Siden den største driftskostnaden er knyttet 
til lønnskostnader er det også viktig å se nærmere på tiltak som 
kan bidra til økt produktivitet og lavere sykefravær. Ved å gjøre 
vurderinger knyttet til blant annet naturmiljø, klimagassutslipp 
og energibruk kan man belyse hvordan prosjektet kan bidra til 
redusert miljøpåvirkning samt å bidra til at Klepp kommune 
kan lykkes med sin miljø- og klimapolitikk. Klepp kommune 
har satt som mål å ha en tydelig mil øprofil, og har blant annet 
satt som mål å redusere utslipp i kommunen betydelig 
i perioden 2019-2034. Vi anbefaler at det tidlig i videre 
prosess utarbeides miljøprogram og miljøoppfølgingsplan 
for prosjektet. Miljøprogrammet skal bidra til at det tas 
miljøriktige beslutninger i valg av løsninger og materialbruk, at 
byggearbeidet gjennomføres mest mulig miljø- og klimavennlig, 
og sikre at de ferdige byggene er godt tilrettelagt for en miljø- 
og klimavennlig driftsfase. Miljøprogrammet suppleres med 

en miljøoppfølgingsplan som detaljerer målene i delmål, viser 
ansvarsområde og når målene og kravene skal utføres.  Det 
foreslås også at det tidlig utarbeides et klimagassregnskap 
som viser forventede utslipp fra materialbruk ved bygging, 
fra arbeid i byggefasen og fra energibruk i driftsfasen, sammen 
med alternative vurderinger av materialbruk, byggeplass-
løsninger og energibruk. Riktig valg av løsninger er den mest 
kostnadse ektive måten å redusere utslippene på, både på kort 
og lang sikt. 

For å kunne oppnå lavt energiforbruk over tid er det avgjørende 
at energibesparing preger alle deler av planleggingsprosessen 
i prosjektet. For å kunne belyse kostnadsaspektet for 
kommunen ved valg av ulike løsninger, foreslås det å utarbeide 
livssykluskostnads-beregninger i prosjektet. Det er viktig å 
finne gode løsninger for å redusere k ølebehov og for å kunne 
overholde energimål/krav- og termisk komfort. 

For reduksjon av energibruk foreslås det å se på muligheter for 
produksjon av energi fra solcelleanlegg. I andre prosjekter har 
energiproduksjon fra sol vist seg å gi økonomiske gevinster på 
både kort og lang sikt. Med dagens teknologi, er det muligheter 
for mer integrerte løsninger forskjellig fra tradisjonelle anlegg. Et 

solcelleanlegg vil være med å bygge opp under Klepp kommunes 
klimamål 2019-2034 om at mest mulig av energien som blir 
brukt i kommunen er fornybar.  

Miljøkartlegging av tomten og eksisterende bygg vil bli 
gjennomført tidlig i prosjektet. Dette vil redusere risikoen 
for tilleggskostnader og forsinkelser senere i prosjektet. Det 
må også stilles krav til lavt innehold av miljøgifter og lave 
utslipp av emisjoner fra nye materialer og produkter som skal 
brukes i prosjektet. Det vil først og fremst kunne bidra til et 
bedre inneklima i prosjektet og gjøre det mulig å dimensjonere 
ventilasjonsanlegget med lavere luftmengder, noe som kan gi 
vesentlig lavere energibruk og energikostnader i driftsfasen. 

Det må tilstrebes å unngå å skape avfall. Innkjøp av produkter 
bør vurderes nøye og det anbefales utstrakt gjenbruk av 
bygningselementer i eksisterende bygg særlig i kontorarealer 
på plan 2. På denne måten reduserer prosjektet energi og utslipp 
fra produksjonsprosessen. Økt materialgjenvinning vil også 
gi en kostnadsgevinst for prosjektet. Det må også legges godt 
til rette for kildesortering i prosjektet for nødvendig avfall.  I 
mil øoppfølgingsplanen angis spesifikke krav til kildesortering 
på byggeplass. Videre bør det kunne undersøkes muligheter for 

ombruk av utstyr og møbler i prosjektet. Det anbefales at det 
utarbeides en egen mulighetsstudie for ombruk og gjenvinning. 

Det er tatt utgangspunkt i en utforming av bygget som ivaretar 
godt dagslys, samt at planer særlig i eksisterende bygg ivaretar 
generalitet og fleksibilitet. et vil også bli stilt pros ektspesifikke 
krav til løsninger som legger til rette for gjenbruk og gjenvinning 
av konstruksjoner ved eventuelle framtidige ombygginger. 

idere vil det bli fulgt opp sertifisering av bygget i  
NOR. Det vil være særlig aktuelt for nybygget. Det anbefales 
å sette sertifiseringsnivå til «Very good» eller bedre. Det 
bør vurderes nærmere om eksisterende bygg skal inngå i 
sertifiseringen da det kan være mer utfordrende da fasadene har 
verneverdi noe som kan være en motsetning til at mange poeng i 
BREEAM er knyttet til god energiytelse. Dersom prosjektet skal 

 sertifiseres må dette forankres i pros ektet snarest 
da det stilles krav til når dokumentasjon må utarbeides.

GJENNOMFØRBARHET OG ØKONOMI
Foreløpige overslag med erfaringstall fra tilsvarende prosjekter 
viser at gjennomføring er realistisk innenfor vedtatt budsjett 
med byggekostnad på 205 MNOK eks mva. Budsjett oppfattes i 
utgangspunktet som en nøktern økonomisk ramme. Kostnader 
må derfor følges nøye opp i videre prosess i forhold til kvaliteter 
og arealer for bygg og utomhusanlegg.
 

et er lagt vekt på en areale ektiv løsning da det er en viktig 
parameter for kostnader. Vår vurdering er samtidig at både 
kirke med aktivitetssal og storsal med støttearealer samt del 
av vestibyle bør plasseres i nybygg da dette vil kreve relativt 
store inngrep å innpasse i eksisterende bygg. Dette medfører 
noe resterende areal i mørk del av underetasje som anbefales 
benyttet til overdekket og avlåst sykkelparkering. I videre prosess 
bør det vurderes om både brutto- og nettoarealer kan reduseres 
noe med henblikk på kostnader.

Ombygging og rehabilitering av eksisterende bygg oppfattes 
som den største usikkerheten i denne sammenheng. Det er lagt 
vekt på begrensede endringer av råbygg, nøktern men slitesterk 
materialbruk og noe gjenbruk av innvendige vegger. Grad av 
etterisolering av særlig yttervegger må vurderes nærmere og ses 

i sammenheng med fasadenes verneverdighet. Vi har i foreløpig 
vurdering lagt til grunn kr. . ,  pr. m2 i snitt.

For nybygg er det i saler og vestibyle lagt opp til en vesentlig 
høyere kvalitet med et snitt kr.33.000,- pr. m2. Her må ulike 
kvaliteter og løsninger vurderes videre. I utomhusplanen 
ligger det også inne fleksibilitet på ulike kvaliteter. Plasser og 
hager bør være av høy kvalitet, mens det bør være en enklere 
standard i områdene rundt. Denne variasjonen både fremhever 
hovedelementene, samtidig som prosjektmidlene blir prioritert 
der hvor de har mest betydning. Dette må følges opp i videre 
prosess. Det er medtatt 15% for generelle kostnader i vårt 
foreløpige overslag.

KIRKESALEN — Kirkerommet er utformet som en enkel og intim ramme i møtet med gud. God visuell kontakt med trekronene og rikelig med dagslys gir rommet en helt spesiell stemning.
U1 ETASJE-PLAN — 1:200

BRA: m  nybygg , m  eksisterende , tot.: 2199m2
BTA: m  nybygg , m  eksisterende , tot.: 2291m2
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MOTTO: KLEPPR*

BYGGETEKNIKK
Nybygg utføres med en rasjonell konstruksjon i limtre med 
relativt slanke bjelker nord- sør- retning med 2,4m senteravstand. 
Dette gjelder både for kirkesal, aktivitetssal, vestibyle og storsal 
med tilstøtende birom. Bjelkene vil være synlige og bidra til 
å gi rommene en visuell særegen karakter og rytme. Bjelkene 
legges opp på stive veggskiver i øst- vest- retning utført primært 
i lavkarbonbetong med tilslag av lokal naturstein. I det gamle 
rådhuset beholdes eksisterende konstruksjon. I forbindelse med 
«hovedgate» i øst- vest- retning foreslås det noe hulltagning 
i dekker for å få bedre visuell kontakt mellom etasjene i dette 
området. Det tas også utsparinger i to atriene. Nordre atrium 
anbefales åpnet opp helt ned til underetasje som en nedre 
vestibyle for kulturskole og ungdomsklubber med god visuell 
kontakt opp til plan 1 og 2. Dette atriet er tenkt klimatisert 
med ny trekonstruksjon og overlys i nødvendig omfang over 
plan 2. Søndre atrium anbefales åpnet opp ned til plan 1 (tak 
over tilfluktsrom  for etablering av en utendørs bibliotekshage.

For rehabilitering av rådhusets fasader legges det til grunn 
nye vinduer med høy u-verdi, at tak og gulv etterisoleres samt 
at innside yttervegger isoleres. Det antas også at bygget bør 
dreneres og at vegger under terreng må etterisoleres på utsiden. 
Det bør også vurderes om inntrukne brystningsfelter i mørk 

naturbetong bør etterisoleres med 50 – 80 mm gjennomfarget 
iso-puss. Målsettingen må være at sandblåste betongribber 
bevares slik at byggets særpreg ivaretas. Det foreslås en ny åpning 
i fasade i bibliotek mot forplass der ribber veksles ut med en 
betongramme samt nye vindus- og døråpninger i underetasje 
mot øst.

BRANNTEKNIKK
Det meste av bygningsmassen plasseres i risikoklasse 5. Kun 
kontoretasjen i plan 2 plasseres i risikoklasse 2. De tre store 
bygningskroppene er forbundet med lave kommunikasjons-
arealer. Hele bygningsmassen plasseres i en brannseksjon 
for å unngå behov for brannvegger mellom byggene. Hele 
bygningsmassen bør brannbeskyttes med sprinkleranlegg. Med 
sprinkleranlegg blir det heller ikke seksjoneringsvegger mellom 
bygningene. Eksisterende rådhus har tre tellende etasjer. Plan 
U og 1.etg plasseres i brannklasse 3. Kontorene i 2.etg plasseres 
i brannklasse 2. Bæresystemene skal ha brannmotstand R90 og 
branncellebegrensende konstruksjoner skal ha brannmotstand 
EI 60. 

Rømning fra det gamle rådhuset vil være via 2 nye lukkede 
trapperom med skjermete utganger til terreng og via åpne 
interntrapper i sentral vestibyle. Kirke og storsal plasseres 

foreløpig i brannklasse 3. Bæresystemene skal ha brannmotstand 
R90 og branncelle-begrensende konstruksjoner skal ha 
brannmotstand EI 60. Ettersom kirke og storsal kun har en 
etasje og er separate bygningskropper med egne bæresystem 
vil vi i prosjekteringsfasen vurdere muligheten for å redusere 
brannklassen på disse bygningskroppene.  Det bør sikres nok 
rømningsveier med tilstrekkelig kapasitet for å tømme kirke 
og storsal direkte på terreng uavhengig av vestibylearealene.

AKUSTIKK
For å skape et godt akustisk innemiljø har alle oppholdsarealer 
lydabsorbenter Klasse A i all tilgjengelig himlingsf late. 
Vestibyle, bibliotek, gangarealer, trapperom, spillrom og 
de høye volumene i ungdomsklubbene har i tillegg også 
lydabsorberende veggflater.  Storsalen får et eget system for 
varierbar romakustikk som tilrettelegger for det store spennet 
av bruk, med tørr kinoakustikk for filmfremvisning i en ende 
av skalaen og klangfull fremføring av akustisk musikk i den 
andre. Et slikt system kan enten være usynlig mekanisk endring 
av vegg  og himlingsflater, eller det kan være et såkalt ktivt 

kustisk System S , ofte kalt klanganlegg. 

Kirkerommet har saltak med gjennomsnittlig høyde rundt 9 
meter og etterklangstid rundt 1.8 sekunder. For god og klar 

taletydelighet benyttes en høy, slank linjekilde i koråpningen 
som konsentrerer lyden til tilhørerflaten. ommets levende 
akustikk vil stimulere menighets-sangen og gjøre at orgelspill 
og kirkemusikalske fremføringer kommer til sin rett. Det 
legger også til rette for at konserter med korsang og annen 
klangkrevende musikk kan legges til kirkerommet, og på den 
måten utfylle Storsalens funksjon i programmering av konserter 
og andre kulturarrangementer.  Rom for undervisning og øving 
i musikk i kulturskolen får lydabsorbenter jevnt fordelt på 
vegger og i himling. Rommene kommer i to kategorier med 
ulik mengde lydabsorbenter, en for lydsterke instrumenter 
og en for klangkrevende instrumenter. I dansesalen benyttes 
veggabsorbenter og skråstilling for å motvirke f lutter-
ekko mellom vegger med speil. Ellers har den rikelig med 
bassabsorbenter for å gi kontrollert lyd fra sub-bass-høyttalere.

Storsalen lydisoleres ved å bygges som en frittstående betongboks 
med separate fundamenter og statisk sett gjensidig uavhengig 
av resten av bygningene. Alle rom for musikk og dans bygges 
som rom-i-rommet konstruksjoner i form av gipsesker på 
flytende, separat bunnplate av betong. ellom kirkerommet 
og Aktivitestsal er det en mobilvegg med lydreduksjonstall 
R’w=48dB, for å legge til rette for samtidig bruk med lydnivåer 
og -følsomhet som tilsvarer undervisningsrom i skole. 
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ATRIET — Axis og kirkens ungdomslokaler forenes rundt det innvendige ungdomstorget. Det transformerte atriet tilfører nye romlige kvaliteter og knytter aktivitetene i huset sammen.

UNGDOMSTORGET — Jærvegen aktiviseres med plassdannelse og ny inngang til ungdomsklubbene. Her er det også både utendørs og innendørs sykkelparkering.
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BYGGETEKNIKK
Nybygg utføres med en rasjonell konstruksjon i limtre med 
relativt slanke bjelker nord- sør- retning med 2,4m senteravstand. 
Dette gjelder både for kirkesal, aktivitetssal, vestibyle og storsal 
med tilstøtende birom. Bjelkene vil være synlige og bidra til 
å gi rommene en visuell særegen karakter og rytme. Bjelkene 
legges opp på stive veggskiver i øst- vest- retning utført primært 
i lavkarbonbetong med tilslag av lokal naturstein. I det gamle 
rådhuset beholdes eksisterende konstruksjon. I forbindelse med 
«hovedgate» i øst- vest- retning foreslås det noe hulltagning 
i dekker for å få bedre visuell kontakt mellom etasjene i dette 
området. Det tas også utsparinger i to atriene. Nordre atrium 
anbefales åpnet opp helt ned til underetasje som en nedre 
vestibyle for kulturskole og ungdomsklubber med god visuell 
kontakt opp til plan 1 og 2. Dette atriet er tenkt klimatisert 
med ny trekonstruksjon og overlys i nødvendig omfang over 
plan 2. Søndre atrium anbefales åpnet opp ned til plan 1 (tak 
over tilfluktsrom  for etablering av en utendørs bibliotekshage.

For rehabilitering av rådhusets fasader legges det til grunn 
nye vinduer med høy u-verdi, at tak og gulv etterisoleres samt 
at innside yttervegger isoleres. Det antas også at bygget bør 
dreneres og at vegger under terreng må etterisoleres på utsiden. 
Det bør også vurderes om inntrukne brystningsfelter i mørk 

naturbetong bør etterisoleres med 50 – 80 mm gjennomfarget 
iso-puss. Målsettingen må være at sandblåste betongribber 
bevares slik at byggets særpreg ivaretas. Det foreslås en ny åpning 
i fasade i bibliotek mot forplass der ribber veksles ut med en 
betongramme samt nye vindus- og døråpninger i underetasje 
mot øst.

BRANNTEKNIKK
Det meste av bygningsmassen plasseres i risikoklasse 5. Kun 
kontoretasjen i plan 2 plasseres i risikoklasse 2. De tre store 
bygningskroppene er forbundet med lave kommunikasjons-
arealer. Hele bygningsmassen plasseres i en brannseksjon 
for å unngå behov for brannvegger mellom byggene. Hele 
bygningsmassen bør brannbeskyttes med sprinkleranlegg. Med 
sprinkleranlegg blir det heller ikke seksjoneringsvegger mellom 
bygningene. Eksisterende rådhus har tre tellende etasjer. Plan 
U og 1.etg plasseres i brannklasse 3. Kontorene i 2.etg plasseres 
i brannklasse 2. Bæresystemene skal ha brannmotstand R90 og 
branncellebegrensende konstruksjoner skal ha brannmotstand 
EI 60. 

Rømning fra det gamle rådhuset vil være via 2 nye lukkede 
trapperom med skjermete utganger til terreng og via åpne 
interntrapper i sentral vestibyle. Kirke og storsal plasseres 

foreløpig i brannklasse 3. Bæresystemene skal ha brannmotstand 
R90 og branncelle-begrensende konstruksjoner skal ha 
brannmotstand EI 60. Ettersom kirke og storsal kun har en 
etasje og er separate bygningskropper med egne bæresystem 
vil vi i prosjekteringsfasen vurdere muligheten for å redusere 
brannklassen på disse bygningskroppene.  Det bør sikres nok 
rømningsveier med tilstrekkelig kapasitet for å tømme kirke 
og storsal direkte på terreng uavhengig av vestibylearealene.

AKUSTIKK
For å skape et godt akustisk innemiljø har alle oppholdsarealer 
lydabsorbenter Klasse A i all tilgjengelig himlingsf late. 
Vestibyle, bibliotek, gangarealer, trapperom, spillrom og 
de høye volumene i ungdomsklubbene har i tillegg også 
lydabsorberende veggflater.  Storsalen får et eget system for 
varierbar romakustikk som tilrettelegger for det store spennet 
av bruk, med tørr kinoakustikk for filmfremvisning i en ende 
av skalaen og klangfull fremføring av akustisk musikk i den 
andre. Et slikt system kan enten være usynlig mekanisk endring 
av vegg  og himlingsflater, eller det kan være et såkalt ktivt 

kustisk System S , ofte kalt klanganlegg. 

Kirkerommet har saltak med gjennomsnittlig høyde rundt 9 
meter og etterklangstid rundt 1.8 sekunder. For god og klar 

taletydelighet benyttes en høy, slank linjekilde i koråpningen 
som konsentrerer lyden til tilhørerflaten. ommets levende 
akustikk vil stimulere menighets-sangen og gjøre at orgelspill 
og kirkemusikalske fremføringer kommer til sin rett. Det 
legger også til rette for at konserter med korsang og annen 
klangkrevende musikk kan legges til kirkerommet, og på den 
måten utfylle Storsalens funksjon i programmering av konserter 
og andre kulturarrangementer.  Rom for undervisning og øving 
i musikk i kulturskolen får lydabsorbenter jevnt fordelt på 
vegger og i himling. Rommene kommer i to kategorier med 
ulik mengde lydabsorbenter, en for lydsterke instrumenter 
og en for klangkrevende instrumenter. I dansesalen benyttes 
veggabsorbenter og skråstilling for å motvirke f lutter-
ekko mellom vegger med speil. Ellers har den rikelig med 
bassabsorbenter for å gi kontrollert lyd fra sub-bass-høyttalere.

Storsalen lydisoleres ved å bygges som en frittstående betongboks 
med separate fundamenter og statisk sett gjensidig uavhengig 
av resten av bygningene. Alle rom for musikk og dans bygges 
som rom-i-rommet konstruksjoner i form av gipsesker på 
flytende, separat bunnplate av betong. ellom kirkerommet 
og Aktivitestsal er det en mobilvegg med lydreduksjonstall 
R’w=48dB, for å legge til rette for samtidig bruk med lydnivåer 
og -følsomhet som tilsvarer undervisningsrom i skole. 
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UNGDOMSTORGET — Jærvegen aktiviseres med plassdannelse og ny inngang til ungdomsklubbene. Her er det også både utendørs og innendørs sykkelparkering.
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BYGGETEKNIKK
Nybygg utføres med en rasjonell konstruksjon i limtre med 
relativt slanke bjelker nord- sør- retning med 2,4m senteravstand. 
Dette gjelder både for kirkesal, aktivitetssal, vestibyle og storsal 
med tilstøtende birom. Bjelkene vil være synlige og bidra til 
å gi rommene en visuell særegen karakter og rytme. Bjelkene 
legges opp på stive veggskiver i øst- vest- retning utført primært 
i lavkarbonbetong med tilslag av lokal naturstein. I det gamle 
rådhuset beholdes eksisterende konstruksjon. I forbindelse med 
«hovedgate» i øst- vest- retning foreslås det noe hulltagning 
i dekker for å få bedre visuell kontakt mellom etasjene i dette 
området. Det tas også utsparinger i to atriene. Nordre atrium 
anbefales åpnet opp helt ned til underetasje som en nedre 
vestibyle for kulturskole og ungdomsklubber med god visuell 
kontakt opp til plan 1 og 2. Dette atriet er tenkt klimatisert 
med ny trekonstruksjon og overlys i nødvendig omfang over 
plan 2. Søndre atrium anbefales åpnet opp ned til plan 1 (tak 
over tilfluktsrom  for etablering av en utendørs bibliotekshage.

For rehabilitering av rådhusets fasader legges det til grunn 
nye vinduer med høy u-verdi, at tak og gulv etterisoleres samt 
at innside yttervegger isoleres. Det antas også at bygget bør 
dreneres og at vegger under terreng må etterisoleres på utsiden. 
Det bør også vurderes om inntrukne brystningsfelter i mørk 

naturbetong bør etterisoleres med 50 – 80 mm gjennomfarget 
iso-puss. Målsettingen må være at sandblåste betongribber 
bevares slik at byggets særpreg ivaretas. Det foreslås en ny åpning 
i fasade i bibliotek mot forplass der ribber veksles ut med en 
betongramme samt nye vindus- og døråpninger i underetasje 
mot øst.

BRANNTEKNIKK
Det meste av bygningsmassen plasseres i risikoklasse 5. Kun 
kontoretasjen i plan 2 plasseres i risikoklasse 2. De tre store 
bygningskroppene er forbundet med lave kommunikasjons-
arealer. Hele bygningsmassen plasseres i en brannseksjon 
for å unngå behov for brannvegger mellom byggene. Hele 
bygningsmassen bør brannbeskyttes med sprinkleranlegg. Med 
sprinkleranlegg blir det heller ikke seksjoneringsvegger mellom 
bygningene. Eksisterende rådhus har tre tellende etasjer. Plan 
U og 1.etg plasseres i brannklasse 3. Kontorene i 2.etg plasseres 
i brannklasse 2. Bæresystemene skal ha brannmotstand R90 og 
branncellebegrensende konstruksjoner skal ha brannmotstand 
EI 60. 

Rømning fra det gamle rådhuset vil være via 2 nye lukkede 
trapperom med skjermete utganger til terreng og via åpne 
interntrapper i sentral vestibyle. Kirke og storsal plasseres 

foreløpig i brannklasse 3. Bæresystemene skal ha brannmotstand 
R90 og branncelle-begrensende konstruksjoner skal ha 
brannmotstand EI 60. Ettersom kirke og storsal kun har en 
etasje og er separate bygningskropper med egne bæresystem 
vil vi i prosjekteringsfasen vurdere muligheten for å redusere 
brannklassen på disse bygningskroppene.  Det bør sikres nok 
rømningsveier med tilstrekkelig kapasitet for å tømme kirke 
og storsal direkte på terreng uavhengig av vestibylearealene.

AKUSTIKK
For å skape et godt akustisk innemiljø har alle oppholdsarealer 
lydabsorbenter Klasse A i all tilgjengelig himlingsf late. 
Vestibyle, bibliotek, gangarealer, trapperom, spillrom og 
de høye volumene i ungdomsklubbene har i tillegg også 
lydabsorberende veggflater.  Storsalen får et eget system for 
varierbar romakustikk som tilrettelegger for det store spennet 
av bruk, med tørr kinoakustikk for filmfremvisning i en ende 
av skalaen og klangfull fremføring av akustisk musikk i den 
andre. Et slikt system kan enten være usynlig mekanisk endring 
av vegg  og himlingsflater, eller det kan være et såkalt ktivt 

kustisk System S , ofte kalt klanganlegg. 

Kirkerommet har saltak med gjennomsnittlig høyde rundt 9 
meter og etterklangstid rundt 1.8 sekunder. For god og klar 

taletydelighet benyttes en høy, slank linjekilde i koråpningen 
som konsentrerer lyden til tilhørerflaten. ommets levende 
akustikk vil stimulere menighets-sangen og gjøre at orgelspill 
og kirkemusikalske fremføringer kommer til sin rett. Det 
legger også til rette for at konserter med korsang og annen 
klangkrevende musikk kan legges til kirkerommet, og på den 
måten utfylle Storsalens funksjon i programmering av konserter 
og andre kulturarrangementer.  Rom for undervisning og øving 
i musikk i kulturskolen får lydabsorbenter jevnt fordelt på 
vegger og i himling. Rommene kommer i to kategorier med 
ulik mengde lydabsorbenter, en for lydsterke instrumenter 
og en for klangkrevende instrumenter. I dansesalen benyttes 
veggabsorbenter og skråstilling for å motvirke f lutter-
ekko mellom vegger med speil. Ellers har den rikelig med 
bassabsorbenter for å gi kontrollert lyd fra sub-bass-høyttalere.

Storsalen lydisoleres ved å bygges som en frittstående betongboks 
med separate fundamenter og statisk sett gjensidig uavhengig 
av resten av bygningene. Alle rom for musikk og dans bygges 
som rom-i-rommet konstruksjoner i form av gipsesker på 
flytende, separat bunnplate av betong. ellom kirkerommet 
og Aktivitestsal er det en mobilvegg med lydreduksjonstall 
R’w=48dB, for å legge til rette for samtidig bruk med lydnivåer 
og -følsomhet som tilsvarer undervisningsrom i skole. 
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ATRIET — Axis og kirkens ungdomslokaler forenes rundt det innvendige ungdomstorget. Det transformerte atriet tilfører nye romlige kvaliteter og knytter aktivitetene i huset sammen.

UNGDOMSTORGET — Jærvegen aktiviseres med plassdannelse og ny inngang til ungdomsklubbene. Her er det også både utendørs og innendørs sykkelparkering.
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BYGGETEKNIKK
Nybygg utføres med en rasjonell konstruksjon i limtre med 
relativt slanke bjelker nord- sør- retning med 2,4m senteravstand. 
Dette gjelder både for kirkesal, aktivitetssal, vestibyle og storsal 
med tilstøtende birom. Bjelkene vil være synlige og bidra til 
å gi rommene en visuell særegen karakter og rytme. Bjelkene 
legges opp på stive veggskiver i øst- vest- retning utført primært 
i lavkarbonbetong med tilslag av lokal naturstein. I det gamle 
rådhuset beholdes eksisterende konstruksjon. I forbindelse med 
«hovedgate» i øst- vest- retning foreslås det noe hulltagning 
i dekker for å få bedre visuell kontakt mellom etasjene i dette 
området. Det tas også utsparinger i to atriene. Nordre atrium 
anbefales åpnet opp helt ned til underetasje som en nedre 
vestibyle for kulturskole og ungdomsklubber med god visuell 
kontakt opp til plan 1 og 2. Dette atriet er tenkt klimatisert 
med ny trekonstruksjon og overlys i nødvendig omfang over 
plan 2. Søndre atrium anbefales åpnet opp ned til plan 1 (tak 
over tilfluktsrom  for etablering av en utendørs bibliotekshage.

For rehabilitering av rådhusets fasader legges det til grunn 
nye vinduer med høy u-verdi, at tak og gulv etterisoleres samt 
at innside yttervegger isoleres. Det antas også at bygget bør 
dreneres og at vegger under terreng må etterisoleres på utsiden. 
Det bør også vurderes om inntrukne brystningsfelter i mørk 

naturbetong bør etterisoleres med 50 – 80 mm gjennomfarget 
iso-puss. Målsettingen må være at sandblåste betongribber 
bevares slik at byggets særpreg ivaretas. Det foreslås en ny åpning 
i fasade i bibliotek mot forplass der ribber veksles ut med en 
betongramme samt nye vindus- og døråpninger i underetasje 
mot øst.

BRANNTEKNIKK
Det meste av bygningsmassen plasseres i risikoklasse 5. Kun 
kontoretasjen i plan 2 plasseres i risikoklasse 2. De tre store 
bygningskroppene er forbundet med lave kommunikasjons-
arealer. Hele bygningsmassen plasseres i en brannseksjon 
for å unngå behov for brannvegger mellom byggene. Hele 
bygningsmassen bør brannbeskyttes med sprinkleranlegg. Med 
sprinkleranlegg blir det heller ikke seksjoneringsvegger mellom 
bygningene. Eksisterende rådhus har tre tellende etasjer. Plan 
U og 1.etg plasseres i brannklasse 3. Kontorene i 2.etg plasseres 
i brannklasse 2. Bæresystemene skal ha brannmotstand R90 og 
branncellebegrensende konstruksjoner skal ha brannmotstand 
EI 60. 

Rømning fra det gamle rådhuset vil være via 2 nye lukkede 
trapperom med skjermete utganger til terreng og via åpne 
interntrapper i sentral vestibyle. Kirke og storsal plasseres 

foreløpig i brannklasse 3. Bæresystemene skal ha brannmotstand 
R90 og branncelle-begrensende konstruksjoner skal ha 
brannmotstand EI 60. Ettersom kirke og storsal kun har en 
etasje og er separate bygningskropper med egne bæresystem 
vil vi i prosjekteringsfasen vurdere muligheten for å redusere 
brannklassen på disse bygningskroppene.  Det bør sikres nok 
rømningsveier med tilstrekkelig kapasitet for å tømme kirke 
og storsal direkte på terreng uavhengig av vestibylearealene.

AKUSTIKK
For å skape et godt akustisk innemiljø har alle oppholdsarealer 
lydabsorbenter Klasse A i all tilgjengelig himlingsf late. 
Vestibyle, bibliotek, gangarealer, trapperom, spillrom og 
de høye volumene i ungdomsklubbene har i tillegg også 
lydabsorberende veggflater.  Storsalen får et eget system for 
varierbar romakustikk som tilrettelegger for det store spennet 
av bruk, med tørr kinoakustikk for filmfremvisning i en ende 
av skalaen og klangfull fremføring av akustisk musikk i den 
andre. Et slikt system kan enten være usynlig mekanisk endring 
av vegg  og himlingsflater, eller det kan være et såkalt ktivt 

kustisk System S , ofte kalt klanganlegg. 

Kirkerommet har saltak med gjennomsnittlig høyde rundt 9 
meter og etterklangstid rundt 1.8 sekunder. For god og klar 

taletydelighet benyttes en høy, slank linjekilde i koråpningen 
som konsentrerer lyden til tilhørerflaten. ommets levende 
akustikk vil stimulere menighets-sangen og gjøre at orgelspill 
og kirkemusikalske fremføringer kommer til sin rett. Det 
legger også til rette for at konserter med korsang og annen 
klangkrevende musikk kan legges til kirkerommet, og på den 
måten utfylle Storsalens funksjon i programmering av konserter 
og andre kulturarrangementer.  Rom for undervisning og øving 
i musikk i kulturskolen får lydabsorbenter jevnt fordelt på 
vegger og i himling. Rommene kommer i to kategorier med 
ulik mengde lydabsorbenter, en for lydsterke instrumenter 
og en for klangkrevende instrumenter. I dansesalen benyttes 
veggabsorbenter og skråstilling for å motvirke f lutter-
ekko mellom vegger med speil. Ellers har den rikelig med 
bassabsorbenter for å gi kontrollert lyd fra sub-bass-høyttalere.

Storsalen lydisoleres ved å bygges som en frittstående betongboks 
med separate fundamenter og statisk sett gjensidig uavhengig 
av resten av bygningene. Alle rom for musikk og dans bygges 
som rom-i-rommet konstruksjoner i form av gipsesker på 
flytende, separat bunnplate av betong. ellom kirkerommet 
og Aktivitestsal er det en mobilvegg med lydreduksjonstall 
R’w=48dB, for å legge til rette for samtidig bruk med lydnivåer 
og -følsomhet som tilsvarer undervisningsrom i skole. 
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BYGGETEKNIKK
Nybygg utføres med en rasjonell konstruksjon i limtre med 
relativt slanke bjelker nord- sør- retning med 2,4m senteravstand. 
Dette gjelder både for kirkesal, aktivitetssal, vestibyle og storsal 
med tilstøtende birom. Bjelkene vil være synlige og bidra til 
å gi rommene en visuell særegen karakter og rytme. Bjelkene 
legges opp på stive veggskiver i øst- vest- retning utført primært 
i lavkarbonbetong med tilslag av lokal naturstein. I det gamle 
rådhuset beholdes eksisterende konstruksjon. I forbindelse med 
«hovedgate» i øst- vest- retning foreslås det noe hulltagning 
i dekker for å få bedre visuell kontakt mellom etasjene i dette 
området. Det tas også utsparinger i to atriene. Nordre atrium 
anbefales åpnet opp helt ned til underetasje som en nedre 
vestibyle for kulturskole og ungdomsklubber med god visuell 
kontakt opp til plan 1 og 2. Dette atriet er tenkt klimatisert 
med ny trekonstruksjon og overlys i nødvendig omfang over 
plan 2. Søndre atrium anbefales åpnet opp ned til plan 1 (tak 
over tilfluktsrom  for etablering av en utendørs bibliotekshage.

For rehabilitering av rådhusets fasader legges det til grunn 
nye vinduer med høy u-verdi, at tak og gulv etterisoleres samt 
at innside yttervegger isoleres. Det antas også at bygget bør 
dreneres og at vegger under terreng må etterisoleres på utsiden. 
Det bør også vurderes om inntrukne brystningsfelter i mørk 

naturbetong bør etterisoleres med 50 – 80 mm gjennomfarget 
iso-puss. Målsettingen må være at sandblåste betongribber 
bevares slik at byggets særpreg ivaretas. Det foreslås en ny åpning 
i fasade i bibliotek mot forplass der ribber veksles ut med en 
betongramme samt nye vindus- og døråpninger i underetasje 
mot øst.

BRANNTEKNIKK
Det meste av bygningsmassen plasseres i risikoklasse 5. Kun 
kontoretasjen i plan 2 plasseres i risikoklasse 2. De tre store 
bygningskroppene er forbundet med lave kommunikasjons-
arealer. Hele bygningsmassen plasseres i en brannseksjon 
for å unngå behov for brannvegger mellom byggene. Hele 
bygningsmassen bør brannbeskyttes med sprinkleranlegg. Med 
sprinkleranlegg blir det heller ikke seksjoneringsvegger mellom 
bygningene. Eksisterende rådhus har tre tellende etasjer. Plan 
U og 1.etg plasseres i brannklasse 3. Kontorene i 2.etg plasseres 
i brannklasse 2. Bæresystemene skal ha brannmotstand R90 og 
branncellebegrensende konstruksjoner skal ha brannmotstand 
EI 60. 

Rømning fra det gamle rådhuset vil være via 2 nye lukkede 
trapperom med skjermete utganger til terreng og via åpne 
interntrapper i sentral vestibyle. Kirke og storsal plasseres 

foreløpig i brannklasse 3. Bæresystemene skal ha brannmotstand 
R90 og branncelle-begrensende konstruksjoner skal ha 
brannmotstand EI 60. Ettersom kirke og storsal kun har en 
etasje og er separate bygningskropper med egne bæresystem 
vil vi i prosjekteringsfasen vurdere muligheten for å redusere 
brannklassen på disse bygningskroppene.  Det bør sikres nok 
rømningsveier med tilstrekkelig kapasitet for å tømme kirke 
og storsal direkte på terreng uavhengig av vestibylearealene.

AKUSTIKK
For å skape et godt akustisk innemiljø har alle oppholdsarealer 
lydabsorbenter Klasse A i all tilgjengelig himlingsf late. 
Vestibyle, bibliotek, gangarealer, trapperom, spillrom og 
de høye volumene i ungdomsklubbene har i tillegg også 
lydabsorberende veggflater.  Storsalen får et eget system for 
varierbar romakustikk som tilrettelegger for det store spennet 
av bruk, med tørr kinoakustikk for filmfremvisning i en ende 
av skalaen og klangfull fremføring av akustisk musikk i den 
andre. Et slikt system kan enten være usynlig mekanisk endring 
av vegg  og himlingsflater, eller det kan være et såkalt ktivt 

kustisk System S , ofte kalt klanganlegg. 

Kirkerommet har saltak med gjennomsnittlig høyde rundt 9 
meter og etterklangstid rundt 1.8 sekunder. For god og klar 

taletydelighet benyttes en høy, slank linjekilde i koråpningen 
som konsentrerer lyden til tilhørerflaten. ommets levende 
akustikk vil stimulere menighets-sangen og gjøre at orgelspill 
og kirkemusikalske fremføringer kommer til sin rett. Det 
legger også til rette for at konserter med korsang og annen 
klangkrevende musikk kan legges til kirkerommet, og på den 
måten utfylle Storsalens funksjon i programmering av konserter 
og andre kulturarrangementer.  Rom for undervisning og øving 
i musikk i kulturskolen får lydabsorbenter jevnt fordelt på 
vegger og i himling. Rommene kommer i to kategorier med 
ulik mengde lydabsorbenter, en for lydsterke instrumenter 
og en for klangkrevende instrumenter. I dansesalen benyttes 
veggabsorbenter og skråstilling for å motvirke f lutter-
ekko mellom vegger med speil. Ellers har den rikelig med 
bassabsorbenter for å gi kontrollert lyd fra sub-bass-høyttalere.

Storsalen lydisoleres ved å bygges som en frittstående betongboks 
med separate fundamenter og statisk sett gjensidig uavhengig 
av resten av bygningene. Alle rom for musikk og dans bygges 
som rom-i-rommet konstruksjoner i form av gipsesker på 
flytende, separat bunnplate av betong. ellom kirkerommet 
og Aktivitestsal er det en mobilvegg med lydreduksjonstall 
R’w=48dB, for å legge til rette for samtidig bruk med lydnivåer 
og -følsomhet som tilsvarer undervisningsrom i skole. 
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BYGGETEKNIKK
Nybygg utføres med en rasjonell konstruksjon i limtre med 
relativt slanke bjelker nord- sør- retning med 2,4m senteravstand. 
Dette gjelder både for kirkesal, aktivitetssal, vestibyle og storsal 
med tilstøtende birom. Bjelkene vil være synlige og bidra til 
å gi rommene en visuell særegen karakter og rytme. Bjelkene 
legges opp på stive veggskiver i øst- vest- retning utført primært 
i lavkarbonbetong med tilslag av lokal naturstein. I det gamle 
rådhuset beholdes eksisterende konstruksjon. I forbindelse med 
«hovedgate» i øst- vest- retning foreslås det noe hulltagning 
i dekker for å få bedre visuell kontakt mellom etasjene i dette 
området. Det tas også utsparinger i to atriene. Nordre atrium 
anbefales åpnet opp helt ned til underetasje som en nedre 
vestibyle for kulturskole og ungdomsklubber med god visuell 
kontakt opp til plan 1 og 2. Dette atriet er tenkt klimatisert 
med ny trekonstruksjon og overlys i nødvendig omfang over 
plan 2. Søndre atrium anbefales åpnet opp ned til plan 1 (tak 
over tilfluktsrom  for etablering av en utendørs bibliotekshage.

For rehabilitering av rådhusets fasader legges det til grunn 
nye vinduer med høy u-verdi, at tak og gulv etterisoleres samt 
at innside yttervegger isoleres. Det antas også at bygget bør 
dreneres og at vegger under terreng må etterisoleres på utsiden. 
Det bør også vurderes om inntrukne brystningsfelter i mørk 

naturbetong bør etterisoleres med 50 – 80 mm gjennomfarget 
iso-puss. Målsettingen må være at sandblåste betongribber 
bevares slik at byggets særpreg ivaretas. Det foreslås en ny åpning 
i fasade i bibliotek mot forplass der ribber veksles ut med en 
betongramme samt nye vindus- og døråpninger i underetasje 
mot øst.

BRANNTEKNIKK
Det meste av bygningsmassen plasseres i risikoklasse 5. Kun 
kontoretasjen i plan 2 plasseres i risikoklasse 2. De tre store 
bygningskroppene er forbundet med lave kommunikasjons-
arealer. Hele bygningsmassen plasseres i en brannseksjon 
for å unngå behov for brannvegger mellom byggene. Hele 
bygningsmassen bør brannbeskyttes med sprinkleranlegg. Med 
sprinkleranlegg blir det heller ikke seksjoneringsvegger mellom 
bygningene. Eksisterende rådhus har tre tellende etasjer. Plan 
U og 1.etg plasseres i brannklasse 3. Kontorene i 2.etg plasseres 
i brannklasse 2. Bæresystemene skal ha brannmotstand R90 og 
branncellebegrensende konstruksjoner skal ha brannmotstand 
EI 60. 

Rømning fra det gamle rådhuset vil være via 2 nye lukkede 
trapperom med skjermete utganger til terreng og via åpne 
interntrapper i sentral vestibyle. Kirke og storsal plasseres 

foreløpig i brannklasse 3. Bæresystemene skal ha brannmotstand 
R90 og branncelle-begrensende konstruksjoner skal ha 
brannmotstand EI 60. Ettersom kirke og storsal kun har en 
etasje og er separate bygningskropper med egne bæresystem 
vil vi i prosjekteringsfasen vurdere muligheten for å redusere 
brannklassen på disse bygningskroppene.  Det bør sikres nok 
rømningsveier med tilstrekkelig kapasitet for å tømme kirke 
og storsal direkte på terreng uavhengig av vestibylearealene.

AKUSTIKK
For å skape et godt akustisk innemiljø har alle oppholdsarealer 
lydabsorbenter Klasse A i all tilgjengelig himlingsf late. 
Vestibyle, bibliotek, gangarealer, trapperom, spillrom og 
de høye volumene i ungdomsklubbene har i tillegg også 
lydabsorberende veggflater.  Storsalen får et eget system for 
varierbar romakustikk som tilrettelegger for det store spennet 
av bruk, med tørr kinoakustikk for filmfremvisning i en ende 
av skalaen og klangfull fremføring av akustisk musikk i den 
andre. Et slikt system kan enten være usynlig mekanisk endring 
av vegg  og himlingsflater, eller det kan være et såkalt ktivt 

kustisk System S , ofte kalt klanganlegg. 

Kirkerommet har saltak med gjennomsnittlig høyde rundt 9 
meter og etterklangstid rundt 1.8 sekunder. For god og klar 

taletydelighet benyttes en høy, slank linjekilde i koråpningen 
som konsentrerer lyden til tilhørerflaten. ommets levende 
akustikk vil stimulere menighets-sangen og gjøre at orgelspill 
og kirkemusikalske fremføringer kommer til sin rett. Det 
legger også til rette for at konserter med korsang og annen 
klangkrevende musikk kan legges til kirkerommet, og på den 
måten utfylle Storsalens funksjon i programmering av konserter 
og andre kulturarrangementer.  Rom for undervisning og øving 
i musikk i kulturskolen får lydabsorbenter jevnt fordelt på 
vegger og i himling. Rommene kommer i to kategorier med 
ulik mengde lydabsorbenter, en for lydsterke instrumenter 
og en for klangkrevende instrumenter. I dansesalen benyttes 
veggabsorbenter og skråstilling for å motvirke f lutter-
ekko mellom vegger med speil. Ellers har den rikelig med 
bassabsorbenter for å gi kontrollert lyd fra sub-bass-høyttalere.

Storsalen lydisoleres ved å bygges som en frittstående betongboks 
med separate fundamenter og statisk sett gjensidig uavhengig 
av resten av bygningene. Alle rom for musikk og dans bygges 
som rom-i-rommet konstruksjoner i form av gipsesker på 
flytende, separat bunnplate av betong. ellom kirkerommet 
og Aktivitestsal er det en mobilvegg med lydreduksjonstall 
R’w=48dB, for å legge til rette for samtidig bruk med lydnivåer 
og -følsomhet som tilsvarer undervisningsrom i skole. 
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BRA: m  nybygg , m  eksisterende , tot.: 211 m2
BTA: m  nybygg , m  eksisterende , tot.: 22 9m2

ATRIET — Axis og kirkens ungdomslokaler forenes rundt det innvendige ungdomstorget. Det transformerte atriet tilfører nye romlige kvaliteter og knytter aktivitetene i huset sammen.

UNGDOMSTORGET — Jærvegen aktiviseres med plassdannelse og ny inngang til ungdomsklubbene. Her er det også både utendørs og innendørs sykkelparkering.
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MOTTO: KLEPPR*

HOVEDINNGANG, VESTIBYLE OG KAFÉ 
Atkomstplass mot syd leder naturlig inn til felles vestibyle 

med resepsjon og kafe. Vestibyle inngår i en hovedgate i øst- 
vest- retning som knytter alle hovedfunksjoner i bygget sammen 
slik at det er enkelt å orientere seg for ansatte og besøkende. 
Aktivitetssal inngår som en forlengelse av vestibyle mot vest 
og kan deles av etter behov. Det er lagt vekt på oversiktlighet 
og gode og inkluderende møtesteder både i nybygg og i alle 
3 etasjer i eksisterende bygg. Rett ved hovedinngang er det 
innpasset felles garderobe og toaletter for besøkende.

KIRKEROM OG SAKRISTIER
Kirken er plassert mot Solavegen som et eget, lett lesbart 

volum som samtidig er godt knyttet til felles vestibyle. Kirken 
har også egen atkomst direkte fra forplass og «kirkebakke» 
tilrettelagt for prosesjoner. Klokketårnet markerer kirkens 
inngangsparti. Inngangspartiet leder inn i kirkens hovedrom. 
Dåpssakristiet ligger i direkte tilknytning til hovedinngangen. 
Dette rommet kan også tilrettelegges for foreldre med små barn 
som vil følge aktiviteter i kirkerommet og samtidig være skjermet 
akustisk. Hovedrom med saltak er tenkt som en enkel og intim 
ramme rundt møtet med gud. Rommet har spilevegger med 
dagslys i gavler både mot øst og vest med sikt ut mot himmel 

og trekroner. Dette gir et lyst og utadvendt rom. I forbindelse 
med gudstjenester vil lysinnfall med morgensol fra øst være 
gunstig for å unngå motlys bak koret i vest. Kirkerommet 
blendes av etter behov med vendbare trelameller mellom 
spilene. Det noe opphevete koret er tilrettelagt for liturgiske 
handlinger og fleksibel bruk. Korets bakvegg er tilrettelagt for 
kunstnerisk utsmykking og innslag av eviggrønn vegetasjon. 

et bør vurderes å innpasse flatsk ermer både på bakvegg i kor 
og i kirkens sidevegger. Sakristi for prest og nisje for orgel er 
plassert rett syd for koret. 

AKTIVITETSSAL
Aktivitetssal langs nordsiden av kirkerommet inngår 

som en forlengelse av vestibylen og anleggets hovedgate. Dette 
rommet er derved tilrettelagt for sambruk både for kirke og 
kulturliv. Salen kan åpnes mot kirkerommet med foldevegg 
etter behov for å øke kapasitet på sitteplasser. Salen har mye 
dagslys med siktlinjer mot den nye aktivitetsparken og direkte 
utgang til solrik, skjermet bakhage. I forbindelse med større 
arrangementer i kirke eller storsal kan det innpasses ekstra 
mobile anretningsdisker som en utvidelse av kaféen. Salen 
kan også benyttes i pauser ved ulike type arrangementer eller 
den kan lukkes helt av for utleie til blant annet minnestunder. 

Lager bak storsalen med transportvei direkte fra varemottak 
server både kirke og aktivitetssal.

STORSAL
Storsal er plassert helt inntil eksisterende bygg noe 

tilbaketrukket fra Solavegen mot nord. Salen blir derved en 
integrert del av kulturfunksjoner og møtesenter i eksisterende 
bygg. Salen har direkte atkomst fra forplass og vestibyle med kafé 
mot syd. Salen har også mulighet for en helt skjermet atkomst 
fra bakhaven mot vest. Sceneområdet kan skjermet fra sal med 
teppe som en egen blackbox. Atkomst for artister vil være fra 
«bakgate» langs salens nordside med forbindelse til garderober 
og møtesenter samt deler av kulturskolen som «backstage» via 
trapp og heis etter behov. Bakgaten ender i felles varemottak 
mot vest der det er tilgang med lastebil. Salen har stort lager 
bak sceneområdet mot vest.

Salshøyde foreslås til tre fulle etasjer tilsvarende ca. 13m 
inkludert underliggende konstruksjon. Dette gir optimale 
forhold for akustikk og plassering av sceneteknisk utstyr. Både 
høyde og dimensjoner på storsal tilsier at det bør plasseres i 
nybygg. Salen har dagslys fra spilevegger mot øst og vest som kan 
blendes av etter behov. Salen er dimensjonert for 400 sitteplasser 

i skyveamfi og et mindre fast galleri på plan .  tillegg kan det 
plasseres 100 sitteplasser på gulv mot sceneområdet. På det 
faste galleriet forslås det integrert mulighet for regiplass. Det 
forslås flere mulige atkomster til salen avhengig av arrangement. 
Normalt benyttes fast sluse inn til salen på plan 1 og tilsvarende 
på plan 2 til galleriet og øvre del av sal. På plan 2 er det forslått 

 atkomster, en på hver side av salen, noe som gir god flyt inn 
i salen, men også fleksibilitet med hensyn til plasser. 
plasser på plan 1 må innpasses på første rad ved demonterbare 
seter 
 

MØTESENTER
Møtesenter ligger rett bak storsal på plan 2 i eksisterende 

bygg som en del av en øvre vestibyle. Senteret er lett tilgjengelig 
fra hovedinngang og resepsjon via trapp og heis. Rommene 
kan også sambrukes som green-room med skjermet tilgang til 
scenen via «bakgate».

BIBLIOTEK
Biblioteket er sentralt plassert på plan 1 i eksisterende 

bygg ved vestibyle og kafe som en naturlig møteplass for alle 
brukere av anlegget. Sone for aviser og tidsskrifter kan inngå 
som en del av «hovedgata». Skranke orientert mot bibliotekets 

hovedrom er samlokalisert med resepsjonen. Biblioteket har 
også egen inngang direkte fra forplass. Hovedrommet er 
underdelt i ulike soner og tilrettelagt for fleksibel møblering. 
Atriet ved biblioteket anbefales bygget om til en utvendig og 
helt skjermet «bibliotekshave» med frodig beplantning og 
varierte leseplasser.

DUGNADSKJØKKEN
Felles dugnadskjøkken ligger i eksisterende bygg rett bak 

storsal på plan 1 med serveringsdisk direkte mot hovedgate vis a 
vis resepsjon. Birom er direkte tilknyttet bakgate fra varemottak.

FRIVILLIGHETSSENTRAL
Frivillighetssentral er plassert i eksisterende bygg på 

plan 1 mellom kulturskole og bibliotek.Dette er tenkt som et 
sambruksareal for disse tilstøtende funksjonene.

UNGDOMSKLUBBENE
Axis ungdomskultursenter og kirkens ungdomslokale 

foreslås samlokalisert i underetasje i eksisterende bygg rundt 
et eget ungdomstorg  med miniamfi som en nedre vestibyle. 
Klubbrommene er plassert i de dobbelt høye salene mot nord 
med godt dagslys. Noe av klubbenes arealer er lagt til felles 

torg. Nordre atrium åpnes helt ned til underetasje for å få inn 
dagslys og god visuell kontakt med hovedgate og vestibyle på 
plan 1. Klubbene har også egen inngang på nedre plan fra 
noe nedsenket uteareal orientert mot Jærvegen. Klubbene er 
samlokalisert med dansesal og del av kulturskole med henblikk 
på utstrakt sambruk.

KULTURSKOLE OG DANSESAL 
Kulturskole er plassert i eksisterende bygg både på 

plan 1 og i underetasje mot øst. Arealet er lett tilgjengelig fra 
hovedgate og vestibyle på plan 1 og fra «ungdomstorg» med 
egen inngang i underetasje. Øvingsrom i underetasje har nye 
vinduer mot øst. Dansesal med dobbel høyde anbefales plassert 
som en integrert del av kulturskole i underetasje med nærhet til 
ungdomsklubbene for sambruk. Dansesal kan også benyttes 
som «back-stage» for storsal med atkomst via trapp og heis 
uavhengig av vestibyle.

KONTORER
Arbeidsplasser for kirkelig fellesråd og alle kommunale 

kontorer er plassert samlet i plan 2 i eksisterende bygg 
samlokalisert med møtesenter. Arbeidsplasser er i hovedsak 
organisert som små teamrom. Multirom og stillerom ligger 

delvis mellom teamrom og delvis tilgjengelige fra fellesareal. 
Sosiale soner er utformet som varierte møteplasser med 
minikjøkken og miljøstasjoner. Personalgarderobe er sentralt 
plassert på samme plan som kontorene.

DRIFT, VAREMOTTAK OG TEKNISKE ROM
Godt skjermet driftsatkomst med vendehammer for 

stor lastebil for inn og utlasting til scenelagre, varelevering og 
søppelhenting er lokalisert mot nordvest i nybygg. Varemottak, 
avfallsrom, driftsverksted og kontorer for drift ligger ved 
driftsatkomst og driftsgate i øst-vest-retning som leder naturlig 
inn til kjøkken, driftsrom og stor heis sentralt i eksisterende 
bygg.

Øvrige driftsrom og alle tekniske rom er plassert i mørk del av 
underetasje i eksisterende bygg. Tekniske rom har også tilgang 
fra nedsenket terreng mot øst.

FLEKSIBLE LØSNINGER, SONEDELING AV BYGGET OG UU
Det er lagt opp til at planløsningene har en enkel 

struktur som kan bearbeides videre i samråd med brukere. 
Plassering av trapper, heiser, tekniske sjakter og toalettkjerner 
er valgt med henblikk på at særlig eksisterende bygg skal kunne 
endres over tid. Avdelinger og funksjoner er organisert slik at 
sonedeling og ulik bruk av arealer over døgnet kan ivaretas i 
videre prosjektering. Det er tilstrebet oversiktlige planløsninger 
og plassering av heiser som ivaretar universell tilgjengelighet 
i anlegget.  

AREAL
reale ektive planer med utgangspunkt i programmets 

nettoarealer er vektlagt.

Foreslått løsning har et beregnet bruttoareal på   m . ed 
både kirke og storsal med birom plassert i nybygg ligger det 
til rette for å plassere all sykkelparkering avlåst i del av mørk 
underetasje i eksiterende bygg for å få utnyttet dette arealet 
optimalt.  Se eget arealskjema for detaljert oversikt over netto- 
og bruttoarealer.
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0 5 10 1.ETASJE-PLAN — 1:200
BRA: m  nybygg , m  eksisterende , tot.: 2 m2
BTA: m  nybygg , m  eksisterende , tot.: m2

BIBLIOTEKET — Biblioteket er godt synlig og tilgjengelig med egen inngang fra forplassen. En naturlig møteplass for alle brukere av anlegget. 

FORPLASSEN — Den nye forplassen danner et nytt torg og samlingspunkt langs Solavegen.
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MOTTO: KLEPPR*

HOVEDINNGANG, VESTIBYLE OG KAFÉ 
Atkomstplass mot syd leder naturlig inn til felles vestibyle 

med resepsjon og kafe. Vestibyle inngår i en hovedgate i øst- 
vest- retning som knytter alle hovedfunksjoner i bygget sammen 
slik at det er enkelt å orientere seg for ansatte og besøkende. 
Aktivitetssal inngår som en forlengelse av vestibyle mot vest 
og kan deles av etter behov. Det er lagt vekt på oversiktlighet 
og gode og inkluderende møtesteder både i nybygg og i alle 
3 etasjer i eksisterende bygg. Rett ved hovedinngang er det 
innpasset felles garderobe og toaletter for besøkende.

KIRKEROM OG SAKRISTIER
Kirken er plassert mot Solavegen som et eget, lett lesbart 

volum som samtidig er godt knyttet til felles vestibyle. Kirken 
har også egen atkomst direkte fra forplass og «kirkebakke» 
tilrettelagt for prosesjoner. Klokketårnet markerer kirkens 
inngangsparti. Inngangspartiet leder inn i kirkens hovedrom. 
Dåpssakristiet ligger i direkte tilknytning til hovedinngangen. 
Dette rommet kan også tilrettelegges for foreldre med små barn 
som vil følge aktiviteter i kirkerommet og samtidig være skjermet 
akustisk. Hovedrom med saltak er tenkt som en enkel og intim 
ramme rundt møtet med gud. Rommet har spilevegger med 
dagslys i gavler både mot øst og vest med sikt ut mot himmel 

og trekroner. Dette gir et lyst og utadvendt rom. I forbindelse 
med gudstjenester vil lysinnfall med morgensol fra øst være 
gunstig for å unngå motlys bak koret i vest. Kirkerommet 
blendes av etter behov med vendbare trelameller mellom 
spilene. Det noe opphevete koret er tilrettelagt for liturgiske 
handlinger og fleksibel bruk. Korets bakvegg er tilrettelagt for 
kunstnerisk utsmykking og innslag av eviggrønn vegetasjon. 

et bør vurderes å innpasse flatsk ermer både på bakvegg i kor 
og i kirkens sidevegger. Sakristi for prest og nisje for orgel er 
plassert rett syd for koret. 

AKTIVITETSSAL
Aktivitetssal langs nordsiden av kirkerommet inngår 

som en forlengelse av vestibylen og anleggets hovedgate. Dette 
rommet er derved tilrettelagt for sambruk både for kirke og 
kulturliv. Salen kan åpnes mot kirkerommet med foldevegg 
etter behov for å øke kapasitet på sitteplasser. Salen har mye 
dagslys med siktlinjer mot den nye aktivitetsparken og direkte 
utgang til solrik, skjermet bakhage. I forbindelse med større 
arrangementer i kirke eller storsal kan det innpasses ekstra 
mobile anretningsdisker som en utvidelse av kaféen. Salen 
kan også benyttes i pauser ved ulike type arrangementer eller 
den kan lukkes helt av for utleie til blant annet minnestunder. 

Lager bak storsalen med transportvei direkte fra varemottak 
server både kirke og aktivitetssal.

STORSAL
Storsal er plassert helt inntil eksisterende bygg noe 

tilbaketrukket fra Solavegen mot nord. Salen blir derved en 
integrert del av kulturfunksjoner og møtesenter i eksisterende 
bygg. Salen har direkte atkomst fra forplass og vestibyle med kafé 
mot syd. Salen har også mulighet for en helt skjermet atkomst 
fra bakhaven mot vest. Sceneområdet kan skjermet fra sal med 
teppe som en egen blackbox. Atkomst for artister vil være fra 
«bakgate» langs salens nordside med forbindelse til garderober 
og møtesenter samt deler av kulturskolen som «backstage» via 
trapp og heis etter behov. Bakgaten ender i felles varemottak 
mot vest der det er tilgang med lastebil. Salen har stort lager 
bak sceneområdet mot vest.

Salshøyde foreslås til tre fulle etasjer tilsvarende ca. 13m 
inkludert underliggende konstruksjon. Dette gir optimale 
forhold for akustikk og plassering av sceneteknisk utstyr. Både 
høyde og dimensjoner på storsal tilsier at det bør plasseres i 
nybygg. Salen har dagslys fra spilevegger mot øst og vest som kan 
blendes av etter behov. Salen er dimensjonert for 400 sitteplasser 

i skyveamfi og et mindre fast galleri på plan .  tillegg kan det 
plasseres 100 sitteplasser på gulv mot sceneområdet. På det 
faste galleriet forslås det integrert mulighet for regiplass. Det 
forslås flere mulige atkomster til salen avhengig av arrangement. 
Normalt benyttes fast sluse inn til salen på plan 1 og tilsvarende 
på plan 2 til galleriet og øvre del av sal. På plan 2 er det forslått 

 atkomster, en på hver side av salen, noe som gir god flyt inn 
i salen, men også fleksibilitet med hensyn til plasser. 
plasser på plan 1 må innpasses på første rad ved demonterbare 
seter 
 

MØTESENTER
Møtesenter ligger rett bak storsal på plan 2 i eksisterende 

bygg som en del av en øvre vestibyle. Senteret er lett tilgjengelig 
fra hovedinngang og resepsjon via trapp og heis. Rommene 
kan også sambrukes som green-room med skjermet tilgang til 
scenen via «bakgate».

BIBLIOTEK
Biblioteket er sentralt plassert på plan 1 i eksisterende 

bygg ved vestibyle og kafe som en naturlig møteplass for alle 
brukere av anlegget. Sone for aviser og tidsskrifter kan inngå 
som en del av «hovedgata». Skranke orientert mot bibliotekets 

hovedrom er samlokalisert med resepsjonen. Biblioteket har 
også egen inngang direkte fra forplass. Hovedrommet er 
underdelt i ulike soner og tilrettelagt for fleksibel møblering. 
Atriet ved biblioteket anbefales bygget om til en utvendig og 
helt skjermet «bibliotekshave» med frodig beplantning og 
varierte leseplasser.

DUGNADSKJØKKEN
Felles dugnadskjøkken ligger i eksisterende bygg rett bak 

storsal på plan 1 med serveringsdisk direkte mot hovedgate vis a 
vis resepsjon. Birom er direkte tilknyttet bakgate fra varemottak.

FRIVILLIGHETSSENTRAL
Frivillighetssentral er plassert i eksisterende bygg på 

plan 1 mellom kulturskole og bibliotek.Dette er tenkt som et 
sambruksareal for disse tilstøtende funksjonene.

UNGDOMSKLUBBENE
Axis ungdomskultursenter og kirkens ungdomslokale 

foreslås samlokalisert i underetasje i eksisterende bygg rundt 
et eget ungdomstorg  med miniamfi som en nedre vestibyle. 
Klubbrommene er plassert i de dobbelt høye salene mot nord 
med godt dagslys. Noe av klubbenes arealer er lagt til felles 

torg. Nordre atrium åpnes helt ned til underetasje for å få inn 
dagslys og god visuell kontakt med hovedgate og vestibyle på 
plan 1. Klubbene har også egen inngang på nedre plan fra 
noe nedsenket uteareal orientert mot Jærvegen. Klubbene er 
samlokalisert med dansesal og del av kulturskole med henblikk 
på utstrakt sambruk.

KULTURSKOLE OG DANSESAL 
Kulturskole er plassert i eksisterende bygg både på 

plan 1 og i underetasje mot øst. Arealet er lett tilgjengelig fra 
hovedgate og vestibyle på plan 1 og fra «ungdomstorg» med 
egen inngang i underetasje. Øvingsrom i underetasje har nye 
vinduer mot øst. Dansesal med dobbel høyde anbefales plassert 
som en integrert del av kulturskole i underetasje med nærhet til 
ungdomsklubbene for sambruk. Dansesal kan også benyttes 
som «back-stage» for storsal med atkomst via trapp og heis 
uavhengig av vestibyle.

KONTORER
Arbeidsplasser for kirkelig fellesråd og alle kommunale 

kontorer er plassert samlet i plan 2 i eksisterende bygg 
samlokalisert med møtesenter. Arbeidsplasser er i hovedsak 
organisert som små teamrom. Multirom og stillerom ligger 

delvis mellom teamrom og delvis tilgjengelige fra fellesareal. 
Sosiale soner er utformet som varierte møteplasser med 
minikjøkken og miljøstasjoner. Personalgarderobe er sentralt 
plassert på samme plan som kontorene.

DRIFT, VAREMOTTAK OG TEKNISKE ROM
Godt skjermet driftsatkomst med vendehammer for 

stor lastebil for inn og utlasting til scenelagre, varelevering og 
søppelhenting er lokalisert mot nordvest i nybygg. Varemottak, 
avfallsrom, driftsverksted og kontorer for drift ligger ved 
driftsatkomst og driftsgate i øst-vest-retning som leder naturlig 
inn til kjøkken, driftsrom og stor heis sentralt i eksisterende 
bygg.

Øvrige driftsrom og alle tekniske rom er plassert i mørk del av 
underetasje i eksisterende bygg. Tekniske rom har også tilgang 
fra nedsenket terreng mot øst.

FLEKSIBLE LØSNINGER, SONEDELING AV BYGGET OG UU
Det er lagt opp til at planløsningene har en enkel 

struktur som kan bearbeides videre i samråd med brukere. 
Plassering av trapper, heiser, tekniske sjakter og toalettkjerner 
er valgt med henblikk på at særlig eksisterende bygg skal kunne 
endres over tid. Avdelinger og funksjoner er organisert slik at 
sonedeling og ulik bruk av arealer over døgnet kan ivaretas i 
videre prosjektering. Det er tilstrebet oversiktlige planløsninger 
og plassering av heiser som ivaretar universell tilgjengelighet 
i anlegget.  

AREAL
reale ektive planer med utgangspunkt i programmets 

nettoarealer er vektlagt.

Foreslått løsning har et beregnet bruttoareal på   m . ed 
både kirke og storsal med birom plassert i nybygg ligger det 
til rette for å plassere all sykkelparkering avlåst i del av mørk 
underetasje i eksiterende bygg for å få utnyttet dette arealet 
optimalt.  Se eget arealskjema for detaljert oversikt over netto- 
og bruttoarealer.
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BIBLIOTEKET — Biblioteket er godt synlig og tilgjengelig med egen inngang fra forplassen. En naturlig møteplass for alle brukere av anlegget. 

FORPLASSEN — Den nye forplassen danner et nytt torg og samlingspunkt langs Solavegen.
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MOTTO: KLEPPR*

BYGGETEKNIKK
Nybygg utføres med en rasjonell konstruksjon i limtre med 
relativt slanke bjelker nord- sør- retning med 2,4m senteravstand. 
Dette gjelder både for kirkesal, aktivitetssal, vestibyle og storsal 
med tilstøtende birom. Bjelkene vil være synlige og bidra til 
å gi rommene en visuell særegen karakter og rytme. Bjelkene 
legges opp på stive veggskiver i øst- vest- retning utført primært 
i lavkarbonbetong med tilslag av lokal naturstein. I det gamle 
rådhuset beholdes eksisterende konstruksjon. I forbindelse med 
«hovedgate» i øst- vest- retning foreslås det noe hulltagning 
i dekker for å få bedre visuell kontakt mellom etasjene i dette 
området. Det tas også utsparinger i to atriene. Nordre atrium 
anbefales åpnet opp helt ned til underetasje som en nedre 
vestibyle for kulturskole og ungdomsklubber med god visuell 
kontakt opp til plan 1 og 2. Dette atriet er tenkt klimatisert 
med ny trekonstruksjon og overlys i nødvendig omfang over 
plan 2. Søndre atrium anbefales åpnet opp ned til plan 1 (tak 
over tilfluktsrom  for etablering av en utendørs bibliotekshage.

For rehabilitering av rådhusets fasader legges det til grunn 
nye vinduer med høy u-verdi, at tak og gulv etterisoleres samt 
at innside yttervegger isoleres. Det antas også at bygget bør 
dreneres og at vegger under terreng må etterisoleres på utsiden. 
Det bør også vurderes om inntrukne brystningsfelter i mørk 

naturbetong bør etterisoleres med 50 – 80 mm gjennomfarget 
iso-puss. Målsettingen må være at sandblåste betongribber 
bevares slik at byggets særpreg ivaretas. Det foreslås en ny åpning 
i fasade i bibliotek mot forplass der ribber veksles ut med en 
betongramme samt nye vindus- og døråpninger i underetasje 
mot øst.

BRANNTEKNIKK
Det meste av bygningsmassen plasseres i risikoklasse 5. Kun 
kontoretasjen i plan 2 plasseres i risikoklasse 2. De tre store 
bygningskroppene er forbundet med lave kommunikasjons-
arealer. Hele bygningsmassen plasseres i en brannseksjon 
for å unngå behov for brannvegger mellom byggene. Hele 
bygningsmassen bør brannbeskyttes med sprinkleranlegg. Med 
sprinkleranlegg blir det heller ikke seksjoneringsvegger mellom 
bygningene. Eksisterende rådhus har tre tellende etasjer. Plan 
U og 1.etg plasseres i brannklasse 3. Kontorene i 2.etg plasseres 
i brannklasse 2. Bæresystemene skal ha brannmotstand R90 og 
branncellebegrensende konstruksjoner skal ha brannmotstand 
EI 60. 

Rømning fra det gamle rådhuset vil være via 2 nye lukkede 
trapperom med skjermete utganger til terreng og via åpne 
interntrapper i sentral vestibyle. Kirke og storsal plasseres 

foreløpig i brannklasse 3. Bæresystemene skal ha brannmotstand 
R90 og branncelle-begrensende konstruksjoner skal ha 
brannmotstand EI 60. Ettersom kirke og storsal kun har en 
etasje og er separate bygningskropper med egne bæresystem 
vil vi i prosjekteringsfasen vurdere muligheten for å redusere 
brannklassen på disse bygningskroppene.  Det bør sikres nok 
rømningsveier med tilstrekkelig kapasitet for å tømme kirke 
og storsal direkte på terreng uavhengig av vestibylearealene.

AKUSTIKK
For å skape et godt akustisk innemiljø har alle oppholdsarealer 
lydabsorbenter Klasse A i all tilgjengelig himlingsf late. 
Vestibyle, bibliotek, gangarealer, trapperom, spillrom og 
de høye volumene i ungdomsklubbene har i tillegg også 
lydabsorberende veggflater.  Storsalen får et eget system for 
varierbar romakustikk som tilrettelegger for det store spennet 
av bruk, med tørr kinoakustikk for filmfremvisning i en ende 
av skalaen og klangfull fremføring av akustisk musikk i den 
andre. Et slikt system kan enten være usynlig mekanisk endring 
av vegg  og himlingsflater, eller det kan være et såkalt ktivt 

kustisk System S , ofte kalt klanganlegg. 

Kirkerommet har saltak med gjennomsnittlig høyde rundt 9 
meter og etterklangstid rundt 1.8 sekunder. For god og klar 

taletydelighet benyttes en høy, slank linjekilde i koråpningen 
som konsentrerer lyden til tilhørerflaten. ommets levende 
akustikk vil stimulere menighets-sangen og gjøre at orgelspill 
og kirkemusikalske fremføringer kommer til sin rett. Det 
legger også til rette for at konserter med korsang og annen 
klangkrevende musikk kan legges til kirkerommet, og på den 
måten utfylle Storsalens funksjon i programmering av konserter 
og andre kulturarrangementer.  Rom for undervisning og øving 
i musikk i kulturskolen får lydabsorbenter jevnt fordelt på 
vegger og i himling. Rommene kommer i to kategorier med 
ulik mengde lydabsorbenter, en for lydsterke instrumenter 
og en for klangkrevende instrumenter. I dansesalen benyttes 
veggabsorbenter og skråstilling for å motvirke f lutter-
ekko mellom vegger med speil. Ellers har den rikelig med 
bassabsorbenter for å gi kontrollert lyd fra sub-bass-høyttalere.

Storsalen lydisoleres ved å bygges som en frittstående betongboks 
med separate fundamenter og statisk sett gjensidig uavhengig 
av resten av bygningene. Alle rom for musikk og dans bygges 
som rom-i-rommet konstruksjoner i form av gipsesker på 
flytende, separat bunnplate av betong. ellom kirkerommet 
og Aktivitestsal er det en mobilvegg med lydreduksjonstall 
R’w=48dB, for å legge til rette for samtidig bruk med lydnivåer 
og -følsomhet som tilsvarer undervisningsrom i skole. 
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BTA: m  nybygg , m  eksisterende , tot.: 22 9m2

ATRIET — Axis og kirkens ungdomslokaler forenes rundt det innvendige ungdomstorget. Det transformerte atriet tilfører nye romlige kvaliteter og knytter aktivitetene i huset sammen.

UNGDOMSTORGET — Jærvegen aktiviseres med plassdannelse og ny inngang til ungdomsklubbene. Her er det også både utendørs og innendørs sykkelparkering.
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BYGGETEKNIKK
Nybygg utføres med en rasjonell konstruksjon i limtre med 
relativt slanke bjelker nord- sør- retning med 2,4m senteravstand. 
Dette gjelder både for kirkesal, aktivitetssal, vestibyle og storsal 
med tilstøtende birom. Bjelkene vil være synlige og bidra til 
å gi rommene en visuell særegen karakter og rytme. Bjelkene 
legges opp på stive veggskiver i øst- vest- retning utført primært 
i lavkarbonbetong med tilslag av lokal naturstein. I det gamle 
rådhuset beholdes eksisterende konstruksjon. I forbindelse med 
«hovedgate» i øst- vest- retning foreslås det noe hulltagning 
i dekker for å få bedre visuell kontakt mellom etasjene i dette 
området. Det tas også utsparinger i to atriene. Nordre atrium 
anbefales åpnet opp helt ned til underetasje som en nedre 
vestibyle for kulturskole og ungdomsklubber med god visuell 
kontakt opp til plan 1 og 2. Dette atriet er tenkt klimatisert 
med ny trekonstruksjon og overlys i nødvendig omfang over 
plan 2. Søndre atrium anbefales åpnet opp ned til plan 1 (tak 
over tilfluktsrom  for etablering av en utendørs bibliotekshage.

For rehabilitering av rådhusets fasader legges det til grunn 
nye vinduer med høy u-verdi, at tak og gulv etterisoleres samt 
at innside yttervegger isoleres. Det antas også at bygget bør 
dreneres og at vegger under terreng må etterisoleres på utsiden. 
Det bør også vurderes om inntrukne brystningsfelter i mørk 

naturbetong bør etterisoleres med 50 – 80 mm gjennomfarget 
iso-puss. Målsettingen må være at sandblåste betongribber 
bevares slik at byggets særpreg ivaretas. Det foreslås en ny åpning 
i fasade i bibliotek mot forplass der ribber veksles ut med en 
betongramme samt nye vindus- og døråpninger i underetasje 
mot øst.

BRANNTEKNIKK
Det meste av bygningsmassen plasseres i risikoklasse 5. Kun 
kontoretasjen i plan 2 plasseres i risikoklasse 2. De tre store 
bygningskroppene er forbundet med lave kommunikasjons-
arealer. Hele bygningsmassen plasseres i en brannseksjon 
for å unngå behov for brannvegger mellom byggene. Hele 
bygningsmassen bør brannbeskyttes med sprinkleranlegg. Med 
sprinkleranlegg blir det heller ikke seksjoneringsvegger mellom 
bygningene. Eksisterende rådhus har tre tellende etasjer. Plan 
U og 1.etg plasseres i brannklasse 3. Kontorene i 2.etg plasseres 
i brannklasse 2. Bæresystemene skal ha brannmotstand R90 og 
branncellebegrensende konstruksjoner skal ha brannmotstand 
EI 60. 

Rømning fra det gamle rådhuset vil være via 2 nye lukkede 
trapperom med skjermete utganger til terreng og via åpne 
interntrapper i sentral vestibyle. Kirke og storsal plasseres 

foreløpig i brannklasse 3. Bæresystemene skal ha brannmotstand 
R90 og branncelle-begrensende konstruksjoner skal ha 
brannmotstand EI 60. Ettersom kirke og storsal kun har en 
etasje og er separate bygningskropper med egne bæresystem 
vil vi i prosjekteringsfasen vurdere muligheten for å redusere 
brannklassen på disse bygningskroppene.  Det bør sikres nok 
rømningsveier med tilstrekkelig kapasitet for å tømme kirke 
og storsal direkte på terreng uavhengig av vestibylearealene.

AKUSTIKK
For å skape et godt akustisk innemiljø har alle oppholdsarealer 
lydabsorbenter Klasse A i all tilgjengelig himlingsf late. 
Vestibyle, bibliotek, gangarealer, trapperom, spillrom og 
de høye volumene i ungdomsklubbene har i tillegg også 
lydabsorberende veggflater.  Storsalen får et eget system for 
varierbar romakustikk som tilrettelegger for det store spennet 
av bruk, med tørr kinoakustikk for filmfremvisning i en ende 
av skalaen og klangfull fremføring av akustisk musikk i den 
andre. Et slikt system kan enten være usynlig mekanisk endring 
av vegg  og himlingsflater, eller det kan være et såkalt ktivt 

kustisk System S , ofte kalt klanganlegg. 

Kirkerommet har saltak med gjennomsnittlig høyde rundt 9 
meter og etterklangstid rundt 1.8 sekunder. For god og klar 

taletydelighet benyttes en høy, slank linjekilde i koråpningen 
som konsentrerer lyden til tilhørerflaten. ommets levende 
akustikk vil stimulere menighets-sangen og gjøre at orgelspill 
og kirkemusikalske fremføringer kommer til sin rett. Det 
legger også til rette for at konserter med korsang og annen 
klangkrevende musikk kan legges til kirkerommet, og på den 
måten utfylle Storsalens funksjon i programmering av konserter 
og andre kulturarrangementer.  Rom for undervisning og øving 
i musikk i kulturskolen får lydabsorbenter jevnt fordelt på 
vegger og i himling. Rommene kommer i to kategorier med 
ulik mengde lydabsorbenter, en for lydsterke instrumenter 
og en for klangkrevende instrumenter. I dansesalen benyttes 
veggabsorbenter og skråstilling for å motvirke f lutter-
ekko mellom vegger med speil. Ellers har den rikelig med 
bassabsorbenter for å gi kontrollert lyd fra sub-bass-høyttalere.

Storsalen lydisoleres ved å bygges som en frittstående betongboks 
med separate fundamenter og statisk sett gjensidig uavhengig 
av resten av bygningene. Alle rom for musikk og dans bygges 
som rom-i-rommet konstruksjoner i form av gipsesker på 
flytende, separat bunnplate av betong. ellom kirkerommet 
og Aktivitestsal er det en mobilvegg med lydreduksjonstall 
R’w=48dB, for å legge til rette for samtidig bruk med lydnivåer 
og -følsomhet som tilsvarer undervisningsrom i skole. 
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ATRIET — Axis og kirkens ungdomslokaler forenes rundt det innvendige ungdomstorget. Det transformerte atriet tilfører nye romlige kvaliteter og knytter aktivitetene i huset sammen.

UNGDOMSTORGET — Jærvegen aktiviseres med plassdannelse og ny inngang til ungdomsklubbene. Her er det også både utendørs og innendørs sykkelparkering.
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BYGGETEKNIKK
Nybygg utføres med en rasjonell konstruksjon i limtre med 
relativt slanke bjelker nord- sør- retning med 2,4m senteravstand. 
Dette gjelder både for kirkesal, aktivitetssal, vestibyle og storsal 
med tilstøtende birom. Bjelkene vil være synlige og bidra til 
å gi rommene en visuell særegen karakter og rytme. Bjelkene 
legges opp på stive veggskiver i øst- vest- retning utført primært 
i lavkarbonbetong med tilslag av lokal naturstein. I det gamle 
rådhuset beholdes eksisterende konstruksjon. I forbindelse med 
«hovedgate» i øst- vest- retning foreslås det noe hulltagning 
i dekker for å få bedre visuell kontakt mellom etasjene i dette 
området. Det tas også utsparinger i to atriene. Nordre atrium 
anbefales åpnet opp helt ned til underetasje som en nedre 
vestibyle for kulturskole og ungdomsklubber med god visuell 
kontakt opp til plan 1 og 2. Dette atriet er tenkt klimatisert 
med ny trekonstruksjon og overlys i nødvendig omfang over 
plan 2. Søndre atrium anbefales åpnet opp ned til plan 1 (tak 
over tilfluktsrom  for etablering av en utendørs bibliotekshage.

For rehabilitering av rådhusets fasader legges det til grunn 
nye vinduer med høy u-verdi, at tak og gulv etterisoleres samt 
at innside yttervegger isoleres. Det antas også at bygget bør 
dreneres og at vegger under terreng må etterisoleres på utsiden. 
Det bør også vurderes om inntrukne brystningsfelter i mørk 

naturbetong bør etterisoleres med 50 – 80 mm gjennomfarget 
iso-puss. Målsettingen må være at sandblåste betongribber 
bevares slik at byggets særpreg ivaretas. Det foreslås en ny åpning 
i fasade i bibliotek mot forplass der ribber veksles ut med en 
betongramme samt nye vindus- og døråpninger i underetasje 
mot øst.

BRANNTEKNIKK
Det meste av bygningsmassen plasseres i risikoklasse 5. Kun 
kontoretasjen i plan 2 plasseres i risikoklasse 2. De tre store 
bygningskroppene er forbundet med lave kommunikasjons-
arealer. Hele bygningsmassen plasseres i en brannseksjon 
for å unngå behov for brannvegger mellom byggene. Hele 
bygningsmassen bør brannbeskyttes med sprinkleranlegg. Med 
sprinkleranlegg blir det heller ikke seksjoneringsvegger mellom 
bygningene. Eksisterende rådhus har tre tellende etasjer. Plan 
U og 1.etg plasseres i brannklasse 3. Kontorene i 2.etg plasseres 
i brannklasse 2. Bæresystemene skal ha brannmotstand R90 og 
branncellebegrensende konstruksjoner skal ha brannmotstand 
EI 60. 

Rømning fra det gamle rådhuset vil være via 2 nye lukkede 
trapperom med skjermete utganger til terreng og via åpne 
interntrapper i sentral vestibyle. Kirke og storsal plasseres 

foreløpig i brannklasse 3. Bæresystemene skal ha brannmotstand 
R90 og branncelle-begrensende konstruksjoner skal ha 
brannmotstand EI 60. Ettersom kirke og storsal kun har en 
etasje og er separate bygningskropper med egne bæresystem 
vil vi i prosjekteringsfasen vurdere muligheten for å redusere 
brannklassen på disse bygningskroppene.  Det bør sikres nok 
rømningsveier med tilstrekkelig kapasitet for å tømme kirke 
og storsal direkte på terreng uavhengig av vestibylearealene.

AKUSTIKK
For å skape et godt akustisk innemiljø har alle oppholdsarealer 
lydabsorbenter Klasse A i all tilgjengelig himlingsf late. 
Vestibyle, bibliotek, gangarealer, trapperom, spillrom og 
de høye volumene i ungdomsklubbene har i tillegg også 
lydabsorberende veggflater.  Storsalen får et eget system for 
varierbar romakustikk som tilrettelegger for det store spennet 
av bruk, med tørr kinoakustikk for filmfremvisning i en ende 
av skalaen og klangfull fremføring av akustisk musikk i den 
andre. Et slikt system kan enten være usynlig mekanisk endring 
av vegg  og himlingsflater, eller det kan være et såkalt ktivt 

kustisk System S , ofte kalt klanganlegg. 

Kirkerommet har saltak med gjennomsnittlig høyde rundt 9 
meter og etterklangstid rundt 1.8 sekunder. For god og klar 

taletydelighet benyttes en høy, slank linjekilde i koråpningen 
som konsentrerer lyden til tilhørerflaten. ommets levende 
akustikk vil stimulere menighets-sangen og gjøre at orgelspill 
og kirkemusikalske fremføringer kommer til sin rett. Det 
legger også til rette for at konserter med korsang og annen 
klangkrevende musikk kan legges til kirkerommet, og på den 
måten utfylle Storsalens funksjon i programmering av konserter 
og andre kulturarrangementer.  Rom for undervisning og øving 
i musikk i kulturskolen får lydabsorbenter jevnt fordelt på 
vegger og i himling. Rommene kommer i to kategorier med 
ulik mengde lydabsorbenter, en for lydsterke instrumenter 
og en for klangkrevende instrumenter. I dansesalen benyttes 
veggabsorbenter og skråstilling for å motvirke f lutter-
ekko mellom vegger med speil. Ellers har den rikelig med 
bassabsorbenter for å gi kontrollert lyd fra sub-bass-høyttalere.

Storsalen lydisoleres ved å bygges som en frittstående betongboks 
med separate fundamenter og statisk sett gjensidig uavhengig 
av resten av bygningene. Alle rom for musikk og dans bygges 
som rom-i-rommet konstruksjoner i form av gipsesker på 
flytende, separat bunnplate av betong. ellom kirkerommet 
og Aktivitestsal er det en mobilvegg med lydreduksjonstall 
R’w=48dB, for å legge til rette for samtidig bruk med lydnivåer 
og -følsomhet som tilsvarer undervisningsrom i skole. 
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UNGDOMSTORGET — Jærvegen aktiviseres med plassdannelse og ny inngang til ungdomsklubbene. Her er det også både utendørs og innendørs sykkelparkering.
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BYGGETEKNIKK
Nybygg utføres med en rasjonell konstruksjon i limtre med 
relativt slanke bjelker nord- sør- retning med 2,4m senteravstand. 
Dette gjelder både for kirkesal, aktivitetssal, vestibyle og storsal 
med tilstøtende birom. Bjelkene vil være synlige og bidra til 
å gi rommene en visuell særegen karakter og rytme. Bjelkene 
legges opp på stive veggskiver i øst- vest- retning utført primært 
i lavkarbonbetong med tilslag av lokal naturstein. I det gamle 
rådhuset beholdes eksisterende konstruksjon. I forbindelse med 
«hovedgate» i øst- vest- retning foreslås det noe hulltagning 
i dekker for å få bedre visuell kontakt mellom etasjene i dette 
området. Det tas også utsparinger i to atriene. Nordre atrium 
anbefales åpnet opp helt ned til underetasje som en nedre 
vestibyle for kulturskole og ungdomsklubber med god visuell 
kontakt opp til plan 1 og 2. Dette atriet er tenkt klimatisert 
med ny trekonstruksjon og overlys i nødvendig omfang over 
plan 2. Søndre atrium anbefales åpnet opp ned til plan 1 (tak 
over tilfluktsrom  for etablering av en utendørs bibliotekshage.

For rehabilitering av rådhusets fasader legges det til grunn 
nye vinduer med høy u-verdi, at tak og gulv etterisoleres samt 
at innside yttervegger isoleres. Det antas også at bygget bør 
dreneres og at vegger under terreng må etterisoleres på utsiden. 
Det bør også vurderes om inntrukne brystningsfelter i mørk 

naturbetong bør etterisoleres med 50 – 80 mm gjennomfarget 
iso-puss. Målsettingen må være at sandblåste betongribber 
bevares slik at byggets særpreg ivaretas. Det foreslås en ny åpning 
i fasade i bibliotek mot forplass der ribber veksles ut med en 
betongramme samt nye vindus- og døråpninger i underetasje 
mot øst.

BRANNTEKNIKK
Det meste av bygningsmassen plasseres i risikoklasse 5. Kun 
kontoretasjen i plan 2 plasseres i risikoklasse 2. De tre store 
bygningskroppene er forbundet med lave kommunikasjons-
arealer. Hele bygningsmassen plasseres i en brannseksjon 
for å unngå behov for brannvegger mellom byggene. Hele 
bygningsmassen bør brannbeskyttes med sprinkleranlegg. Med 
sprinkleranlegg blir det heller ikke seksjoneringsvegger mellom 
bygningene. Eksisterende rådhus har tre tellende etasjer. Plan 
U og 1.etg plasseres i brannklasse 3. Kontorene i 2.etg plasseres 
i brannklasse 2. Bæresystemene skal ha brannmotstand R90 og 
branncellebegrensende konstruksjoner skal ha brannmotstand 
EI 60. 

Rømning fra det gamle rådhuset vil være via 2 nye lukkede 
trapperom med skjermete utganger til terreng og via åpne 
interntrapper i sentral vestibyle. Kirke og storsal plasseres 

foreløpig i brannklasse 3. Bæresystemene skal ha brannmotstand 
R90 og branncelle-begrensende konstruksjoner skal ha 
brannmotstand EI 60. Ettersom kirke og storsal kun har en 
etasje og er separate bygningskropper med egne bæresystem 
vil vi i prosjekteringsfasen vurdere muligheten for å redusere 
brannklassen på disse bygningskroppene.  Det bør sikres nok 
rømningsveier med tilstrekkelig kapasitet for å tømme kirke 
og storsal direkte på terreng uavhengig av vestibylearealene.

AKUSTIKK
For å skape et godt akustisk innemiljø har alle oppholdsarealer 
lydabsorbenter Klasse A i all tilgjengelig himlingsf late. 
Vestibyle, bibliotek, gangarealer, trapperom, spillrom og 
de høye volumene i ungdomsklubbene har i tillegg også 
lydabsorberende veggflater.  Storsalen får et eget system for 
varierbar romakustikk som tilrettelegger for det store spennet 
av bruk, med tørr kinoakustikk for filmfremvisning i en ende 
av skalaen og klangfull fremføring av akustisk musikk i den 
andre. Et slikt system kan enten være usynlig mekanisk endring 
av vegg  og himlingsflater, eller det kan være et såkalt ktivt 

kustisk System S , ofte kalt klanganlegg. 

Kirkerommet har saltak med gjennomsnittlig høyde rundt 9 
meter og etterklangstid rundt 1.8 sekunder. For god og klar 

taletydelighet benyttes en høy, slank linjekilde i koråpningen 
som konsentrerer lyden til tilhørerflaten. ommets levende 
akustikk vil stimulere menighets-sangen og gjøre at orgelspill 
og kirkemusikalske fremføringer kommer til sin rett. Det 
legger også til rette for at konserter med korsang og annen 
klangkrevende musikk kan legges til kirkerommet, og på den 
måten utfylle Storsalens funksjon i programmering av konserter 
og andre kulturarrangementer.  Rom for undervisning og øving 
i musikk i kulturskolen får lydabsorbenter jevnt fordelt på 
vegger og i himling. Rommene kommer i to kategorier med 
ulik mengde lydabsorbenter, en for lydsterke instrumenter 
og en for klangkrevende instrumenter. I dansesalen benyttes 
veggabsorbenter og skråstilling for å motvirke f lutter-
ekko mellom vegger med speil. Ellers har den rikelig med 
bassabsorbenter for å gi kontrollert lyd fra sub-bass-høyttalere.

Storsalen lydisoleres ved å bygges som en frittstående betongboks 
med separate fundamenter og statisk sett gjensidig uavhengig 
av resten av bygningene. Alle rom for musikk og dans bygges 
som rom-i-rommet konstruksjoner i form av gipsesker på 
flytende, separat bunnplate av betong. ellom kirkerommet 
og Aktivitestsal er det en mobilvegg med lydreduksjonstall 
R’w=48dB, for å legge til rette for samtidig bruk med lydnivåer 
og -følsomhet som tilsvarer undervisningsrom i skole. 

HOVEDFUNKSJONER

Teknisk 
rom

Kultur

Ungdom

Drift Lager

Sykler

Plan U

HOVEDFUNKSJONER PLAN U1

INNGANGER, GATEPLAN

Frivillig

Kjøkken

Drift / Backstage

Ba
ck

sta
ge

Plan 1

KIRKE

BIBLIOTEK

STORSAL

VestibyleAktivitetssal Kultur

HOVEDFUNKSJONER PLAN 1

INNVENDIG LOGISTIKK

VestibyleAktivitetssal Kultur

Kjøkken
Kontorer

Varelevering

Kultur

KIRKE

BIBLIOTEK

STORSAL

INNVENDIG LOGISTIKK, GATEPLAN

Kommunale
kontorer 

Plan 2

Kirkens
kontorer 

Lobby 

Møte-
senter

Ga
lle

ri

HOVEDFUNKSJONER PLAN 2

TEKNISKE FØRINGER

LUFTETÅRN

TEKNISK 
ROM

TEKNISKE FØRINGER

A-A

B-B

BYGGTEKNISKE PRINSIPPER

1 5 10

0 5 10 2.ETASJE-PLAN — 1:200
BRA: m  nybygg , m  eksisterende , tot.: 211 m2
BTA: m  nybygg , m  eksisterende , tot.: 22 9m2

ATRIET — Axis og kirkens ungdomslokaler forenes rundt det innvendige ungdomstorget. Det transformerte atriet tilfører nye romlige kvaliteter og knytter aktivitetene i huset sammen.

UNGDOMSTORGET — Jærvegen aktiviseres med plassdannelse og ny inngang til ungdomsklubbene. Her er det også både utendørs og innendørs sykkelparkering.

5

11

11

DRIFT

PUBLIKUM

INNGANGER

Hovedinngang Ungdom U1

KIRKE

BIBLIOTEK

STORSAL

MOTTO: KLEPPR*

BYGGETEKNIKK
Nybygg utføres med en rasjonell konstruksjon i limtre med 
relativt slanke bjelker nord- sør- retning med 2,4m senteravstand. 
Dette gjelder både for kirkesal, aktivitetssal, vestibyle og storsal 
med tilstøtende birom. Bjelkene vil være synlige og bidra til 
å gi rommene en visuell særegen karakter og rytme. Bjelkene 
legges opp på stive veggskiver i øst- vest- retning utført primært 
i lavkarbonbetong med tilslag av lokal naturstein. I det gamle 
rådhuset beholdes eksisterende konstruksjon. I forbindelse med 
«hovedgate» i øst- vest- retning foreslås det noe hulltagning 
i dekker for å få bedre visuell kontakt mellom etasjene i dette 
området. Det tas også utsparinger i to atriene. Nordre atrium 
anbefales åpnet opp helt ned til underetasje som en nedre 
vestibyle for kulturskole og ungdomsklubber med god visuell 
kontakt opp til plan 1 og 2. Dette atriet er tenkt klimatisert 
med ny trekonstruksjon og overlys i nødvendig omfang over 
plan 2. Søndre atrium anbefales åpnet opp ned til plan 1 (tak 
over tilfluktsrom  for etablering av en utendørs bibliotekshage.

For rehabilitering av rådhusets fasader legges det til grunn 
nye vinduer med høy u-verdi, at tak og gulv etterisoleres samt 
at innside yttervegger isoleres. Det antas også at bygget bør 
dreneres og at vegger under terreng må etterisoleres på utsiden. 
Det bør også vurderes om inntrukne brystningsfelter i mørk 

naturbetong bør etterisoleres med 50 – 80 mm gjennomfarget 
iso-puss. Målsettingen må være at sandblåste betongribber 
bevares slik at byggets særpreg ivaretas. Det foreslås en ny åpning 
i fasade i bibliotek mot forplass der ribber veksles ut med en 
betongramme samt nye vindus- og døråpninger i underetasje 
mot øst.

BRANNTEKNIKK
Det meste av bygningsmassen plasseres i risikoklasse 5. Kun 
kontoretasjen i plan 2 plasseres i risikoklasse 2. De tre store 
bygningskroppene er forbundet med lave kommunikasjons-
arealer. Hele bygningsmassen plasseres i en brannseksjon 
for å unngå behov for brannvegger mellom byggene. Hele 
bygningsmassen bør brannbeskyttes med sprinkleranlegg. Med 
sprinkleranlegg blir det heller ikke seksjoneringsvegger mellom 
bygningene. Eksisterende rådhus har tre tellende etasjer. Plan 
U og 1.etg plasseres i brannklasse 3. Kontorene i 2.etg plasseres 
i brannklasse 2. Bæresystemene skal ha brannmotstand R90 og 
branncellebegrensende konstruksjoner skal ha brannmotstand 
EI 60. 

Rømning fra det gamle rådhuset vil være via 2 nye lukkede 
trapperom med skjermete utganger til terreng og via åpne 
interntrapper i sentral vestibyle. Kirke og storsal plasseres 

foreløpig i brannklasse 3. Bæresystemene skal ha brannmotstand 
R90 og branncelle-begrensende konstruksjoner skal ha 
brannmotstand EI 60. Ettersom kirke og storsal kun har en 
etasje og er separate bygningskropper med egne bæresystem 
vil vi i prosjekteringsfasen vurdere muligheten for å redusere 
brannklassen på disse bygningskroppene.  Det bør sikres nok 
rømningsveier med tilstrekkelig kapasitet for å tømme kirke 
og storsal direkte på terreng uavhengig av vestibylearealene.

AKUSTIKK
For å skape et godt akustisk innemiljø har alle oppholdsarealer 
lydabsorbenter Klasse A i all tilgjengelig himlingsf late. 
Vestibyle, bibliotek, gangarealer, trapperom, spillrom og 
de høye volumene i ungdomsklubbene har i tillegg også 
lydabsorberende veggflater.  Storsalen får et eget system for 
varierbar romakustikk som tilrettelegger for det store spennet 
av bruk, med tørr kinoakustikk for filmfremvisning i en ende 
av skalaen og klangfull fremføring av akustisk musikk i den 
andre. Et slikt system kan enten være usynlig mekanisk endring 
av vegg  og himlingsflater, eller det kan være et såkalt ktivt 

kustisk System S , ofte kalt klanganlegg. 

Kirkerommet har saltak med gjennomsnittlig høyde rundt 9 
meter og etterklangstid rundt 1.8 sekunder. For god og klar 

taletydelighet benyttes en høy, slank linjekilde i koråpningen 
som konsentrerer lyden til tilhørerflaten. ommets levende 
akustikk vil stimulere menighets-sangen og gjøre at orgelspill 
og kirkemusikalske fremføringer kommer til sin rett. Det 
legger også til rette for at konserter med korsang og annen 
klangkrevende musikk kan legges til kirkerommet, og på den 
måten utfylle Storsalens funksjon i programmering av konserter 
og andre kulturarrangementer.  Rom for undervisning og øving 
i musikk i kulturskolen får lydabsorbenter jevnt fordelt på 
vegger og i himling. Rommene kommer i to kategorier med 
ulik mengde lydabsorbenter, en for lydsterke instrumenter 
og en for klangkrevende instrumenter. I dansesalen benyttes 
veggabsorbenter og skråstilling for å motvirke f lutter-
ekko mellom vegger med speil. Ellers har den rikelig med 
bassabsorbenter for å gi kontrollert lyd fra sub-bass-høyttalere.

Storsalen lydisoleres ved å bygges som en frittstående betongboks 
med separate fundamenter og statisk sett gjensidig uavhengig 
av resten av bygningene. Alle rom for musikk og dans bygges 
som rom-i-rommet konstruksjoner i form av gipsesker på 
flytende, separat bunnplate av betong. ellom kirkerommet 
og Aktivitestsal er det en mobilvegg med lydreduksjonstall 
R’w=48dB, for å legge til rette for samtidig bruk med lydnivåer 
og -følsomhet som tilsvarer undervisningsrom i skole. 
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KLEPP KOMMUNE
!KIRKE" OG KOMMUNEHUS PÅ KLEPP#

+(

MOTTO: KLEPPR*

HOVEDINNGANG, VESTIBYLE OG KAFÉ 
Atkomstplass mot syd leder naturlig inn til felles vestibyle 

med resepsjon og kafe. Vestibyle inngår i en hovedgate i øst- 
vest- retning som knytter alle hovedfunksjoner i bygget sammen 
slik at det er enkelt å orientere seg for ansatte og besøkende. 
Aktivitetssal inngår som en forlengelse av vestibyle mot vest 
og kan deles av etter behov. Det er lagt vekt på oversiktlighet 
og gode og inkluderende møtesteder både i nybygg og i alle 
3 etasjer i eksisterende bygg. Rett ved hovedinngang er det 
innpasset felles garderobe og toaletter for besøkende.

KIRKEROM OG SAKRISTIER
Kirken er plassert mot Solavegen som et eget, lett lesbart 

volum som samtidig er godt knyttet til felles vestibyle. Kirken 
har også egen atkomst direkte fra forplass og «kirkebakke» 
tilrettelagt for prosesjoner. Klokketårnet markerer kirkens 
inngangsparti. Inngangspartiet leder inn i kirkens hovedrom. 
Dåpssakristiet ligger i direkte tilknytning til hovedinngangen. 
Dette rommet kan også tilrettelegges for foreldre med små barn 
som vil følge aktiviteter i kirkerommet og samtidig være skjermet 
akustisk. Hovedrom med saltak er tenkt som en enkel og intim 
ramme rundt møtet med gud. Rommet har spilevegger med 
dagslys i gavler både mot øst og vest med sikt ut mot himmel 

og trekroner. Dette gir et lyst og utadvendt rom. I forbindelse 
med gudstjenester vil lysinnfall med morgensol fra øst være 
gunstig for å unngå motlys bak koret i vest. Kirkerommet 
blendes av etter behov med vendbare trelameller mellom 
spilene. Det noe opphevete koret er tilrettelagt for liturgiske 
handlinger og fleksibel bruk. Korets bakvegg er tilrettelagt for 
kunstnerisk utsmykking og innslag av eviggrønn vegetasjon. 

et bør vurderes å innpasse flatsk ermer både på bakvegg i kor 
og i kirkens sidevegger. Sakristi for prest og nisje for orgel er 
plassert rett syd for koret. 

AKTIVITETSSAL
Aktivitetssal langs nordsiden av kirkerommet inngår 

som en forlengelse av vestibylen og anleggets hovedgate. Dette 
rommet er derved tilrettelagt for sambruk både for kirke og 
kulturliv. Salen kan åpnes mot kirkerommet med foldevegg 
etter behov for å øke kapasitet på sitteplasser. Salen har mye 
dagslys med siktlinjer mot den nye aktivitetsparken og direkte 
utgang til solrik, skjermet bakhage. I forbindelse med større 
arrangementer i kirke eller storsal kan det innpasses ekstra 
mobile anretningsdisker som en utvidelse av kaféen. Salen 
kan også benyttes i pauser ved ulike type arrangementer eller 
den kan lukkes helt av for utleie til blant annet minnestunder. 

Lager bak storsalen med transportvei direkte fra varemottak 
server både kirke og aktivitetssal.

STORSAL
Storsal er plassert helt inntil eksisterende bygg noe 

tilbaketrukket fra Solavegen mot nord. Salen blir derved en 
integrert del av kulturfunksjoner og møtesenter i eksisterende 
bygg. Salen har direkte atkomst fra forplass og vestibyle med kafé 
mot syd. Salen har også mulighet for en helt skjermet atkomst 
fra bakhaven mot vest. Sceneområdet kan skjermet fra sal med 
teppe som en egen blackbox. Atkomst for artister vil være fra 
«bakgate» langs salens nordside med forbindelse til garderober 
og møtesenter samt deler av kulturskolen som «backstage» via 
trapp og heis etter behov. Bakgaten ender i felles varemottak 
mot vest der det er tilgang med lastebil. Salen har stort lager 
bak sceneområdet mot vest.

Salshøyde foreslås til tre fulle etasjer tilsvarende ca. 13m 
inkludert underliggende konstruksjon. Dette gir optimale 
forhold for akustikk og plassering av sceneteknisk utstyr. Både 
høyde og dimensjoner på storsal tilsier at det bør plasseres i 
nybygg. Salen har dagslys fra spilevegger mot øst og vest som kan 
blendes av etter behov. Salen er dimensjonert for 400 sitteplasser 

i skyveamfi og et mindre fast galleri på plan .  tillegg kan det 
plasseres 100 sitteplasser på gulv mot sceneområdet. På det 
faste galleriet forslås det integrert mulighet for regiplass. Det 
forslås flere mulige atkomster til salen avhengig av arrangement. 
Normalt benyttes fast sluse inn til salen på plan 1 og tilsvarende 
på plan 2 til galleriet og øvre del av sal. På plan 2 er det forslått 

 atkomster, en på hver side av salen, noe som gir god flyt inn 
i salen, men også fleksibilitet med hensyn til plasser. 
plasser på plan 1 må innpasses på første rad ved demonterbare 
seter 
 

MØTESENTER
Møtesenter ligger rett bak storsal på plan 2 i eksisterende 

bygg som en del av en øvre vestibyle. Senteret er lett tilgjengelig 
fra hovedinngang og resepsjon via trapp og heis. Rommene 
kan også sambrukes som green-room med skjermet tilgang til 
scenen via «bakgate».

BIBLIOTEK
Biblioteket er sentralt plassert på plan 1 i eksisterende 

bygg ved vestibyle og kafe som en naturlig møteplass for alle 
brukere av anlegget. Sone for aviser og tidsskrifter kan inngå 
som en del av «hovedgata». Skranke orientert mot bibliotekets 

hovedrom er samlokalisert med resepsjonen. Biblioteket har 
også egen inngang direkte fra forplass. Hovedrommet er 
underdelt i ulike soner og tilrettelagt for fleksibel møblering. 
Atriet ved biblioteket anbefales bygget om til en utvendig og 
helt skjermet «bibliotekshave» med frodig beplantning og 
varierte leseplasser.

DUGNADSKJØKKEN
Felles dugnadskjøkken ligger i eksisterende bygg rett bak 

storsal på plan 1 med serveringsdisk direkte mot hovedgate vis a 
vis resepsjon. Birom er direkte tilknyttet bakgate fra varemottak.

FRIVILLIGHETSSENTRAL
Frivillighetssentral er plassert i eksisterende bygg på 

plan 1 mellom kulturskole og bibliotek.Dette er tenkt som et 
sambruksareal for disse tilstøtende funksjonene.

UNGDOMSKLUBBENE
Axis ungdomskultursenter og kirkens ungdomslokale 

foreslås samlokalisert i underetasje i eksisterende bygg rundt 
et eget ungdomstorg  med miniamfi som en nedre vestibyle. 
Klubbrommene er plassert i de dobbelt høye salene mot nord 
med godt dagslys. Noe av klubbenes arealer er lagt til felles 

torg. Nordre atrium åpnes helt ned til underetasje for å få inn 
dagslys og god visuell kontakt med hovedgate og vestibyle på 
plan 1. Klubbene har også egen inngang på nedre plan fra 
noe nedsenket uteareal orientert mot Jærvegen. Klubbene er 
samlokalisert med dansesal og del av kulturskole med henblikk 
på utstrakt sambruk.

KULTURSKOLE OG DANSESAL 
Kulturskole er plassert i eksisterende bygg både på 

plan 1 og i underetasje mot øst. Arealet er lett tilgjengelig fra 
hovedgate og vestibyle på plan 1 og fra «ungdomstorg» med 
egen inngang i underetasje. Øvingsrom i underetasje har nye 
vinduer mot øst. Dansesal med dobbel høyde anbefales plassert 
som en integrert del av kulturskole i underetasje med nærhet til 
ungdomsklubbene for sambruk. Dansesal kan også benyttes 
som «back-stage» for storsal med atkomst via trapp og heis 
uavhengig av vestibyle.

KONTORER
Arbeidsplasser for kirkelig fellesråd og alle kommunale 

kontorer er plassert samlet i plan 2 i eksisterende bygg 
samlokalisert med møtesenter. Arbeidsplasser er i hovedsak 
organisert som små teamrom. Multirom og stillerom ligger 

delvis mellom teamrom og delvis tilgjengelige fra fellesareal. 
Sosiale soner er utformet som varierte møteplasser med 
minikjøkken og miljøstasjoner. Personalgarderobe er sentralt 
plassert på samme plan som kontorene.

DRIFT, VAREMOTTAK OG TEKNISKE ROM
Godt skjermet driftsatkomst med vendehammer for 

stor lastebil for inn og utlasting til scenelagre, varelevering og 
søppelhenting er lokalisert mot nordvest i nybygg. Varemottak, 
avfallsrom, driftsverksted og kontorer for drift ligger ved 
driftsatkomst og driftsgate i øst-vest-retning som leder naturlig 
inn til kjøkken, driftsrom og stor heis sentralt i eksisterende 
bygg.

Øvrige driftsrom og alle tekniske rom er plassert i mørk del av 
underetasje i eksisterende bygg. Tekniske rom har også tilgang 
fra nedsenket terreng mot øst.

FLEKSIBLE LØSNINGER, SONEDELING AV BYGGET OG UU
Det er lagt opp til at planløsningene har en enkel 

struktur som kan bearbeides videre i samråd med brukere. 
Plassering av trapper, heiser, tekniske sjakter og toalettkjerner 
er valgt med henblikk på at særlig eksisterende bygg skal kunne 
endres over tid. Avdelinger og funksjoner er organisert slik at 
sonedeling og ulik bruk av arealer over døgnet kan ivaretas i 
videre prosjektering. Det er tilstrebet oversiktlige planløsninger 
og plassering av heiser som ivaretar universell tilgjengelighet 
i anlegget.  

AREAL
reale ektive planer med utgangspunkt i programmets 

nettoarealer er vektlagt.

Foreslått løsning har et beregnet bruttoareal på   m . ed 
både kirke og storsal med birom plassert i nybygg ligger det 
til rette for å plassere all sykkelparkering avlåst i del av mørk 
underetasje i eksiterende bygg for å få utnyttet dette arealet 
optimalt.  Se eget arealskjema for detaljert oversikt over netto- 
og bruttoarealer.
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FORPLASSEN — Den nye forplassen danner et nytt torg og samlingspunkt langs Solavegen.
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MOTTO: KLEPPR*

HOVEDINNGANG, VESTIBYLE OG KAFÉ 
Atkomstplass mot syd leder naturlig inn til felles vestibyle 

med resepsjon og kafe. Vestibyle inngår i en hovedgate i øst- 
vest- retning som knytter alle hovedfunksjoner i bygget sammen 
slik at det er enkelt å orientere seg for ansatte og besøkende. 
Aktivitetssal inngår som en forlengelse av vestibyle mot vest 
og kan deles av etter behov. Det er lagt vekt på oversiktlighet 
og gode og inkluderende møtesteder både i nybygg og i alle 
3 etasjer i eksisterende bygg. Rett ved hovedinngang er det 
innpasset felles garderobe og toaletter for besøkende.

KIRKEROM OG SAKRISTIER
Kirken er plassert mot Solavegen som et eget, lett lesbart 

volum som samtidig er godt knyttet til felles vestibyle. Kirken 
har også egen atkomst direkte fra forplass og «kirkebakke» 
tilrettelagt for prosesjoner. Klokketårnet markerer kirkens 
inngangsparti. Inngangspartiet leder inn i kirkens hovedrom. 
Dåpssakristiet ligger i direkte tilknytning til hovedinngangen. 
Dette rommet kan også tilrettelegges for foreldre med små barn 
som vil følge aktiviteter i kirkerommet og samtidig være skjermet 
akustisk. Hovedrom med saltak er tenkt som en enkel og intim 
ramme rundt møtet med gud. Rommet har spilevegger med 
dagslys i gavler både mot øst og vest med sikt ut mot himmel 

og trekroner. Dette gir et lyst og utadvendt rom. I forbindelse 
med gudstjenester vil lysinnfall med morgensol fra øst være 
gunstig for å unngå motlys bak koret i vest. Kirkerommet 
blendes av etter behov med vendbare trelameller mellom 
spilene. Det noe opphevete koret er tilrettelagt for liturgiske 
handlinger og fleksibel bruk. Korets bakvegg er tilrettelagt for 
kunstnerisk utsmykking og innslag av eviggrønn vegetasjon. 

et bør vurderes å innpasse flatsk ermer både på bakvegg i kor 
og i kirkens sidevegger. Sakristi for prest og nisje for orgel er 
plassert rett syd for koret. 

AKTIVITETSSAL
Aktivitetssal langs nordsiden av kirkerommet inngår 

som en forlengelse av vestibylen og anleggets hovedgate. Dette 
rommet er derved tilrettelagt for sambruk både for kirke og 
kulturliv. Salen kan åpnes mot kirkerommet med foldevegg 
etter behov for å øke kapasitet på sitteplasser. Salen har mye 
dagslys med siktlinjer mot den nye aktivitetsparken og direkte 
utgang til solrik, skjermet bakhage. I forbindelse med større 
arrangementer i kirke eller storsal kan det innpasses ekstra 
mobile anretningsdisker som en utvidelse av kaféen. Salen 
kan også benyttes i pauser ved ulike type arrangementer eller 
den kan lukkes helt av for utleie til blant annet minnestunder. 

Lager bak storsalen med transportvei direkte fra varemottak 
server både kirke og aktivitetssal.

STORSAL
Storsal er plassert helt inntil eksisterende bygg noe 

tilbaketrukket fra Solavegen mot nord. Salen blir derved en 
integrert del av kulturfunksjoner og møtesenter i eksisterende 
bygg. Salen har direkte atkomst fra forplass og vestibyle med kafé 
mot syd. Salen har også mulighet for en helt skjermet atkomst 
fra bakhaven mot vest. Sceneområdet kan skjermet fra sal med 
teppe som en egen blackbox. Atkomst for artister vil være fra 
«bakgate» langs salens nordside med forbindelse til garderober 
og møtesenter samt deler av kulturskolen som «backstage» via 
trapp og heis etter behov. Bakgaten ender i felles varemottak 
mot vest der det er tilgang med lastebil. Salen har stort lager 
bak sceneområdet mot vest.

Salshøyde foreslås til tre fulle etasjer tilsvarende ca. 13m 
inkludert underliggende konstruksjon. Dette gir optimale 
forhold for akustikk og plassering av sceneteknisk utstyr. Både 
høyde og dimensjoner på storsal tilsier at det bør plasseres i 
nybygg. Salen har dagslys fra spilevegger mot øst og vest som kan 
blendes av etter behov. Salen er dimensjonert for 400 sitteplasser 

i skyveamfi og et mindre fast galleri på plan .  tillegg kan det 
plasseres 100 sitteplasser på gulv mot sceneområdet. På det 
faste galleriet forslås det integrert mulighet for regiplass. Det 
forslås flere mulige atkomster til salen avhengig av arrangement. 
Normalt benyttes fast sluse inn til salen på plan 1 og tilsvarende 
på plan 2 til galleriet og øvre del av sal. På plan 2 er det forslått 

 atkomster, en på hver side av salen, noe som gir god flyt inn 
i salen, men også fleksibilitet med hensyn til plasser. 
plasser på plan 1 må innpasses på første rad ved demonterbare 
seter 
 

MØTESENTER
Møtesenter ligger rett bak storsal på plan 2 i eksisterende 

bygg som en del av en øvre vestibyle. Senteret er lett tilgjengelig 
fra hovedinngang og resepsjon via trapp og heis. Rommene 
kan også sambrukes som green-room med skjermet tilgang til 
scenen via «bakgate».

BIBLIOTEK
Biblioteket er sentralt plassert på plan 1 i eksisterende 

bygg ved vestibyle og kafe som en naturlig møteplass for alle 
brukere av anlegget. Sone for aviser og tidsskrifter kan inngå 
som en del av «hovedgata». Skranke orientert mot bibliotekets 

hovedrom er samlokalisert med resepsjonen. Biblioteket har 
også egen inngang direkte fra forplass. Hovedrommet er 
underdelt i ulike soner og tilrettelagt for fleksibel møblering. 
Atriet ved biblioteket anbefales bygget om til en utvendig og 
helt skjermet «bibliotekshave» med frodig beplantning og 
varierte leseplasser.

DUGNADSKJØKKEN
Felles dugnadskjøkken ligger i eksisterende bygg rett bak 

storsal på plan 1 med serveringsdisk direkte mot hovedgate vis a 
vis resepsjon. Birom er direkte tilknyttet bakgate fra varemottak.

FRIVILLIGHETSSENTRAL
Frivillighetssentral er plassert i eksisterende bygg på 

plan 1 mellom kulturskole og bibliotek.Dette er tenkt som et 
sambruksareal for disse tilstøtende funksjonene.

UNGDOMSKLUBBENE
Axis ungdomskultursenter og kirkens ungdomslokale 

foreslås samlokalisert i underetasje i eksisterende bygg rundt 
et eget ungdomstorg  med miniamfi som en nedre vestibyle. 
Klubbrommene er plassert i de dobbelt høye salene mot nord 
med godt dagslys. Noe av klubbenes arealer er lagt til felles 

torg. Nordre atrium åpnes helt ned til underetasje for å få inn 
dagslys og god visuell kontakt med hovedgate og vestibyle på 
plan 1. Klubbene har også egen inngang på nedre plan fra 
noe nedsenket uteareal orientert mot Jærvegen. Klubbene er 
samlokalisert med dansesal og del av kulturskole med henblikk 
på utstrakt sambruk.

KULTURSKOLE OG DANSESAL 
Kulturskole er plassert i eksisterende bygg både på 

plan 1 og i underetasje mot øst. Arealet er lett tilgjengelig fra 
hovedgate og vestibyle på plan 1 og fra «ungdomstorg» med 
egen inngang i underetasje. Øvingsrom i underetasje har nye 
vinduer mot øst. Dansesal med dobbel høyde anbefales plassert 
som en integrert del av kulturskole i underetasje med nærhet til 
ungdomsklubbene for sambruk. Dansesal kan også benyttes 
som «back-stage» for storsal med atkomst via trapp og heis 
uavhengig av vestibyle.

KONTORER
Arbeidsplasser for kirkelig fellesråd og alle kommunale 

kontorer er plassert samlet i plan 2 i eksisterende bygg 
samlokalisert med møtesenter. Arbeidsplasser er i hovedsak 
organisert som små teamrom. Multirom og stillerom ligger 

delvis mellom teamrom og delvis tilgjengelige fra fellesareal. 
Sosiale soner er utformet som varierte møteplasser med 
minikjøkken og miljøstasjoner. Personalgarderobe er sentralt 
plassert på samme plan som kontorene.

DRIFT, VAREMOTTAK OG TEKNISKE ROM
Godt skjermet driftsatkomst med vendehammer for 

stor lastebil for inn og utlasting til scenelagre, varelevering og 
søppelhenting er lokalisert mot nordvest i nybygg. Varemottak, 
avfallsrom, driftsverksted og kontorer for drift ligger ved 
driftsatkomst og driftsgate i øst-vest-retning som leder naturlig 
inn til kjøkken, driftsrom og stor heis sentralt i eksisterende 
bygg.

Øvrige driftsrom og alle tekniske rom er plassert i mørk del av 
underetasje i eksisterende bygg. Tekniske rom har også tilgang 
fra nedsenket terreng mot øst.

FLEKSIBLE LØSNINGER, SONEDELING AV BYGGET OG UU
Det er lagt opp til at planløsningene har en enkel 

struktur som kan bearbeides videre i samråd med brukere. 
Plassering av trapper, heiser, tekniske sjakter og toalettkjerner 
er valgt med henblikk på at særlig eksisterende bygg skal kunne 
endres over tid. Avdelinger og funksjoner er organisert slik at 
sonedeling og ulik bruk av arealer over døgnet kan ivaretas i 
videre prosjektering. Det er tilstrebet oversiktlige planløsninger 
og plassering av heiser som ivaretar universell tilgjengelighet 
i anlegget.  

AREAL
reale ektive planer med utgangspunkt i programmets 

nettoarealer er vektlagt.

Foreslått løsning har et beregnet bruttoareal på   m . ed 
både kirke og storsal med birom plassert i nybygg ligger det 
til rette for å plassere all sykkelparkering avlåst i del av mørk 
underetasje i eksiterende bygg for å få utnyttet dette arealet 
optimalt.  Se eget arealskjema for detaljert oversikt over netto- 
og bruttoarealer.
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MOTTO: KLEPPR*

TEKNISK ANLEGG
Bygningens funksjoner stiller krav til at innemiljøet skal 
kunne ivaretas på en god måte over hele døgnet, dvs. med svært 
variert bruk og belastning. Målet er at et godt innemiljø skal 
opprettholdes ved bruk av minst mulig energi, og skal være 
tilrettelagt på en måte slik at de tekniske installasjonene ikke 
opptar arealer og / eller volumer som kan benyttes til viktige 
bruksarealer med daglyskrav. De tekniske arealene er derfor 
plassert samlet i underetasje med enkel tilkomst for teknisk 
personale fra nedsenket terreng. 

Ventilasjonsluft til og fra kirkesal og storsal med støttearealer 
legges i kulvert i grunnen for å unngå synlige kryssinger av 
ventilasjon i tak i kirkesal, storsal og vestibyle. Salene har sjakter 
og skap integrert i brede vegger i øst- vest-retning.  Sjakter og 
elektro-skap legges til ganglinjer i eksisterende bygg sammen med 
andre faste elementer som trapper, heis og toaletter. Inntaksluft 
og avkast for hele anlegget tas via nye tårn plassert på østsiden, 
nær de tekniske rom. På denne måten belastes eksisterende 
bygningskropp mindre med sjakter, og man får større frihet 
til gode og fleksible planløsninger. nneklimaanleggene baseres 
på k øle  og varmeenergi hentet fra energisentral f ernvarme  
med grensesnitt sekundærside varmeveksler. 

For å tilfredsstille energikrav og samtidig benytte minst mulig 
energi, etableres alle ventilasjonssystemer med belastningsstyrt 
ventilas on  slik at ventilas ons luftmengde tilpasses 
aktuell “nåtidsbruk” av arealene ut i fra lokal temperaturstyring, 
luftkvalitetsmålinger og brukerområde. Et helhetlig konsept for 
belysning med spesiell vekt på kirkerommet vil bli utarbeidet 
i videre prosjektering.

MIL JØSTRATEGI OG ØKONOMI

STRATEGI ENERGI, MILJØ OG KLIMA
Det bør være et mål for prosjektet at det resulterer i et anlegg 
som er funks onelt, fleksibelt og varig uten å i stor grad belaste 
miljøet. Det er lagt vekt på løsninger som fører til lavere 
driftskostnader og materialer som reduserer risikoen for 
store utskiftningskostnader i driftsfasen samt utforming av 
uteområder som kan håndtere belastninger fra kommende 
klimaendringer. Siden den største driftskostnaden er knyttet 
til lønnskostnader er det også viktig å se nærmere på tiltak som 
kan bidra til økt produktivitet og lavere sykefravær. Ved å gjøre 
vurderinger knyttet til blant annet naturmiljø, klimagassutslipp 
og energibruk kan man belyse hvordan prosjektet kan bidra til 
redusert miljøpåvirkning samt å bidra til at Klepp kommune 
kan lykkes med sin miljø- og klimapolitikk. Klepp kommune 
har satt som mål å ha en tydelig mil øprofil, og har blant annet 
satt som mål å redusere utslipp i kommunen betydelig 
i perioden 2019-2034. Vi anbefaler at det tidlig i videre 
prosess utarbeides miljøprogram og miljøoppfølgingsplan 
for prosjektet. Miljøprogrammet skal bidra til at det tas 
miljøriktige beslutninger i valg av løsninger og materialbruk, at 
byggearbeidet gjennomføres mest mulig miljø- og klimavennlig, 
og sikre at de ferdige byggene er godt tilrettelagt for en miljø- 
og klimavennlig driftsfase. Miljøprogrammet suppleres med 

en miljøoppfølgingsplan som detaljerer målene i delmål, viser 
ansvarsområde og når målene og kravene skal utføres.  Det 
foreslås også at det tidlig utarbeides et klimagassregnskap 
som viser forventede utslipp fra materialbruk ved bygging, 
fra arbeid i byggefasen og fra energibruk i driftsfasen, sammen 
med alternative vurderinger av materialbruk, byggeplass-
løsninger og energibruk. Riktig valg av løsninger er den mest 
kostnadse ektive måten å redusere utslippene på, både på kort 
og lang sikt. 

For å kunne oppnå lavt energiforbruk over tid er det avgjørende 
at energibesparing preger alle deler av planleggingsprosessen 
i prosjektet. For å kunne belyse kostnadsaspektet for 
kommunen ved valg av ulike løsninger, foreslås det å utarbeide 
livssykluskostnads-beregninger i prosjektet. Det er viktig å 
finne gode løsninger for å redusere k ølebehov og for å kunne 
overholde energimål/krav- og termisk komfort. 

For reduksjon av energibruk foreslås det å se på muligheter for 
produksjon av energi fra solcelleanlegg. I andre prosjekter har 
energiproduksjon fra sol vist seg å gi økonomiske gevinster på 
både kort og lang sikt. Med dagens teknologi, er det muligheter 
for mer integrerte løsninger forskjellig fra tradisjonelle anlegg. Et 

solcelleanlegg vil være med å bygge opp under Klepp kommunes 
klimamål 2019-2034 om at mest mulig av energien som blir 
brukt i kommunen er fornybar.  

Miljøkartlegging av tomten og eksisterende bygg vil bli 
gjennomført tidlig i prosjektet. Dette vil redusere risikoen 
for tilleggskostnader og forsinkelser senere i prosjektet. Det 
må også stilles krav til lavt innehold av miljøgifter og lave 
utslipp av emisjoner fra nye materialer og produkter som skal 
brukes i prosjektet. Det vil først og fremst kunne bidra til et 
bedre inneklima i prosjektet og gjøre det mulig å dimensjonere 
ventilasjonsanlegget med lavere luftmengder, noe som kan gi 
vesentlig lavere energibruk og energikostnader i driftsfasen. 

Det må tilstrebes å unngå å skape avfall. Innkjøp av produkter 
bør vurderes nøye og det anbefales utstrakt gjenbruk av 
bygningselementer i eksisterende bygg særlig i kontorarealer 
på plan 2. På denne måten reduserer prosjektet energi og utslipp 
fra produksjonsprosessen. Økt materialgjenvinning vil også 
gi en kostnadsgevinst for prosjektet. Det må også legges godt 
til rette for kildesortering i prosjektet for nødvendig avfall.  I 
mil øoppfølgingsplanen angis spesifikke krav til kildesortering 
på byggeplass. Videre bør det kunne undersøkes muligheter for 

ombruk av utstyr og møbler i prosjektet. Det anbefales at det 
utarbeides en egen mulighetsstudie for ombruk og gjenvinning. 

Det er tatt utgangspunkt i en utforming av bygget som ivaretar 
godt dagslys, samt at planer særlig i eksisterende bygg ivaretar 
generalitet og fleksibilitet. et vil også bli stilt pros ektspesifikke 
krav til løsninger som legger til rette for gjenbruk og gjenvinning 
av konstruksjoner ved eventuelle framtidige ombygginger. 

idere vil det bli fulgt opp sertifisering av bygget i  
NOR. Det vil være særlig aktuelt for nybygget. Det anbefales 
å sette sertifiseringsnivå til «Very good» eller bedre. Det 
bør vurderes nærmere om eksisterende bygg skal inngå i 
sertifiseringen da det kan være mer utfordrende da fasadene har 
verneverdi noe som kan være en motsetning til at mange poeng i 
BREEAM er knyttet til god energiytelse. Dersom prosjektet skal 

 sertifiseres må dette forankres i pros ektet snarest 
da det stilles krav til når dokumentasjon må utarbeides.

GJENNOMFØRBARHET OG ØKONOMI
Foreløpige overslag med erfaringstall fra tilsvarende prosjekter 
viser at gjennomføring er realistisk innenfor vedtatt budsjett 
med byggekostnad på 205 MNOK eks mva. Budsjett oppfattes i 
utgangspunktet som en nøktern økonomisk ramme. Kostnader 
må derfor følges nøye opp i videre prosess i forhold til kvaliteter 
og arealer for bygg og utomhusanlegg.
 

et er lagt vekt på en areale ektiv løsning da det er en viktig 
parameter for kostnader. Vår vurdering er samtidig at både 
kirke med aktivitetssal og storsal med støttearealer samt del 
av vestibyle bør plasseres i nybygg da dette vil kreve relativt 
store inngrep å innpasse i eksisterende bygg. Dette medfører 
noe resterende areal i mørk del av underetasje som anbefales 
benyttet til overdekket og avlåst sykkelparkering. I videre prosess 
bør det vurderes om både brutto- og nettoarealer kan reduseres 
noe med henblikk på kostnader.

Ombygging og rehabilitering av eksisterende bygg oppfattes 
som den største usikkerheten i denne sammenheng. Det er lagt 
vekt på begrensede endringer av råbygg, nøktern men slitesterk 
materialbruk og noe gjenbruk av innvendige vegger. Grad av 
etterisolering av særlig yttervegger må vurderes nærmere og ses 

i sammenheng med fasadenes verneverdighet. Vi har i foreløpig 
vurdering lagt til grunn kr. . ,  pr. m2 i snitt.

For nybygg er det i saler og vestibyle lagt opp til en vesentlig 
høyere kvalitet med et snitt kr.33.000,- pr. m2. Her må ulike 
kvaliteter og løsninger vurderes videre. I utomhusplanen 
ligger det også inne fleksibilitet på ulike kvaliteter. Plasser og 
hager bør være av høy kvalitet, mens det bør være en enklere 
standard i områdene rundt. Denne variasjonen både fremhever 
hovedelementene, samtidig som prosjektmidlene blir prioritert 
der hvor de har mest betydning. Dette må følges opp i videre 
prosess. Det er medtatt 15% for generelle kostnader i vårt 
foreløpige overslag.

KIRKESALEN — Kirkerommet er utformet som en enkel og intim ramme i møtet med gud. God visuell kontakt med trekronene og rikelig med dagslys gir rommet en helt spesiell stemning.
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MOTTO: KLEPPR*

TEKNISK ANLEGG
Bygningens funksjoner stiller krav til at innemiljøet skal 
kunne ivaretas på en god måte over hele døgnet, dvs. med svært 
variert bruk og belastning. Målet er at et godt innemiljø skal 
opprettholdes ved bruk av minst mulig energi, og skal være 
tilrettelagt på en måte slik at de tekniske installasjonene ikke 
opptar arealer og / eller volumer som kan benyttes til viktige 
bruksarealer med daglyskrav. De tekniske arealene er derfor 
plassert samlet i underetasje med enkel tilkomst for teknisk 
personale fra nedsenket terreng. 

Ventilasjonsluft til og fra kirkesal og storsal med støttearealer 
legges i kulvert i grunnen for å unngå synlige kryssinger av 
ventilasjon i tak i kirkesal, storsal og vestibyle. Salene har sjakter 
og skap integrert i brede vegger i øst- vest-retning.  Sjakter og 
elektro-skap legges til ganglinjer i eksisterende bygg sammen med 
andre faste elementer som trapper, heis og toaletter. Inntaksluft 
og avkast for hele anlegget tas via nye tårn plassert på østsiden, 
nær de tekniske rom. På denne måten belastes eksisterende 
bygningskropp mindre med sjakter, og man får større frihet 
til gode og fleksible planløsninger. nneklimaanleggene baseres 
på k øle  og varmeenergi hentet fra energisentral f ernvarme  
med grensesnitt sekundærside varmeveksler. 

For å tilfredsstille energikrav og samtidig benytte minst mulig 
energi, etableres alle ventilasjonssystemer med belastningsstyrt 
ventilas on  slik at ventilas ons luftmengde tilpasses 
aktuell “nåtidsbruk” av arealene ut i fra lokal temperaturstyring, 
luftkvalitetsmålinger og brukerområde. Et helhetlig konsept for 
belysning med spesiell vekt på kirkerommet vil bli utarbeidet 
i videre prosjektering.

MIL JØSTRATEGI OG ØKONOMI

STRATEGI ENERGI, MILJØ OG KLIMA
Det bør være et mål for prosjektet at det resulterer i et anlegg 
som er funks onelt, fleksibelt og varig uten å i stor grad belaste 
miljøet. Det er lagt vekt på løsninger som fører til lavere 
driftskostnader og materialer som reduserer risikoen for 
store utskiftningskostnader i driftsfasen samt utforming av 
uteområder som kan håndtere belastninger fra kommende 
klimaendringer. Siden den største driftskostnaden er knyttet 
til lønnskostnader er det også viktig å se nærmere på tiltak som 
kan bidra til økt produktivitet og lavere sykefravær. Ved å gjøre 
vurderinger knyttet til blant annet naturmiljø, klimagassutslipp 
og energibruk kan man belyse hvordan prosjektet kan bidra til 
redusert miljøpåvirkning samt å bidra til at Klepp kommune 
kan lykkes med sin miljø- og klimapolitikk. Klepp kommune 
har satt som mål å ha en tydelig mil øprofil, og har blant annet 
satt som mål å redusere utslipp i kommunen betydelig 
i perioden 2019-2034. Vi anbefaler at det tidlig i videre 
prosess utarbeides miljøprogram og miljøoppfølgingsplan 
for prosjektet. Miljøprogrammet skal bidra til at det tas 
miljøriktige beslutninger i valg av løsninger og materialbruk, at 
byggearbeidet gjennomføres mest mulig miljø- og klimavennlig, 
og sikre at de ferdige byggene er godt tilrettelagt for en miljø- 
og klimavennlig driftsfase. Miljøprogrammet suppleres med 

en miljøoppfølgingsplan som detaljerer målene i delmål, viser 
ansvarsområde og når målene og kravene skal utføres.  Det 
foreslås også at det tidlig utarbeides et klimagassregnskap 
som viser forventede utslipp fra materialbruk ved bygging, 
fra arbeid i byggefasen og fra energibruk i driftsfasen, sammen 
med alternative vurderinger av materialbruk, byggeplass-
løsninger og energibruk. Riktig valg av løsninger er den mest 
kostnadse ektive måten å redusere utslippene på, både på kort 
og lang sikt. 

For å kunne oppnå lavt energiforbruk over tid er det avgjørende 
at energibesparing preger alle deler av planleggingsprosessen 
i prosjektet. For å kunne belyse kostnadsaspektet for 
kommunen ved valg av ulike løsninger, foreslås det å utarbeide 
livssykluskostnads-beregninger i prosjektet. Det er viktig å 
finne gode løsninger for å redusere k ølebehov og for å kunne 
overholde energimål/krav- og termisk komfort. 

For reduksjon av energibruk foreslås det å se på muligheter for 
produksjon av energi fra solcelleanlegg. I andre prosjekter har 
energiproduksjon fra sol vist seg å gi økonomiske gevinster på 
både kort og lang sikt. Med dagens teknologi, er det muligheter 
for mer integrerte løsninger forskjellig fra tradisjonelle anlegg. Et 

solcelleanlegg vil være med å bygge opp under Klepp kommunes 
klimamål 2019-2034 om at mest mulig av energien som blir 
brukt i kommunen er fornybar.  

Miljøkartlegging av tomten og eksisterende bygg vil bli 
gjennomført tidlig i prosjektet. Dette vil redusere risikoen 
for tilleggskostnader og forsinkelser senere i prosjektet. Det 
må også stilles krav til lavt innehold av miljøgifter og lave 
utslipp av emisjoner fra nye materialer og produkter som skal 
brukes i prosjektet. Det vil først og fremst kunne bidra til et 
bedre inneklima i prosjektet og gjøre det mulig å dimensjonere 
ventilasjonsanlegget med lavere luftmengder, noe som kan gi 
vesentlig lavere energibruk og energikostnader i driftsfasen. 

Det må tilstrebes å unngå å skape avfall. Innkjøp av produkter 
bør vurderes nøye og det anbefales utstrakt gjenbruk av 
bygningselementer i eksisterende bygg særlig i kontorarealer 
på plan 2. På denne måten reduserer prosjektet energi og utslipp 
fra produksjonsprosessen. Økt materialgjenvinning vil også 
gi en kostnadsgevinst for prosjektet. Det må også legges godt 
til rette for kildesortering i prosjektet for nødvendig avfall.  I 
mil øoppfølgingsplanen angis spesifikke krav til kildesortering 
på byggeplass. Videre bør det kunne undersøkes muligheter for 

ombruk av utstyr og møbler i prosjektet. Det anbefales at det 
utarbeides en egen mulighetsstudie for ombruk og gjenvinning. 

Det er tatt utgangspunkt i en utforming av bygget som ivaretar 
godt dagslys, samt at planer særlig i eksisterende bygg ivaretar 
generalitet og fleksibilitet. et vil også bli stilt pros ektspesifikke 
krav til løsninger som legger til rette for gjenbruk og gjenvinning 
av konstruksjoner ved eventuelle framtidige ombygginger. 

idere vil det bli fulgt opp sertifisering av bygget i  
NOR. Det vil være særlig aktuelt for nybygget. Det anbefales 
å sette sertifiseringsnivå til «Very good» eller bedre. Det 
bør vurderes nærmere om eksisterende bygg skal inngå i 
sertifiseringen da det kan være mer utfordrende da fasadene har 
verneverdi noe som kan være en motsetning til at mange poeng i 
BREEAM er knyttet til god energiytelse. Dersom prosjektet skal 

 sertifiseres må dette forankres i pros ektet snarest 
da det stilles krav til når dokumentasjon må utarbeides.

GJENNOMFØRBARHET OG ØKONOMI
Foreløpige overslag med erfaringstall fra tilsvarende prosjekter 
viser at gjennomføring er realistisk innenfor vedtatt budsjett 
med byggekostnad på 205 MNOK eks mva. Budsjett oppfattes i 
utgangspunktet som en nøktern økonomisk ramme. Kostnader 
må derfor følges nøye opp i videre prosess i forhold til kvaliteter 
og arealer for bygg og utomhusanlegg.
 

et er lagt vekt på en areale ektiv løsning da det er en viktig 
parameter for kostnader. Vår vurdering er samtidig at både 
kirke med aktivitetssal og storsal med støttearealer samt del 
av vestibyle bør plasseres i nybygg da dette vil kreve relativt 
store inngrep å innpasse i eksisterende bygg. Dette medfører 
noe resterende areal i mørk del av underetasje som anbefales 
benyttet til overdekket og avlåst sykkelparkering. I videre prosess 
bør det vurderes om både brutto- og nettoarealer kan reduseres 
noe med henblikk på kostnader.

Ombygging og rehabilitering av eksisterende bygg oppfattes 
som den største usikkerheten i denne sammenheng. Det er lagt 
vekt på begrensede endringer av råbygg, nøktern men slitesterk 
materialbruk og noe gjenbruk av innvendige vegger. Grad av 
etterisolering av særlig yttervegger må vurderes nærmere og ses 

i sammenheng med fasadenes verneverdighet. Vi har i foreløpig 
vurdering lagt til grunn kr. . ,  pr. m2 i snitt.

For nybygg er det i saler og vestibyle lagt opp til en vesentlig 
høyere kvalitet med et snitt kr.33.000,- pr. m2. Her må ulike 
kvaliteter og løsninger vurderes videre. I utomhusplanen 
ligger det også inne fleksibilitet på ulike kvaliteter. Plasser og 
hager bør være av høy kvalitet, mens det bør være en enklere 
standard i områdene rundt. Denne variasjonen både fremhever 
hovedelementene, samtidig som prosjektmidlene blir prioritert 
der hvor de har mest betydning. Dette må følges opp i videre 
prosess. Det er medtatt 15% for generelle kostnader i vårt 
foreløpige overslag.

KIRKESALEN — Kirkerommet er utformet som en enkel og intim ramme i møtet med gud. God visuell kontakt med trekronene og rikelig med dagslys gir rommet en helt spesiell stemning.
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ARKITEKTONISK FORM OG UTTRYKK
Forslaget viser nybygget lagt som en vinkel til eksisterende 
bygg, slik at det dannes et sørvestvendt inngangstorg med 
foranliggende parkeringsplass ut mot Solavegen. 
Forslagsstiller ønsker at kirken skal stå tydelig fram «med et 
rent volum og en flott fasade» og at anlegget skal bli 
«nøkternt, folkelig og verdig».

Nybygget rommer kirke og aktivitetssal. Funksjonene er lagt 
på plan med 1.etasje i kommunehuset. Parkeringen i front 
ligger på plan med Solavegen. Hovedinngang og inngang til 
kirke er lagt med innganger fra et nivå på etasjeplanet, ca 0,6 
m høyere enn parkeringsplassen. Det opphøyde nivået har 
adkomst fram til inngangene for bil. Nivået er underdelt med 
en forplass foran hovedinngang og inngang bibliotek, og med 
en plassdannelse – en kirkebakke – foran kirkens inngang. 
Kirkebakken har en grønn karakter som gir en verdig 
plassdannelse foran kirkens inngang og skjermer 
sykkelparkering.

Juryen mener Favn er det beste av forslagene som legger 
parkering i front mot Solavegen. Underdelingen av plassen gir 
både kommune- og kulturhuset og kirken verdige adkomster, 
der det høyere inngangsnivået har en fint skalert underdeling. 
Kirketårnet ligger som en fristilt «campanile» vest på plassen, 
tydelig knyttet til kirkebygget.

«FAVN»

ATELIER OSLO 
TRODAHL ARKITEKTER 
ATELIER OSLO AS
Adriana Sanz, Erik Lyche Solheim, Heiki Fretheim, 
Håkon Fånes, Jonas Norsted, Marius Mowe, Nils Ole 
Brandtzæg, Thale Haverkamp, Thomas Liu

TRODAHL ARKITEKTER 
Ådne Trodahl, Pål Trodahl, Martin Holm-Jensen, 
Jon Haga Grov

Rådgivere:
RIB: Bollinger Grohmann v/ Matthias Stracke
Ventilasjon: Olav Christensen, Multiconsult
Energi og Miljø: Vill Energi v/ Per Jørgensen
Energi og ventilasjon: Link v/ Arne Førland-Larsen
Bygningsfysikk: Norconsult v/ Pål Kjetil Eian
Brann: Sweco v/ Nina Høm
Landskap: Dronninga Landskap v/ Ragnhild Momrak
Lyd: Brekke & Strand Akustikk AS – Tønnes Ognedal
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«FAVN» Storsal og black box er lokalisert sammen med møtesentret i 
underetasjen i eksisterende bygning. Arealet er gitt egen 
inngang via en nedsenket forplass mot Jærvegen. Juryen 
mener det er et godt grep som gir kulturfunksjonen egen 
identitet i Kleppe sentrum, også her med et fint skalert 
inngangstorg. I tillegg er eksisterende inngang fra Solavegen 
satt som inngang for Axis sammen med personalinngang; i 
tillegg til en personalinngang på underetasjenivå. Etter 
juryens oppfatning er egen personalinngang unødvendig, 
med unntak for tilkomst til sykkelparkering.

Kirkevolumets fasader spiller med sin vertikale rytme opp 
mot fasadene på kommunehuset, etter juryens mening på en 
god måte som gir det ferdig utbygde anlegget en enhetlig 
karakter. Et lavere bygningsvolum omkranser kirkebygget og 
utgjør bindeleddet – vestibylen – mellom nytt og 
eksisterende bygg, og møter plassen med en nedskalert 
bygningshøyde. Kirkevolumet overstiger regulert høyde noe, 
men dette kan tilpasses uten at det går ut over prosjektets 
idé og styrke.

FUNKSJONALITET
Funksjonsfordeling og logistikk
Nybygget rommer vestibyle med kjøkken og kantine, kirke og 
aktivitetssal i 1.etasje og kirkens ungdomslokale i 
underetasjen. I eksisterende bygning fordeler funksjonene 
seg med storsal/black-box, møtesenter og 
personalgarderober i underetasje; bibliotek, Axis 
ungdomslokale, sambruksrom, frivilligsentral og deler av 
kulturskolens arealer i 1. etasje; kommuneadministrasjonens 
og kirkens kontorer samt kulturskolen i 2. etasje.

En «kulturgate» binder vestibylen sammen med kirken i vest 
og bibliotek/kulturfunksjoner i øst. Ved hovedinngangen er 
det gjennomsyn og gjennomlys gjennom kantinen som er lagt 
fint sammen med dansesalen. Resepsjon og kaféservering er 
samlokalisert ved vestibylen.

Eksisterende trappeløp samt en ny heis leder opp til 
kontorarealene i 2. etasje. Nordre atrium er åpnet opp, slik at 
det blir et vertikalt rom gjennom etasjene, åpent ned til 
foajéen for storsal og møtesenter i underetasjen. Også det 
søndre atriet er åpnet opp slik at det er visuell kontakt 
mellom 1. og 2. etasje. Med hovedtrappen og etasjevestibyler 
liggende mellom de to atriene, etableres det god visuell 
kontakt mellom de ulike funksjonene i bygget.

Egen heis og trapp leder fra kantine og kjøkken ned til 
varemottaket i underetasjen. Det er i tillegg vist egen heis og 
trapp fra vestibylen ved aktivitetsrommet ned til 
ungdomslokalet. Etter juryens mening kunne disse 
vertikalforbindelsene være slått sammen.

Kulturarealene og sambruksrom
Biblioteket ligger i 1. etasje i kontakt med forplass og 
Solavegen, med Axis, sambruksrom og frivilligsentral som 
naboer. Funksjonene omkranser et bibliotekstorg lagt i det 
åpne atriet; etter juryens oppfatning en fin løsning. 
Biblioteket har egen inngang fra forplassen. Inngangen for 
Axis og personale fra Solavegen, med tilhørende trapper og 
heis, legger etter juryens mening beslag på mye areal som 
med fordel kunne vært utnyttet til funksjonsformål. 
Kulturavdelingens administrasjon er lagt i 2. etasje, dette er 
uhensiktsmessig for den daglige driften. 
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Storsalen er lagt i det dobbelthøye arealet som også i dag er 
kultursal og kommunestyresal, med adkomst fra egen 
forplass mot Jærvegen og innlasting fra felles varemottak 
mellom eksisterende og nytt bygg. Juryen mener at 
tilkjøringsvegen og snuarealet foran varemottaket ikke er 
tilstrekkelig dimensjonert for biler for aktører som 
Riksteatret, danseband o.l. 

Storsalen/blac-box er samlokalisert med møtesenteret. 
Etter juryens mening vil det være utfordringer med parallelle 
aktiviteter i møtesentret og storsalen på grunn av mulige 
konflikter med hensyn til arrangementstyper, tilkomst og 
sambruk av foajéen. 

Kirken og aktivitetssalen
Det er lagt til rette for god sambruk mellom kirkerommet og 
aktivitetssalen. Aktivitetssalen bør kunne deles i to med 
fleksibel vegg, dette kan løses med små grep. Juryen stiller 
spørsmål ved høyden på aktivitetssalen, og mener at 
bygningsvolumet tåler en nedskalering over aktivitetssalen.

Kirkens ungdomslokale har fått en god plassering i 
underetasjen under aktivitetssalen med lett tilkomst via 
trapp og heis samt direkte tilkomst utenfra. Det er god 
funksjonell nærhet mellom kirkens arealer og kjøkken/
kantine.

Selve kirkerommet har fått en flott utforming med en markant 
trekonstruksjon som bærer taket.

Kontorområdene og møtesenter
Kontorene for kommuneadministrasjon og kirke i 2. etg i 
eksisterende bygning, er greit løst. Juryen er noe betenkt til 
at møbleringsløsningene kan være for kompakte i et 
kontorlandskap. Kulturavdelingens administrasjon bør 
fortrinnsvis ligge på samme plan som biblioteket.

Møtesenteret ligger i underetasjen. Etter juryens mening er 
dette en lite hensiktsmessig plassering for bruken av 
rommene i administrasjonens hverdag. Som bemerket over, 
mener juryen det vil by på utfordringer med parallelle 
aktiviteter i storsalen og møtelokalene.

Idéen om et utendørs seremonirom er fascinerende, men støy 
fra trafikken i Jærvegen kan by på utfordringer.

Varemottak og drift
Varemottaket er lagt i underetasjen samlokalisert med 
innlasting til storsalen. Lagerrom tilhørende kafékjøkkenet 
ligger i tilknytning til varemottaket, med intern heis- og 
trappeforbindelse. Som beskrevet over, mener juryen at 
tilkomstvegen og snusirkel for varemottak er 
underdimensjonert for en del av trafikken til noen typer 
aktiviteter i storsalen. Driftsrommene har fått en litt tilfeldig, 
spredt plassering ved varemottaket. Generelt er 
planløsningene i underetasjen, blant annet med egen 
driftskorridor, arealkrevende.

Teknisk rom synes etter juryens oppfatning å være betydelig 
underdimensjonert. Det er beskrevet eget ventilasjonsrom for 
kirke og aktivitetsrom; dette er imidlertid ikke vist på tegning.
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REALISERINGSPOTENSIALE OG MILJØ
Areal
Oppgitt totalareal: 8.778 m2 BTA
Det samlede arealet for nybygg og ombygging er kontrollmålt 
til 9.122 m2 BTA.

Økonomi
Juryen har fått utført sammenliknende beregninger av 
kostnader for samtlige forslag. Favn legger seg noe over de to 
rimeligste alternativene. 

Energi, miljø, klima
Forslaget har en poengtert beskrivelse av miljøstrategi, med 
vekt på å beholde mest mulig av eksiterende rådhus, bruk av 
tre som byggemateriale for nybygg, prosjektering iht. TEK 22, 
lokal energiforsyning med bergbrønner og 
varmepumpeanlegg og resirkulering av varme fra 
ventilasjonsanlegget, forenklede tekniske systemer med 
hybrid ventilasjonsløsning, bruk av de interne atriene for 
naturlig oppdrift, solcelleanlegg på tak – og mener at 
tiltakene vil oppfylle kravene til BREEAM Excellent. 
Eksisterende bygning foreslås oppgradert med etterisolering 
av tak, samt innside yttervegg. 

Juryen mener forslaget har realistiske løsningsforslag. 
Imidlertid mener juryen det vil være nødvendig med tiltak på 
utside av betongsøylene i eksisterende bygg for å bryte 
kuldebro, f.eks med pusset tynnisolasjon.
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”KLEPPEKROSSEN”

ARKITEKTONISK FORM OG UTTRYKK
Forslagsstiller foreslår nybygget som enkle volumer, 
forbundet med eksisterende bygning med et lavere 
mellombygg. Hovedinngangen er lagt til en «skjermet, 
attraktiv forplass» vendt mot Solavegen. Kirken er lagt som 
det høyeste volumet i bakkant mot nord, med direkteinngang 
fra egen forplass mot vest i tillegg til adkomst via felles 
vestibyle. Kirketårnet står godt tilbaketrukket fra Solavegen 
og definerer plassen foran kirkens direkteinngang. Langs 
nybyggets fasade mot Solavegen etableres en overdekket 
søylerekke i tilknytning til «kiss & ride»; denne «arkaden» 
føres forbi forplassen og avgrenser denne mot Solavegen. 
Parkering er lagt mot vest.

Inngangstorget leder fram til hovedinngangen til felles 
vestibyle, mens ungdomslokalene i 1. etasje i eksisterende 
bygg har adkomst via eksisterende inngang mot Solavegen.

Juryen ser at disponeringen av bygningsvolumer, i likhet med 
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utfordringene i forhold til reguleringsplanens 
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utfordringer med hensyn til inngangene til, og planløsningen 
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I konkurranseforslaget er kirken plassert lengst i nord, og med aktivi-
tetsaler mellom kirken og storsalen i sør. Se øverste illustrasjon. Kir-
ken går da delvis ut over regulerte bygningshøyder. Vi mener likevel 
at denne plasseringen av kirken er den som gir best løsninger i situa-
sjonsplanen. 

Det er mulig å ”speile” løsningen, med kirken nærmest adkomsten og 
storsalen i ”bakkant”. Dette er en løsning som har vært vurdert i kon-
kurransefasen, og som ikke er i konflikt med reguleringshøyder. Plan-
løsningen vil fungere i begge alterantivene.
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”KLEPPEKROSSEN”

INTENSJONER
Oppgaven er både interessant og utfordrende. Prosjektet vårt har am-
bisiøse mål:

Et bygg for alle
Forme et nytt bygningskompleks som er åpent og inviterende, og som 
blir et naturlig treffpunkt og en arena for sosial kontakt for alle inn-
byggerne på Klepp.

Gode arbeidsplasser
Legge til rette for fremtidsrettede, attraktive og trygge arbeidsplasser 
for Klepp kommune sine ansatte, med fokus på samhandling og nye 
arbeidsformer.

Gjennomførbarhet
Analytisk tilnærming til ombruk av eksisterende rådhus, finne løsnin-
ger som best mulig utnytter verdiene i eksisterende bygg. Legge til 
rette for rasjonelle konstruksjonsprinsipper for nybygg. Ta gjennom-
førbarhet og lave byggekostnader på alvor. 

Forbildeprosjekt for bærekraft 
Nøkkelen til god bærekraft er stor grad effektiv ombruk av eksis-
terende bygg og lav energibruk. I tillegg et arealeffektivt bygg med lav 
brutto-/nettofaktor, og miljøriktige og varige materialer.

God samtidsarkitektur
Være et tydelig og lesbart kommunehus og kirke. Videre utforme et 
bygg med «tidløs» samtidsarkitektur, unngå spektakulære oppslag eller 
“signalbygg” ikonografi. Utforme et bygg med gode romlige kvaliteter 
og gode dagslysforhold. Attraktive uterom. Legge til rette for god lo-
gistikk, korte ganglinjer og enkel orientering og en klar deling mellom 
offentlige / kontrollerte / interne soner.

Robusthet / fleksibilitet
Gi bygningskomplekset en enkel og rasjonell struktur, som er fleksi-
belt i bruk og gir robusthet for endringer.

HOVEDGREP
Eksisterende bygg og tilbygg samles innenfor en enkel ytre parameter 
– en enkel geometri i tråd med den eksisterende arkitekturen.

De store programmene, kirke og storsal, er plassert som enkle volu-
mer på utsiden av eksisterende struktur, og med en ny hovedinngang 
og foaje som et «mellombygg» / forbindelse til eksisterende bygg. 

Hovedinngangen blir via en skjermet og attraktiv forplass henvendt 
ut mot Solavegen. Hovedkommunikasjonsåren bygger videre på ek-
sisterende tverrakse i bygget – med korte ganglinjer til alle funksjoner. 
På nordsiden av «mellombygget» er det et skjermet uterom med ad-
komst til ungdomsklubben i underetasjen. 

Løsningen gjør at hele fasaden til eksisterende bygg får utsyn og dags-
lys – bare deler av eksisterende brannstasjon og sideinngangen bygges 
igjen.

Det gjøres minimalt med inngrep i eksisterende struktur. Området 
ved eksisterende brannstasjon i plan 1 og kjeller bygges om. Dekket 
over atriet nærmest dagens hovedinngang fjernes, slik at atriet blir et 
åpent grønt uteområde på plan 1. Under det andre atriet er dekket 
fjernet mellom underetasje og 1. etasje slik at forrommet til dagens sal 
blir et åpent og lyst amfi. For øvrig beholdes all bærestruktur i eksis-
terende bygg. Løsningen gjør at eksisterende kjeller i prinsippet deles 
mellom en underetasje med dagslys og en kjeller med birom.
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andskapsam  til ungdomsklubb

Sol eller  sedumtak
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Eksisterende atrie åpnes ned til kjeller

Dagslys fra nytt uterom i 1. etasje

i inngang is og kulturskolen, rampe 

y skjermet adkomstplass og hovedinngang

Søylegang med benk i solveggen og plantevegg. 
verdekket sykkelparkering.

y rømningstrapp

Kommunikasjon og lys møtes i 
”Kleppekrossen”. dkomst sentralt 
gir korte interne gangforbindelser.

ye uterom med ulik kararakter. 
De nerte plassrom foran hovedad-
komst og kirke. Skjermede ”hager” 
i atrie og mellom kirke og eksis-
terende bygg.

1. etasje med kirke, kultur og felles 
vestibyle og vrimleareal. ed det 
nye am et vil biblioteket i nord rom-
lig henge sammen med 1. etasje.

. etasje med kontorer for 
administrasjon og kirke samt 
felles møteromspool.
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rette for rasjonelle konstruksjonsprinsipper for nybygg. Ta gjennom-
førbarhet og lave byggekostnader på alvor. 

Forbildeprosjekt for bærekraft 
Nøkkelen til god bærekraft er stor grad effektiv ombruk av eksis-
terende bygg og lav energibruk. I tillegg et arealeffektivt bygg med lav 
brutto-/nettofaktor, og miljøriktige og varige materialer.

God samtidsarkitektur
Være et tydelig og lesbart kommunehus og kirke. Videre utforme et 
bygg med «tidløs» samtidsarkitektur, unngå spektakulære oppslag eller 
“signalbygg” ikonografi. Utforme et bygg med gode romlige kvaliteter 
og gode dagslysforhold. Attraktive uterom. Legge til rette for god lo-
gistikk, korte ganglinjer og enkel orientering og en klar deling mellom 
offentlige / kontrollerte / interne soner.

Robusthet / fleksibilitet
Gi bygningskomplekset en enkel og rasjonell struktur, som er fleksi-
belt i bruk og gir robusthet for endringer.

HOVEDGREP
Eksisterende bygg og tilbygg samles innenfor en enkel ytre parameter 
– en enkel geometri i tråd med den eksisterende arkitekturen.

De store programmene, kirke og storsal, er plassert som enkle volu-
mer på utsiden av eksisterende struktur, og med en ny hovedinngang 
og foaje som et «mellombygg» / forbindelse til eksisterende bygg. 

Hovedinngangen blir via en skjermet og attraktiv forplass henvendt 
ut mot Solavegen. Hovedkommunikasjonsåren bygger videre på ek-
sisterende tverrakse i bygget – med korte ganglinjer til alle funksjoner. 
På nordsiden av «mellombygget» er det et skjermet uterom med ad-
komst til ungdomsklubben i underetasjen. 

Løsningen gjør at hele fasaden til eksisterende bygg får utsyn og dags-
lys – bare deler av eksisterende brannstasjon og sideinngangen bygges 
igjen.

Det gjøres minimalt med inngrep i eksisterende struktur. Området 
ved eksisterende brannstasjon i plan 1 og kjeller bygges om. Dekket 
over atriet nærmest dagens hovedinngang fjernes, slik at atriet blir et 
åpent grønt uteområde på plan 1. Under det andre atriet er dekket 
fjernet mellom underetasje og 1. etasje slik at forrommet til dagens sal 
blir et åpent og lyst amfi. For øvrig beholdes all bærestruktur i eksis-
terende bygg. Løsningen gjør at eksisterende kjeller i prinsippet deles 
mellom en underetasje med dagslys og en kjeller med birom.
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Overdekket seremoniinngang

Forplass kirke

Klokketårn

Benk

andskapsam  til ungdomsklubb

Sol eller  sedumtak

Scenelevering
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dministrasjon og kultur i eksisterende bygg

Eksisterende atrie åpnes ned til kjeller

Dagslys fra nytt uterom i 1. etasje

i inngang is og kulturskolen, rampe 

y skjermet adkomstplass og hovedinngang

Søylegang med benk i solveggen og plantevegg. 
verdekket sykkelparkering.

y rømningstrapp

Kommunikasjon og lys møtes i 
”Kleppekrossen”. dkomst sentralt 
gir korte interne gangforbindelser.

ye uterom med ulik kararakter. 
De nerte plassrom foran hovedad-
komst og kirke. Skjermede ”hager” 
i atrie og mellom kirke og eksis-
terende bygg.

1. etasje med kirke, kultur og felles 
vestibyle og vrimleareal. ed det 
nye am et vil biblioteket i nord rom-
lig henge sammen med 1. etasje.

. etasje med kontorer for 
administrasjon og kirke samt 
felles møteromspool.
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foreslås et utendørs oppholdsareal. Eksisterende inngang fra 
Solavegen er beholdt som ny, egen inngang til kulturskolen; 
dette mener juryen er unødvendig.

Kulturarealene og sambruksrom
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uheldig, trafikk inn/ut av salen vil kunne forstyrre pågående 
arrangementer. 
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kjøkken er lagt i motsatt ende av interngaten, i uhensikts-
messig stor avstand ved arrangementer i kirken og sambruk 
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posisjoner som vist oppstår det en viss uklarhet om 
interntrafikk og retninger.

INTENSJONER
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for Klepp kommune sine ansatte, med fokus på samhandling og nye 
arbeidsformer.

Gjennomførbarhet
Analytisk tilnærming til ombruk av eksisterende rådhus, finne løsnin-
ger som best mulig utnytter verdiene i eksisterende bygg. Legge til 
rette for rasjonelle konstruksjonsprinsipper for nybygg. Ta gjennom-
førbarhet og lave byggekostnader på alvor. 

Forbildeprosjekt for bærekraft 
Nøkkelen til god bærekraft er stor grad effektiv ombruk av eksis-
terende bygg og lav energibruk. I tillegg et arealeffektivt bygg med lav 
brutto-/nettofaktor, og miljøriktige og varige materialer.
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Være et tydelig og lesbart kommunehus og kirke. Videre utforme et 
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gistikk, korte ganglinjer og enkel orientering og en klar deling mellom 
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Kirkens ungdomslokale er plassert i underetasjen i 
eksisterende bygning. Juryen krediterer at lokalet er gitt en 
egenidentitet i form av en egen, skjermet inngang, men finner 
det problematisk at forbindelsen til kirkens øvrige arealer er 
via hovedtrapp/-heis. Det ønskes en tettere lokalisering av 
ungdomsrommet mot kirken. 

Kontorområdene og møtesenter
Møtesentret ligger lett tilgjengelig. Kontorene er gitt en liketil 
utforming, kontorlandskapet er underdelt med innskutte 
multirom. 

Varemottak og drift
Det er vist innlastingspunkt for storsalen i fasaden mot vest. 
Det er ikke redegjort for vendehammer for bil. Juryen savner 
redegjørelse for varemottak for leveranser til de øvrige 
delene av bygget og for avfallshåndtering. 

Forslagsstiller viser teknisk rom i underetasje i eksisterende 
bygg samt et eget teknisk rom for kirke og kultursal, lagt over 
aktivitetssalen. Det er ikke vist sjakter for føringer i 
eksisterende bygg.

REALISERINGSPOTENSIALE OG MILJØ
Areal
Oppgitt totalareal: 9.126 m2 BTA.
Det samlede arealet for nybygg og ombygging er kontrollmålt 
til 9.307 m2 BTA.

Økonomi
Juryen har fått utført sammenliknende beregninger av areal 
og kostnader for samtlige forslag. Kleppekrossen 
posisjonerer seg som et av forslagene med lavest 
byggekostnad. 

Energi, miljø, klima
Forslagsstiller foreslår forbildeprosjekt Futurebuilt som 
ambisjon, og redegjør forholdsvis detaljert, men generelt, for 
tiltakene. Juryen verdsetter ambisjonene, men mener at de 
omfattende endringene av fasaden på eksisterende bygg 
dette innebærer, er i konflikt med verneinteressene.
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FASADE SØRVEST  1:200

FASADE SØRVEST  1:200

FASADE NORDVEST  1:200

FASADE NORDVEST  1:200

Forslag med fasader i grønnlakkert metall 
og fasade later med kn st gr nn nat r-
stein. rinnelig str kt r i eksisterende 
fasader er lesbar  samtidig som arkitekt -
ren blir lettere og nere. ilbygg enger 
sammen med eksisterende og hele kom-
m ne set med kirke leses som en en et. 

amme konse et er ogs  m lig med resir-
k lert nat r al mini m og gr  kn st nat r-
stein.

lternativt forslag med fasader i be and-
let resirk lert al mini m sammen med 
tegl og elementer av betong i tilbygg. Kon-
se tet for eksisterende bygg er som over  
men tilbygget er gitt en annen materalitet. 
Fargebr ken og beslag i samme materiale 
g r at ele komm ne set med kirke le-
ses som en en et ogs  i dette alternativet.
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ARKITEKTONISK FORM OG UTTRYKK
Forslaget viser eksisterende bygg og nybygg lagt som en 
vinkel som «favner» en større plass ut mot Solavegen. 
Langs kirken og aktivitetssalen løper en «pergola» som i vest 
fortsetter ut mot Solavegen og ender i et kirketårn som en 
frittstående «campanile». Dette skaper en både visuell og 
praktisk forbindelse mellom forplassen og aktivitetsparken. 
Forslagstiller ønsker at forplassen skal bli et «urbant rom – 
som sammen med den tilliggende aktivitetsparken bidrar til å 
vitalisere Klepp». 

Et rampe- og trappeanlegg i plassens østre ende leder opp til 
hovedinngangen – og ned til egen inngang for funksjonene på 
underetasjenivå i eksisterende bygg; storsalen og 
ungdomslokalene.

Juryen mener at forplassen er formet for stor til at den vil 
framstå som et urbant rom i Kleppe sentrum. Juryen har 
heller ikke tro på at plassen vil fungere som «shared space» 
mellom biler og gående, men at den til daglig vil framstå som 
en parkeringsplass. Dermed tilbyr den lite nytt til Kleppe 
sentrum enn det som allerede er tilfellet langs Solavegen: 
større parkeringsflater mellom vegen og bebyggelsen bak. 

Anslaget med et nedsenket parti i plassen for å nå 
publikumsfunksjonene i underetasjen er interessant, men 
kunne vært tydeligere og mer åpent. Imidlertid står ikke 
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avgrensa plan og designkonkurranse: nytt kommunehus og  kyrkje i Klepp

KLEPP RÅDHUS + KIRKE
     
Vi er inspirert av Klepp kommunes mål for prosjektet – «Eit bygg for alle» 

og verdiene som er utledet av disse:

• Gevinst av samlokalisering
• Ope og inviterande
• Aktive møtearenaer med samskaping
• Tydeleg miljøprofil.

FOKUS PÅ IDE OG KONSEPT - REALISME I GJENNOMFØRING 
I konkurranseprogrammet framkommer det at konkurranseutkastene skal fokusere 
på idé og konsept. 

Søken etter realisme i gjennomføring av ett troverdig konsept gjennomsyrer alle 
våre valg av løsninger – fra overordnet grep - til svar på krav, behov og ønsker 
nedfelt i rom- og funksjonsprogram – samt til valg av bærekraftige og miljøvennlige 
løsninger og varige materialer.

INTENSJON OG OVERORDNET GREP
Vår intensjon er et helhetlig konsept - som er realistisk og robust - og som kan 
gjennomføres innenfor økonomiske rammer som framkommer i grunnlaget – i 
henhold til kriterier for evaluering av løsningsforslagene. 

Kombinasjon av funksjonene rådhus – kultur – kirke gir historiske assosiasjoner 
- og legger til rette for et bygningskompleks som er lesbart og som evner å 
formidle innhold. Løsningen består av en komposisjon av kompakte og rasjonelle 
bygningsvolumer bundet sammen slik at logistikk og funksjonalitet imøtekommer 
programmerte krav, ønsker og behov.

Bygningskomplekset er stedstilpasset og forholder seg til omgivelsene ved at 
gateløp og kvartalsstruktur, gangveier og siktlinjer har vært førende for disponering 
av bygg og overordnet utforming av tilgrensende områder. Det omfatter den planlagte 
Aktivitetsparken og retningen til den historiske, men nå nedgravde Kleppekanalen.

Komplekset reetablerer Kleppekrossens betydning som sentrum – og favner en 
forplass - et urbant rom - som sammen med den tilliggende aktivitetsparken bidrar 
til å vitalisere Klepp – i samsvar med overordnede føringer for prosjektet nedfelt i 
konkurransegrunnlaget. 

ARKITEKTONISK UTTRYKK 
Klepp rådhus er tidstypisk i sitt arkitektoniske uttrykk, - både med hensyn til 
materialbruk og  byggemetode – elementbyggeri, - og det skal det fortsatt framstå 
som. Vårt konsept inkluderer opprettholdelse av virkningen av arkitektene Tonning 
& Øglænd´s rådhus fra 1970-tallet – både overfor omgivelsene og for brukere av 
bygningen.

Tiltak redegjort for under utgjør samlet sett en pragmatisk transformasjon av 
det eksisterende rådhuset. Den pragmatiske transformasjonen ivaretar det 
karakteristiske fasadeuttrykket og inkluderer terrengsenkning og tekniske arealer 

på tak.

Bygningskomplekset består av to markante og lesbare bygningsvolumer, - det 
karakteristiske, transformerte rådhuset fra 1970-tallet – som kombineres med det 
arkitektonisk tydelige kirkebygget, - som er tidløst og lesbart.

Materialbruken bidrar til å formidle bygningskompleksets innhold, - og visuell og 
funksjonell forbindelse mellom kirke – rådhus – kultur – bibliotek – som samlet 
utgjør et helhetlig konsept.

En pergola binder tredelingen rådhus – kultur – kirke sammen og avsluttes med 
et frittstående klokketårn som gir bygningskomplekset en synlig identitet i Klepp 
sentrum. Komplekset kombinerer eksisterende bygning og nybygg, - og skaper 
visuelle og funksjonelle forbindelser mellom de ulike funksjonene rådhus - 
administrasjon, bibliotek – kultur, – og kirke – og som gir et samlet og helhetlig 
arkitektonisk uttrykk.

perspektiv: Rådhusplassen, kirke og rådhus



KLEPP KOMMUNE
!KIRKE" OG KOMMUNEHUS PÅ KLEPP#

#+

«SAMLING»

dette anslaget i forhold til at inngangen leder til et uforløst og 
forvirrende korridorareal i underetasjen, der publikum ikke 
umiddelbart finner vegen videre.

Mens aktivitetssalen er gitt et dempet uttrykk beslektet med 
eksisterende bygning, har kirken fått en markant form og 
materialbruk, som sammen med kirketårnet står i klar 
kontrast til kommunehuset. Det kan gi et fint kirkerom, men 
juryen mener at kirkevolumet blir for høyt og dominerende, 
både i forhold til kommunehuset og til bakenforliggende 
bebyggelse. Forslagsstiller har ikke oppgitt kotehøyde på 
kirkevolumets møne; juryens vurdering fra tegningene er at 
den betydelig bryter regulert høyde. 

FUNKSJONALITET
Funksjonsfordeling og logistikk
Kirke og aktivitetssal er lagt i nybygg. I eksiterende bygning er 
funksjonene fordelt med storsal/black-box, 
ungdomskultursenter, sambruksrom og kulturskole i 
underetasje; bibliotek, frivilligsentral, kulturadministrasjon, 
dansesal og møtesenter i 1. etasje; 
kommuneadministrasjonens og kirkens kontorer i 2. etasje.

En overdekket søylerekke definerer hovedinngang og 
inngangene til kirke og aktivitetssal. Biblioteket er gitt egen 
adkomst via eksisterende inngang fra Solavegen, mens 
ungdomslokalene og storsalen i underetasjen har inngang fra 

et nedsenket parti – amfi – mot forplassen. Juryen mener det 
ikke er behov for en ytterligere inngang til 1. etasje fra 
Jærvegen.

Nybygget rommer kirke og kultursal, og er lagt på nivå som 
forplassen, i flukt med Solavegen. Dette valget medfører 
nivåforskjell i publikumsarealene som krever trapp og egen 
heis. Juryen mener dette gir en unødvendig komplisert 
innvendig logistikk, og mener at nybygget kunne ha ligget på 
samme nivå som øvrige arealer i 1. etasje, med et trappe- og 
rampearrangement mot forplassen langs «pergolen». Kantine 
og kjøkken ligger fint plassert, men med en noe for stor 
avstand fra kjøkken til kirkerommet.

Kulturarealer og sambruksrom
Eksisterende saler er foreslått videreført som storsal og 
black-box, avdelt med folde- eller løftevegg.
Etter juryens mening byr denne plasseringen på utfordringer 
med hensyn til vareadkomst for inn-/utlasting i storsalen. 
Noen arrangementer og aktører (Riksteatret, danseband) 
forutsetter tilkomst med større kjøretøy; varemottaket er ikke 
tilstrekkelig dimensjonert for dette.

Biblioteket er utformet romslig. Fra biblioteket er det lagt en 
åpen forbindelse – i form av et amfi – ned til Axis og 
sambruksrom og kulturskolens arealer i underetasjen. 
Juryen ser at kulturskolens arealer er underdimensjonert, 
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situasjonsplan: 1:500

situasjonsplan: 1:1500ll strasjon av fasadeløsning  prinsipp før og 
etterisolering og mantlin

BYGNINGSSTRUKTUR, UTSPARINGER OG 
TERRENGSENKNING
Arkitektene Tonning & Øglænds bygningsstruktur fra 1970-tallet 
kjennetegnes av fleksible romløsninger og romstørrelser 
med mange lettvegger – innenfor et rigid konstruktivt system. 
Bygningsstrukturens arealer er generelle og fleksible, - og de er 
dermed godt egnet for transformasjon som tilfredsstiller aktuelle 
forskriftskrav som må løses i videre prosjektering – i henhold til 
kriterier for evaluering av løsningsforslagene.

Utsparinger for nye rømningstrapper og sjakter er lokalisert slik 
at bygningsstrukturens bæreevne ikke svekkes.  

Eksisterende terrengnivå langs langsidene av bygningen senkes 
slik at arealer i underetasjen både får dagslys og innganger. 
Utvekslinger for vinduer og dører i yttervegg avklares senere.
Dette legger til rette for arealeffektive løsninger og fleksibel 
funksjonalitet - i henhold til kriterier for evaluering av 
løsningsforslagene.

RESTKAPASITET, TEKNISK INFRASTRUKTUR OG 
FORSTERKNINGER
I samsvar med rapport vedlagt konkurransegrunnlaget utnyttes 
konstruksjonens restkapasitet med å etablere tekniske arealer 
på tak over 2. etasje. Dette frigir arealer i underetasjen som i dag 
benyttes til tekniske rom. 

Ved å sonedele lokalisering av aggregater på tak, føre vertikale 
kanaler i sjakter til underliggende soner i alle tre etasjer – og 
fordele luft inn / ut via horisontale kanaler under dekke og 
dragere - oppnås en meget rasjonell teknisk infrastruktur med 
korte avstander.

For dekkepartier med underliggende søyler og dragere er 
restkapasitet tilstrekkelig uten forsterkning. Eventuelle ytterligere 
konstruktive forsterkninger avklares senere.
Dette legger til rette for maksimal utnyttelse av eksisterende 
bygg – i henhold til kriterier for evaluering av løsningsforslagene.

BYGNINGSVOLUMER OG MATERIALBRUK
Bygningskomplekset består av to markante og lesbare 
bygningsvolumer, - det karakteristiske rådhuset fra 1970-tallet 
– og det arkitektonisk tydelige kirkebygget, - som er tidløst og 
lesbart.Rådhusets opprinnelige materialer og overflater danner 
utgangspunkt for en materialpalett som er førende for hele 
bygningskomplekset. Det muliggjør videreføring av atmosfæren 
i det transformerte rådhuset. 

Rådhusets fasadesøyler mantles med aluminium med 
mellomliggende profilsystem. Dermed opprettholdes virkningen 
av rådhusets karakteristiske fasade i to etasjer, Underetasjens 
frillagte fasader etterisoleres og pusses. Inntrukne volumer på 
tak kles med fargeløs polykarbonat.

Kirkebyggets yttervegger og tak, samt klokketårnet - kles med 
luftet keramisk teglflis, - en historisk forankret kledning inspirert 
av Jær-regionens lange tradisjon for teglverk.

For at rådhuset og kirkebygget skal framstå som de to mest 
markante bygningsvolumene, gis mellombygget – som rommer 
kirkens aktivitetssal og kantine – en nøytral pussfasade med store 
glasspartier mot forplassen.Pergolaen - som binder sammen 
bygningskomplekset med klokketårnet - utføres i saltimpregnert 
limtre av eik – inspirert av Orre-vraket, som gjøres synlig i 
minglearealet utenfor den store kultursalen.
Materialbruken bidrar til å formidle bygningskompleksets innhold, 
- og visuell og funksjonell forbindelse mellom kirke – rådhus – 
kultur – bibliotek – som samlet utgjør et helhetlig konsept.

O A T T

ORIENTERING OG LOGISTIKK
For god orientering og helhetlig logistikk, - og lesbarhet og 
tilgjengelighet - nås alle hovedinnganger via den urbane 
forplassen.

Forplassen utformes som «shared space» som mot gaten 
avgrenses med trær langs Solaveien. Det muliggjør bilkjøring til - 
og begrenset parkering - i tilknytning til både rådhusets og kirkens 
innganger. Sykkelparkering under tak for ansatte etableres langs 
østfasaden, ved personalinngang i underetasjen. 

Nivåforskjell mellom forplass og rådhusets første- og underetasje 
løses av to kombinerte trappeamfier med ramper. Dette ivaretar 
både universell utforming - og legger til rette for uformelt samvær 
og aktiviteter på og rundt forplassen, som er sydvendt og solfylt 
– og mer intime uteaktiviteter i tilknytning til kulturskolen og 
Axis, som er lokalisert i underetasjen. Brukere av bibliotek og 
kulturfunksjoner kan dermed benytte innganger både i første- 
og underetasje – som er forbundet med et åpent sitteamfi, - som 
fremmer sambruk mellom bibliotek og kulturfunksjoner.

Eksisterende bygning og nybygg sammenbygges der 
brannstasjonen i dag er lokalisert. Ved å heve dekket til nivå 
første etasje etableres forbindelse, både funksjonelt og visuelt, 
- og kantine / spiseareal – blir et inkluderende møtested og 
bindeledd mellom kirke – bibliotek - kultur – rådhus.

Atkomst til driftsfunksjoner i underetasje løses på nordsiden, 
i overgang mellom eksisterende bygning og nybygg, - og 
innkjøring til store kultursal etableres langs nordfasaden.

AG AT  T A O A O

ANALYSE
Vårt konsept er basert på en analyse av den eksisterende 
bygningens konstruktive system. I samråd med meget 
erfarne byggtekniske rådgivere – RIB – har vi gjennomgått 
opprinnelige tegninger og utarbeidede rapporter som inngår i 
konkurransegrunnlaget for å avklare bygningens begrensninger 
og muligheter. 

Bygningskroppen har en generell struktur med et konstruktivt 
bæresystem som består av dekker som bæres av gjennomgående 
søyler, bærende fasadesøyler og dragere i et rammeverk som 
omkranser bygningskroppen. 

Gjennomgangen omfatter fasadeløsning, konstruktiv 
restkapasitet, utsparingsmuligheter i dekker, samt senkning 
av nåværende terrengnivå for å få dagslys og innganger 
til underetasjen. Analysen resulterer i ett konsept som er 
troverdig og realistisk i gjennomføring, - i henhold til kriterier 
for evaluering av løsningsforslagene. Vår analyse bygger og 
på erfaringsinnhenting fra betongrestaurering av Gand kirke og 
kostnader knyttet til den.

FASADELØSNING
Gjennomgang av fasadeløsning med bærende prefabrikerte 
søyler og elementer har avklart at det ikke er realistisk å erstatte 
de bærende fasadesøylene med dybde 94 cm og bredde 15 
cm fordi disse er utført som én søyle med gjennomgående 
armeringsbøyle uten kuldebrobryter. Søylenes dybde kan 
ikke reduseres uten at det etableres nye bærende søyler med 
tilsvarende kapasitet. 

Tegninger som inngår i konkurransegrunnlaget og utarbeidet 
av siv. ing. K. J. Raugstad i 1971 – «Hovedsnitt forskaling» og 
«Prefab-søyler og fasadeeelementer» - viser at bjelkene som 
bærer dekkene er støpt inn i en gjennomgående utsparing i 
toppen av elementene. 

Følgelig vil understøttelse / stempling av bjelkene - for å kunne 
fjerne bærende fasadesøyler og erstatte de med nye bærende 
søyler – eller veksle ut bærende fasadesøyler - være meget 
komplisert og svært kostbart. Muligheten utnyttes kun i svært 
begrenset omfang – for å skape å funksjonelle bindinger og 
gjøre anlegget tilgjengelig – i henhold til kriterier for evaluering 
av løsningsforslagene.

Den mest rasjonelle - og økonomisk forsvarlige løsningen 
- er å beholde eksisterende bærende fasadesøyler. Denne 
byggetekniske avklaringen har som konsekvens at vårt konsept 
baseres på at rådhusets eksisterende bærende fasadesøyler 
isoleres og mantles.

 Et vindusprofilsystem etableres utenfor dekkeforkanten, mellom 
de isolerte fasadesøylene, og dermed brytes kuldebroer.

Den overordnede fasadestrukturen med sitt karakteristiske, 
senfunksjonalistiske fasadeuttrykk, opprettholdes. Dermed 
bevares virkningen av det opprinnelige rådhuset, og løsningen 
reflekterer føringer fra antikvariske myndigheter.

konstruksjonsprinsipp
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kultur – bibliotek – som samlet utgjør et helhetlig konsept.

O A T T

ORIENTERING OG LOGISTIKK
For god orientering og helhetlig logistikk, - og lesbarhet og 
tilgjengelighet - nås alle hovedinnganger via den urbane 
forplassen.

Forplassen utformes som «shared space» som mot gaten 
avgrenses med trær langs Solaveien. Det muliggjør bilkjøring til - 
og begrenset parkering - i tilknytning til både rådhusets og kirkens 
innganger. Sykkelparkering under tak for ansatte etableres langs 
østfasaden, ved personalinngang i underetasjen. 

Nivåforskjell mellom forplass og rådhusets første- og underetasje 
løses av to kombinerte trappeamfier med ramper. Dette ivaretar 
både universell utforming - og legger til rette for uformelt samvær 
og aktiviteter på og rundt forplassen, som er sydvendt og solfylt 
– og mer intime uteaktiviteter i tilknytning til kulturskolen og 
Axis, som er lokalisert i underetasjen. Brukere av bibliotek og 
kulturfunksjoner kan dermed benytte innganger både i første- 
og underetasje – som er forbundet med et åpent sitteamfi, - som 
fremmer sambruk mellom bibliotek og kulturfunksjoner.

Eksisterende bygning og nybygg sammenbygges der 
brannstasjonen i dag er lokalisert. Ved å heve dekket til nivå 
første etasje etableres forbindelse, både funksjonelt og visuelt, 
- og kantine / spiseareal – blir et inkluderende møtested og 
bindeledd mellom kirke – bibliotek - kultur – rådhus.

Atkomst til driftsfunksjoner i underetasje løses på nordsiden, 
i overgang mellom eksisterende bygning og nybygg, - og 
innkjøring til store kultursal etableres langs nordfasaden.
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ANALYSE
Vårt konsept er basert på en analyse av den eksisterende 
bygningens konstruktive system. I samråd med meget 
erfarne byggtekniske rådgivere – RIB – har vi gjennomgått 
opprinnelige tegninger og utarbeidede rapporter som inngår i 
konkurransegrunnlaget for å avklare bygningens begrensninger 
og muligheter. 

Bygningskroppen har en generell struktur med et konstruktivt 
bæresystem som består av dekker som bæres av gjennomgående 
søyler, bærende fasadesøyler og dragere i et rammeverk som 
omkranser bygningskroppen. 

Gjennomgangen omfatter fasadeløsning, konstruktiv 
restkapasitet, utsparingsmuligheter i dekker, samt senkning 
av nåværende terrengnivå for å få dagslys og innganger 
til underetasjen. Analysen resulterer i ett konsept som er 
troverdig og realistisk i gjennomføring, - i henhold til kriterier 
for evaluering av løsningsforslagene. Vår analyse bygger og 
på erfaringsinnhenting fra betongrestaurering av Gand kirke og 
kostnader knyttet til den.

FASADELØSNING
Gjennomgang av fasadeløsning med bærende prefabrikerte 
søyler og elementer har avklart at det ikke er realistisk å erstatte 
de bærende fasadesøylene med dybde 94 cm og bredde 15 
cm fordi disse er utført som én søyle med gjennomgående 
armeringsbøyle uten kuldebrobryter. Søylenes dybde kan 
ikke reduseres uten at det etableres nye bærende søyler med 
tilsvarende kapasitet. 

Tegninger som inngår i konkurransegrunnlaget og utarbeidet 
av siv. ing. K. J. Raugstad i 1971 – «Hovedsnitt forskaling» og 
«Prefab-søyler og fasadeeelementer» - viser at bjelkene som 
bærer dekkene er støpt inn i en gjennomgående utsparing i 
toppen av elementene. 

Følgelig vil understøttelse / stempling av bjelkene - for å kunne 
fjerne bærende fasadesøyler og erstatte de med nye bærende 
søyler – eller veksle ut bærende fasadesøyler - være meget 
komplisert og svært kostbart. Muligheten utnyttes kun i svært 
begrenset omfang – for å skape å funksjonelle bindinger og 
gjøre anlegget tilgjengelig – i henhold til kriterier for evaluering 
av løsningsforslagene.

Den mest rasjonelle - og økonomisk forsvarlige løsningen 
- er å beholde eksisterende bærende fasadesøyler. Denne 
byggetekniske avklaringen har som konsekvens at vårt konsept 
baseres på at rådhusets eksisterende bærende fasadesøyler 
isoleres og mantles.

 Et vindusprofilsystem etableres utenfor dekkeforkanten, mellom 
de isolerte fasadesøylene, og dermed brytes kuldebroer.

Den overordnede fasadestrukturen med sitt karakteristiske, 
senfunksjonalistiske fasadeuttrykk, opprettholdes. Dermed 
bevares virkningen av det opprinnelige rådhuset, og løsningen 
reflekterer føringer fra antikvariske myndigheter.
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flere rom mangler i planene. Øvingsrom er undervisningsrom 
og bør ha dagslys, ingen av rommene er gitt dagslys i 
«Samspill».

Kirke og aktivitetssal
Forslaget viser sakristier og et udefinert areal mellom 
kirkerommet og aktivitetssalen. Løsningen legger ikke til rette 
for god sambruk mellom disse rommene. Kirkens 
ungdomsrom er ikke vist i forslaget, men lagt inn som 
opsjonsareal i kirkens underetasje.

Kontorområde og møtesenter
Mens underetasjen blir for trang til å få plass alle rommene 
for kulturskolen, er kontorområdet for kommunens 
administrasjon og kirken i 2. etasje til gjengjeld heller 
romslige. Møteromssenterets plassering tett på 
hovedinngangen i 1. etasje kan fungere godt. 

Varemottak og drift
Varemottaket er lagt i underetasje. Etter juryens vurdering er 
adkomsten for bil trang og forutsetter kjøring på gangveg, 
som vil by på utfordringer i forhold til gangtrafikk særlig av 
barn. Uten vendehammer eller snuplass forutsetter løsningen 
inn- eller utkjøring fra/til Jærvegen, dette er i strid med 
reguleringsplanen. Driftsrommene er ikke gitt tilstrekkelig 
dagslys.

Fordi underetasjen utnyttes fullt ut til funksjonsareal, foreslås 
tekniske rom lagt som påbygg på taket av eksisterende 
bygning. Juryen har ikke fått utført beregninger av antatt 
nødvendig areal, men oppfatter arealene og volumene som 

overdimensjonert. Påbygget vil bli et dominant element på et 
verneverdig bygg, dette oppfatter juryen som uheldig. Til 
tross for det avsatte arealet, er det ikke redegjort for de 
tekniske løsningene for kirkerommet og aktivitetssalen.

REALISERINGSPOTENSIALE OG MILJØ
Areal
Oppgitt av forslagsstiller: 9425 m2 BRA.
Det samlede arealet for nybygg og ombygging er kontrollmålt 
til 10.866 m2 BTA.
«Samling» er det forslaget som har størst bruttoareal både 
oppgitt og kontrollberegnet.

Økonomi
«Samling» er eksternt beregnet til å være forslaget med 
høyest byggekostnad, betydelig høyere enn de øvrige 
forslagene. 

Energi, miljø, klima
Forslagsstillers redegjørelse for strategi for energi, miljø og 
klima er av forholdsvis generell art. Forslagsstiller anbefaler 
et visst ombruk av materialer og elementer, og foreslår at 
kommunen etablerer oversikt over planlagt riving av 
bygninger i regionen. Det foreslås et «produktivt 
taklandskap» (solcelleanlegg, bikuber, «økologihager»). Det 
anbefales en målsetning om BREEAM Excellent eller Very 
Good. Etter juryens mening er det ikke tilstrekkelig areal på 
takflatene at tankene om å utnytte dem til dyrking er 
realistiske, og at BREEAM NOR-klassifisering bør begrenses til 
nybygget. 
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avgrensa plan og designkonkurranse: nytt kommunehus og  kyrkje i Klepp

plan 1: 1:200

KRAV OG PROGRAMMERING
Rom- og funksjonsprogram for tredelingen – rådhus - kultur - kirke 
- uttrykker mange krav, behov og ønsker. I funksjonsprogrammet 
framkommer det at uttrykte mål ønskes oppnådd i så stor grad 
som mulig, - og vår analyse og løsninger er basert på denne 
viktige forutsetningen. 

Prosjektet svarer på foreliggende rom- og funksjonsprogram 
og nærleiksdiagram - som er drøftet med sikte på å identifisere 
potensial for sambruk og flerbruk av både arealer, rom og 
funksjoner. 

Det betyr at enkelte programmerte arealer og rom utfra erfaring 
er redusert – uten at dette går utover funksjonalitet fordi bruken 
av arealene kan programmeres. For aktiviteter og funksjoner 
uten spesifikke arealkrav har vi analysert hvordan arealbruk kan 
optimaliseres gjennom sambruk og programmering – gjennom 
dagen, uken og året.

SONEDELING OG MØTESTEDER
Helhetlig logistikk gir en logisk sonedeling og lokalisering - i 
samsvar med rom- og funksjonsprogram og nærhetsdiagram. 

I organiseringen av arealene er muligheter for inkluderende 
møtesteder - tilrettelagt for uformelt og formelt samvær og 
samskaping - vektlagt.

prinsippskisse: soner og funksjoner
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avgrensa plan og designkonkurranse: nytt kommunehus og  kyrkje i Klepp

plan 1: 1:200

KRAV OG PROGRAMMERING
Rom- og funksjonsprogram for tredelingen – rådhus - kultur - kirke 
- uttrykker mange krav, behov og ønsker. I funksjonsprogrammet 
framkommer det at uttrykte mål ønskes oppnådd i så stor grad 
som mulig, - og vår analyse og løsninger er basert på denne 
viktige forutsetningen. 

Prosjektet svarer på foreliggende rom- og funksjonsprogram 
og nærleiksdiagram - som er drøftet med sikte på å identifisere 
potensial for sambruk og flerbruk av både arealer, rom og 
funksjoner. 

Det betyr at enkelte programmerte arealer og rom utfra erfaring 
er redusert – uten at dette går utover funksjonalitet fordi bruken 
av arealene kan programmeres. For aktiviteter og funksjoner 
uten spesifikke arealkrav har vi analysert hvordan arealbruk kan 
optimaliseres gjennom sambruk og programmering – gjennom 
dagen, uken og året.

SONEDELING OG MØTESTEDER
Helhetlig logistikk gir en logisk sonedeling og lokalisering - i 
samsvar med rom- og funksjonsprogram og nærhetsdiagram. 

I organiseringen av arealene er muligheter for inkluderende 
møtesteder - tilrettelagt for uformelt og formelt samvær og 
samskaping - vektlagt.
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avgrensa plan og designkonkurranse: nytt kommunehus og  kyrkje i Klepp

plan 1: 1:200perspektiv: kirkesal

ADMINISTRASJONSLOKALER OG ØVRIGE ARBEIDSPLASSER
Resepsjon og vestibyle - med garderober og toaletter - er lokalisert i første 
etasje, rett innenfor hovedinngangen.Kommunens arbeidsplasser og 
kirkens arbeidsplasser er lokalisert i andre etasje i eksisterende rådhus. 
Øvrige arbeidsplasser knyttet til kultur og bibliotek er lokalisert i første etasje.

FREMTIDENS ARBEIDSPLASSER
Arealbruk i eksisterende rådhus er svært lite effektiv med stor brutto / netto-
faktor, men bygningsstrukturen gir arealer som er generelle og fleksible, 
- og er dermed godt egnet for transformasjon til fremtidens arbeidsplasser.

Pandemien har skapt varige endringer i måten vi organiserer arbeidet 
på, og fysiske løsninger må sees i lys av verktøy som Zoom, Teams og 
Skype, som muliggjør fjernarbeid og hjemmekontor. Arealeffektivisering 
og tilrettelegging for fleksible arbeidsplasser som tilpasses den enkelte vil 
etterspørres. 

Endringer tilsier at medarbeidere ønsker å tilbringe arbeidstiden i omgivelser 
som stimulerer til sosial kontakt og samhørighet, og som samtidig legger 
til rette optimale og fleksible arbeidsforhold for den enkelte. Det har vi 
hensyntatt i disponering av arealer avsatt til administrasjon innenfor rammen 
av det eksisterende rådhuset.

Prinsipper for ABW – «activity-based-workplace» – med åpne teamarealer 
og tilknyttede funksjonsrom – er lagt til grunn for våre løsninger. Rådhusets 
struktur legger godt til rette for sonedeling, organisering av arbeidsplasser 
i større og mindre team, - og tilgang til mindre multirom, telefonrom og 
møterom i forskjellige størrelser.

Variert møblering dekker flere behov, og akustisk behandling modulerer 
støynivået. Sentralt lokaliserte sosiale soner skaper samhandlingsmuligheter 
– både formelt og uformelt.Løsningene viser at fysisk organisering av 
arbeidsplasser og velbefinnende er sett i sammenheng og legger til rette 
for at godt arbeidsmiljø.

KIRKE MED KIRKEROM OG AKTIVITETSSAL
Kirkerom - med inngangsparti, sakristi og dåpssakristi - er samlet i nybygg 
med et arkitektonisk formspråk som er lesbart og gjenkjennelig som kirke 
– både ute og inne. Et øvre galleri øker kirkens kapasitet og vil være egnet 
for lokalisering av orgel. 

Materialbruk, dagslys og belysning, akustikk, innredning og kunstnerisk 
utsmykking av kirkerommet vil bli bearbeidet i senere fase, i nært samarbeid 
med kirken. Aktivitetssalen er lokalisert med lett tilgang til kirkerommet. For 
å øke fleksibilitet  og sambruk kan salen utstyres med en teleskoptribune. 
Det er avsatt areal for planlagt ungdomssal i nybyggets underetasje, under 
kirken.

Ett frittstående klokketårn forsterker lesbarheten, - og bidrar til å synliggjør 
bygningskomplekset i bybildet.Utgraving av underetasje under kirken for 
ungdomssal er en opsjon som kan realiseres dersom det er økonomisk 
mulig.

perspektiv: fuglperspektiv

perspektiv:  amfi

plan U: 1:200
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faktor, men bygningsstrukturen gir arealer som er generelle og fleksible, 
- og er dermed godt egnet for transformasjon til fremtidens arbeidsplasser.

Pandemien har skapt varige endringer i måten vi organiserer arbeidet 
på, og fysiske løsninger må sees i lys av verktøy som Zoom, Teams og 
Skype, som muliggjør fjernarbeid og hjemmekontor. Arealeffektivisering 
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etterspørres. 
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som stimulerer til sosial kontakt og samhørighet, og som samtidig legger 
til rette optimale og fleksible arbeidsforhold for den enkelte. Det har vi 
hensyntatt i disponering av arealer avsatt til administrasjon innenfor rammen 
av det eksisterende rådhuset.

Prinsipper for ABW – «activity-based-workplace» – med åpne teamarealer 
og tilknyttede funksjonsrom – er lagt til grunn for våre løsninger. Rådhusets 
struktur legger godt til rette for sonedeling, organisering av arbeidsplasser 
i større og mindre team, - og tilgang til mindre multirom, telefonrom og 
møterom i forskjellige størrelser.

Variert møblering dekker flere behov, og akustisk behandling modulerer 
støynivået. Sentralt lokaliserte sosiale soner skaper samhandlingsmuligheter 
– både formelt og uformelt.Løsningene viser at fysisk organisering av 
arbeidsplasser og velbefinnende er sett i sammenheng og legger til rette 
for at godt arbeidsmiljø.

KIRKE MED KIRKEROM OG AKTIVITETSSAL
Kirkerom - med inngangsparti, sakristi og dåpssakristi - er samlet i nybygg 
med et arkitektonisk formspråk som er lesbart og gjenkjennelig som kirke 
– både ute og inne. Et øvre galleri øker kirkens kapasitet og vil være egnet 
for lokalisering av orgel. 

Materialbruk, dagslys og belysning, akustikk, innredning og kunstnerisk 
utsmykking av kirkerommet vil bli bearbeidet i senere fase, i nært samarbeid 
med kirken. Aktivitetssalen er lokalisert med lett tilgang til kirkerommet. For 
å øke fleksibilitet  og sambruk kan salen utstyres med en teleskoptribune. 
Det er avsatt areal for planlagt ungdomssal i nybyggets underetasje, under 
kirken.

Ett frittstående klokketårn forsterker lesbarheten, - og bidrar til å synliggjør 
bygningskomplekset i bybildet.Utgraving av underetasje under kirken for 
ungdomssal er en opsjon som kan realiseres dersom det er økonomisk 
mulig.
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avgrensa plan og designkonkurranse: nytt kommunehus og  kyrkje i Klepp

plan 4: 1:200

SIRKULÆR ØKONOMI – NASJONALT
Nybyggets kompakte og rasjonelle volumoppbygging 
tilrettelegger for et bredt spekter av konstruksjonsprinsipper. 
Endelig valg av byggeprodukter og leverandører skal baseres 
på en totalvurdering av LCA- og LCC-analyser i kommende 
faser, samt bruk av klimagassregnskap-analyser (One Click 
LCA eller tilsvarende) iht. FutureBuilt-metodikken. Gjenbrukte 
og gjenbrukbare materialer skal prioriteres. Isolasjon laget 
av resirkulerte flasker og takmembraner av resirkulert plast er 
gode eksempler på produkter som er lett tilgjengelige i det 
norske-markedet – og godt innenfor vanlige kostnadsrammer 
for kommunale byggeprosjekter.  FutureBuilts veiledere, 
kompetansenettverk og erfaringer fra andre pilotprosjekter 
anbefales brukt i denne prosessen.

ET PRODUKTIV TAKLANDSKAP - INSPIRERT AV JÆRLANDETS 
KULTURLANDSKAP -
Prosjektets flate takflater vil ha flere funksjoner. I tillegg til termisk 
isolering og forsinkelse av overvann gjennom bruk av sedum tak, 
kan prosjektets flate tak også brukes til produksjon av energi – 
og evt. mat. 

Et «bio-solar» taksystem (solceller montert over sedum tak) er 
tenkt plassert over deler av taket for å kombinere energiproduksjon 
med et sedum tak. Andre deler av prosjektets «taklandskap» 
kan brukes som «parseller» for bikuber eller opparbeides som 
økologihager for å bidra til økt biologisk mangfold i området.

BREEAM MILJØSERTIFISERING
Basert på tilsvarende rådhus- og ombyggingsprosjekter, vil 
BREEAM Excellent eller Very Good være en fornuftig målsetning, 
hvis Klepp kommune velger å miljøsertifisere prosjektet. BREEAM 
vil også fungere som et systematisk rammeverk for tverrfaglig 
prosjekteringsarbeidet i kommende faser iht. FutureBuilt-
metodikken - spesielt mtp. prosjekts ambisiøse energi- og 
klimamål. 

ENDRINGER
I prosjektet har vi lagt vekt på generelle og fleksible løsninger som 
kan imøtekomme behov for endringer over tid. Slike løsninger vil 
bidra til redusert ressursforbruk i ulike faser av byggets levetid, 
og et robust og troverdig konsept bidrar til dette.
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r intensjon er et el etlig og troverdig konsept  som er 
realistisk og ro st  og som kan gjennomføres innenfor 
økonomiske rammer som framkommer i gr nnlaget  i 

en old til kriterier for eval ering av løsningsforslagene  

øken etter realisme i gjennomføring av ett troverdig 
konsept gjennomsyrer alle valg av løsninger  fra overordnet 
grep til svar p  krav  e ov og ønsker nedfelt i rom  og 
funksjonsprogram – samt til valg av bærekraftige og 

miljøvennlige løsninger og varige materialer

 

Funksjon Romprogram «Samling 
Klepp» 

Avvik 

Fellesfunksjoner 
i offentlig sone 

120 m2 160 m2 + 40 m2 

Kommunale 
kontorer 

   904 m2 1.000 m2 + 96 m2 

Kulturareal 2.629 m2 2.520 m2 - 109 m2 

Sambruksrom 1.028 m2    900 m2 -128 m2 

Arbeidsplasser 
kultur 

   101 m2   130 m2 + 29 m2 

Kyrkja       875 m2   760 m2 -115 m2 
Sambruk 
tilknytta kyrkja 

    250 m2   280 m2 +30 m2 

Kyrkjelege 
kontorer 

    217 m2    220 m2 + 3 m2 

Fellesfunksjonar     621 m2    580 m2 - 41 m2 

TOTALT inkl. 
nybygg 

6.745 m2 6.550 m2 - 195 m2 

    
Areal nybygg  2,430 m2  
    
Eksist.bygg    
Plan U  2.645 m2 BRA  
Plan 1  2.020 m2 BRA  
Plan 2  2.305 m2 BRA  
Plan 3      180 m2 BRA  
    
Nybygg    
Plan U      550 m2 BRA  
Plan 1  1.725 m2 BRA  
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«FORM FØLGER KLIMA»
Rådhusets «første byggetrinn» ble påbegynt i 1971. 
Utgangspunktet for en robust miljøstrategi for de neste 50-årene 
er en rasjonell og klimatilpasset bebyggelsesstruktur for Klepp 
rådhus og kirke, som byens viktigste samling av offentlige bygg. 

Det legges vekt på kompakte og arealeffektive bygningsformer 
for å minimere energi- og ressursbruk - og med tanke på fremtidig 
vedlikehold i det utfordrende jær-klimaet. 

Forslagets overordnet form og struktur danner en sekvens av 
sydvest-vendte beskyttede byrom og utearealer. Prosjektets 
viktigste offentlige programfunksjoner og hovedinnganger er også 
orientert mot sydvest, og er beskyttet av en sammenhengende 
arkade.

MILJØBASERT REHABILITERING ELLER RIVNING
Vår analyse av den eksisterende bygningens konstruktive system 
avdekker at miljøbasert rehabilitering er den mest rasjonelle - og 
økonomisk mest forsvarlige løsningen. 

Denne byggetekniske avklaringen har som konsekvens at 
vårt konsept baseres på at rådhusets eksisterende bærende 
fasadesøyler – og betongkonstruksjonen for øvrig – ivaretas.

Teknisk infrastruktur og installasjoner anses å ha oppnådd 
teknisk levealder og miljøsaneres.

GJENBRUK OG OMBRUK
Rådhusets bærende betongfasade ivaretas. Den etterisoleres 
og beskyttes for vær og vind. Rådhusets proporsjoner og 
karakteristiske identitet skal videreføres – samtidig som byggets 
byggetekniske og miljømessige utfordringer håndteres i henhold 
til nåtidens forventninger til inneklima, komfort og energiforbruk.

Vårt konsept er basert på remontering av karakteristiske 
bygningselementer. Dører og andre innredningsdetaljer i tre 
fra dagens rådhus gjenbrukes. Innredning av opprinnelig 
formannskapssal gjenbrukes i den nye salen, som samlokaliseres 
med øvrige rom i møtesenteret.

RESSURSBRUK VED RIVEARBEID:
Trevirke som ikke gjenbrukes kan brukes som klimanøytralt 
brensel til oppvarming/ energigjenvinning (så lenge som krav til 
helse- og miljøskadelig utslipp ivaretas). Betong fra rivearbeid 
kan også gjenbrukes som fyllmasse - enten i prosjektet eller 
lokalt. 

SIRKULÆR ØKONOMI - LOKALT OG REGIONALT 
Det anbefales at Klepp kommune allerede nå begynner å kartlegge 
hvilke bygninger i kommunen - og i regionen for øvrig - som 
planlegges revet de neste årene. Dette for å kunne bygge opp 
et inventar av kortreiste, og lokalt tilgjengelige byggematerialer 
som kan gjenbrukes i dette prosjektet. Disse kan inkludere alt fra 
fyllmasse til tegl - eller trevirke fra andre bygninger. 

romprogram og arealer: 

perspektiv: fuglperspektiv
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avgrensa plan og designkonkurranse: nytt kommunehus og  kyrkje i Klepp

plan 4: 1:200

SIRKULÆR ØKONOMI – NASJONALT
Nybyggets kompakte og rasjonelle volumoppbygging 
tilrettelegger for et bredt spekter av konstruksjonsprinsipper. 
Endelig valg av byggeprodukter og leverandører skal baseres 
på en totalvurdering av LCA- og LCC-analyser i kommende 
faser, samt bruk av klimagassregnskap-analyser (One Click 
LCA eller tilsvarende) iht. FutureBuilt-metodikken. Gjenbrukte 
og gjenbrukbare materialer skal prioriteres. Isolasjon laget 
av resirkulerte flasker og takmembraner av resirkulert plast er 
gode eksempler på produkter som er lett tilgjengelige i det 
norske-markedet – og godt innenfor vanlige kostnadsrammer 
for kommunale byggeprosjekter.  FutureBuilts veiledere, 
kompetansenettverk og erfaringer fra andre pilotprosjekter 
anbefales brukt i denne prosessen.

ET PRODUKTIV TAKLANDSKAP - INSPIRERT AV JÆRLANDETS 
KULTURLANDSKAP -
Prosjektets flate takflater vil ha flere funksjoner. I tillegg til termisk 
isolering og forsinkelse av overvann gjennom bruk av sedum tak, 
kan prosjektets flate tak også brukes til produksjon av energi – 
og evt. mat. 

Et «bio-solar» taksystem (solceller montert over sedum tak) er 
tenkt plassert over deler av taket for å kombinere energiproduksjon 
med et sedum tak. Andre deler av prosjektets «taklandskap» 
kan brukes som «parseller» for bikuber eller opparbeides som 
økologihager for å bidra til økt biologisk mangfold i området.

BREEAM MILJØSERTIFISERING
Basert på tilsvarende rådhus- og ombyggingsprosjekter, vil 
BREEAM Excellent eller Very Good være en fornuftig målsetning, 
hvis Klepp kommune velger å miljøsertifisere prosjektet. BREEAM 
vil også fungere som et systematisk rammeverk for tverrfaglig 
prosjekteringsarbeidet i kommende faser iht. FutureBuilt-
metodikken - spesielt mtp. prosjekts ambisiøse energi- og 
klimamål. 

ENDRINGER
I prosjektet har vi lagt vekt på generelle og fleksible løsninger som 
kan imøtekomme behov for endringer over tid. Slike løsninger vil 
bidra til redusert ressursforbruk i ulike faser av byggets levetid, 
og et robust og troverdig konsept bidrar til dette.
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«FORM FØLGER KLIMA»
Rådhusets «første byggetrinn» ble påbegynt i 1971. 
Utgangspunktet for en robust miljøstrategi for de neste 50-årene 
er en rasjonell og klimatilpasset bebyggelsesstruktur for Klepp 
rådhus og kirke, som byens viktigste samling av offentlige bygg. 

Det legges vekt på kompakte og arealeffektive bygningsformer 
for å minimere energi- og ressursbruk - og med tanke på fremtidig 
vedlikehold i det utfordrende jær-klimaet. 

Forslagets overordnet form og struktur danner en sekvens av 
sydvest-vendte beskyttede byrom og utearealer. Prosjektets 
viktigste offentlige programfunksjoner og hovedinnganger er også 
orientert mot sydvest, og er beskyttet av en sammenhengende 
arkade.

MILJØBASERT REHABILITERING ELLER RIVNING
Vår analyse av den eksisterende bygningens konstruktive system 
avdekker at miljøbasert rehabilitering er den mest rasjonelle - og 
økonomisk mest forsvarlige løsningen. 

Denne byggetekniske avklaringen har som konsekvens at 
vårt konsept baseres på at rådhusets eksisterende bærende 
fasadesøyler – og betongkonstruksjonen for øvrig – ivaretas.

Teknisk infrastruktur og installasjoner anses å ha oppnådd 
teknisk levealder og miljøsaneres.

GJENBRUK OG OMBRUK
Rådhusets bærende betongfasade ivaretas. Den etterisoleres 
og beskyttes for vær og vind. Rådhusets proporsjoner og 
karakteristiske identitet skal videreføres – samtidig som byggets 
byggetekniske og miljømessige utfordringer håndteres i henhold 
til nåtidens forventninger til inneklima, komfort og energiforbruk.

Vårt konsept er basert på remontering av karakteristiske 
bygningselementer. Dører og andre innredningsdetaljer i tre 
fra dagens rådhus gjenbrukes. Innredning av opprinnelig 
formannskapssal gjenbrukes i den nye salen, som samlokaliseres 
med øvrige rom i møtesenteret.

RESSURSBRUK VED RIVEARBEID:
Trevirke som ikke gjenbrukes kan brukes som klimanøytralt 
brensel til oppvarming/ energigjenvinning (så lenge som krav til 
helse- og miljøskadelig utslipp ivaretas). Betong fra rivearbeid 
kan også gjenbrukes som fyllmasse - enten i prosjektet eller 
lokalt. 

SIRKULÆR ØKONOMI - LOKALT OG REGIONALT 
Det anbefales at Klepp kommune allerede nå begynner å kartlegge 
hvilke bygninger i kommunen - og i regionen for øvrig - som 
planlegges revet de neste årene. Dette for å kunne bygge opp 
et inventar av kortreiste, og lokalt tilgjengelige byggematerialer 
som kan gjenbrukes i dette prosjektet. Disse kan inkludere alt fra 
fyllmasse til tegl - eller trevirke fra andre bygninger. 
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avgrensa plan og designkonkurranse: nytt kommunehus og  kyrkje i Klepp

plan 1: 1:200

KRAV OG PROGRAMMERING
Rom- og funksjonsprogram for tredelingen – rådhus - kultur - kirke 
- uttrykker mange krav, behov og ønsker. I funksjonsprogrammet 
framkommer det at uttrykte mål ønskes oppnådd i så stor grad 
som mulig, - og vår analyse og løsninger er basert på denne 
viktige forutsetningen. 

Prosjektet svarer på foreliggende rom- og funksjonsprogram 
og nærleiksdiagram - som er drøftet med sikte på å identifisere 
potensial for sambruk og flerbruk av både arealer, rom og 
funksjoner. 

Det betyr at enkelte programmerte arealer og rom utfra erfaring 
er redusert – uten at dette går utover funksjonalitet fordi bruken 
av arealene kan programmeres. For aktiviteter og funksjoner 
uten spesifikke arealkrav har vi analysert hvordan arealbruk kan 
optimaliseres gjennom sambruk og programmering – gjennom 
dagen, uken og året.

SONEDELING OG MØTESTEDER
Helhetlig logistikk gir en logisk sonedeling og lokalisering - i 
samsvar med rom- og funksjonsprogram og nærhetsdiagram. 

I organiseringen av arealene er muligheter for inkluderende 
møtesteder - tilrettelagt for uformelt og formelt samvær og 
samskaping - vektlagt.

prinsippskisse: soner og funksjoner
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            Samling

avgrensa plan og designkonkurranse: nytt kommunehus og  kyrkje i Klepp

fasade mot syd  torget  1:200

FREMTIDENS BIBLIOTEK OG KULTURARENA 
Funksjonsprogrammet legger opp til å samle flere kulturfunksjoner. 
Vår løsning er tilrettelagt for samhandling - og for individuelle 
aktiviteter. Biblioteket er lokalisert i første etasje, lett tilgjengelig 
utenfra. Dersom «meråpent» bibliotek er aktuelt, ivaretas dette 
via inngang fra Solaveien utenom rådhusets åpningstider.

I underetasjen – som får dagslys og direkte innganger fordi terrenget 
rundt rådhusets langsider senkes – er ungdomskultursenteret 
Axis og kulturskolen lokalisert, - med egen inngang utenfra. En 
større utsparing i dekket over underetasje muliggjør etablering 
av et åpent amfi som binder sammen kulturarealer i underetasjen 
og biblioteket – tilrettelagt for samhandling og sambruk.

Ved større arrangementer brukes tilgjengelige saler og møterom 
i møtesenteret i første etasje. Sambruk med kirkens arealer i 
nybygget vil og være mulig. Dette skaper fleksibel funksjonalitet 
og arealeffektivitet ved at samme areal kan fylle flere funksjoner 
gjennom dagen, uken og året – i henhold til kriterier for evaluering 
av løsningsforslagene.

Det opprinnelige åpne atriet etableres som klimatisert sone. Der 
lokaliseres et bokvolum for samhandling og rekreasjon – både 
i første og i andre etasje.I tilknytning til biblioteket i første etasje 
lokaliseres arbeidsplasser knyttet til bibliotek og kultur, samt 
frivillighetssentralen, som kan benytte arealer og funksjoner 
planlagt for sambruk – møtesenter, dansesal og kantine.

I senere faser vil materialbruk og detaljering – som inkluderer 
lyssetting og akustikk – ivareta brukernes behov og ønsker – og 
skape miljøvennlige og universelt utformede løsninger. 

Utstrakt bruk av mobile innredningselementer – bokhyller på hjul 
og flyttbart inventar og møbler – skal muliggjøre at arealene kan 
benyttes fleksibelt, - og gjerne være meråpent slik at kommunens 
innbyggere kan ha glede av tilbudene store deler av døgnet. 

KULTURSAL MED SCENE
Vårt konsept er basert på å opprettholde den store salen med stor 
takhøyde. Salen har atkomst både fra ny inngang i underetasje 
og eksisterende hovedinngang i første etasje. Den kan 
underdeles i en mindre sal / blackbox – som også fungerer som 
kommunestyresal – og en større sal for varierte kulturaktiviteter 
og større arrangementer.

For å oppfylle akustiske krav til kultursalen / blackbox må det 
bygges et frittstående stålrammeverk som forsterker dragerne 
som bærer dekket over både første og andre etasje. Dermed 
kan teknisk areal for store kultursal / blackbox etableres på tak 
- med gjennomgående sjakter i andre etasje.Mingleareal foran 
kultursalen kan aktiviseres ved at Orre-vraket legges under glass 
i gulvet og synliggjøres.

FELLESFUNKSJONER - DANSESAL, MØTESENTER OG 
KANTINE 
Arealer for dans og møtesenter er samlokalisert i eksisterende 
bygnings første etasje - med kort avstand til kantine med 
spiseareal og produksjonskjøkken i nybygg. Dermed legges 
det til rette for utstrakt sambruk og varierte aktiviteter der det er 
ønskelig med servering,

TRINNVIS UTBYGGING OG OPSJONER
Dersom økonomiske rammer er for små, legger prosjektet til 
rette for en trinnvis utbygging.

Kirkebygg og tilliggende funksjoner kan realiseres senere.

Utgraving av underetasje under kirken for ungdomssal er en 
opsjon som kan realiseres dersom det er økonomisk mulig.

fasade mot vest  torget  1:200
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FREMTIDENS BIBLIOTEK OG KULTURARENA 
Funksjonsprogrammet legger opp til å samle flere kulturfunksjoner. 
Vår løsning er tilrettelagt for samhandling - og for individuelle 
aktiviteter. Biblioteket er lokalisert i første etasje, lett tilgjengelig 
utenfra. Dersom «meråpent» bibliotek er aktuelt, ivaretas dette 
via inngang fra Solaveien utenom rådhusets åpningstider.

I underetasjen – som får dagslys og direkte innganger fordi terrenget 
rundt rådhusets langsider senkes – er ungdomskultursenteret 
Axis og kulturskolen lokalisert, - med egen inngang utenfra. En 
større utsparing i dekket over underetasje muliggjør etablering 
av et åpent amfi som binder sammen kulturarealer i underetasjen 
og biblioteket – tilrettelagt for samhandling og sambruk.

Ved større arrangementer brukes tilgjengelige saler og møterom 
i møtesenteret i første etasje. Sambruk med kirkens arealer i 
nybygget vil og være mulig. Dette skaper fleksibel funksjonalitet 
og arealeffektivitet ved at samme areal kan fylle flere funksjoner 
gjennom dagen, uken og året – i henhold til kriterier for evaluering 
av løsningsforslagene.

Det opprinnelige åpne atriet etableres som klimatisert sone. Der 
lokaliseres et bokvolum for samhandling og rekreasjon – både 
i første og i andre etasje.I tilknytning til biblioteket i første etasje 
lokaliseres arbeidsplasser knyttet til bibliotek og kultur, samt 
frivillighetssentralen, som kan benytte arealer og funksjoner 
planlagt for sambruk – møtesenter, dansesal og kantine.

I senere faser vil materialbruk og detaljering – som inkluderer 
lyssetting og akustikk – ivareta brukernes behov og ønsker – og 
skape miljøvennlige og universelt utformede løsninger. 

Utstrakt bruk av mobile innredningselementer – bokhyller på hjul 
og flyttbart inventar og møbler – skal muliggjøre at arealene kan 
benyttes fleksibelt, - og gjerne være meråpent slik at kommunens 
innbyggere kan ha glede av tilbudene store deler av døgnet. 

KULTURSAL MED SCENE
Vårt konsept er basert på å opprettholde den store salen med stor 
takhøyde. Salen har atkomst både fra ny inngang i underetasje 
og eksisterende hovedinngang i første etasje. Den kan 
underdeles i en mindre sal / blackbox – som også fungerer som 
kommunestyresal – og en større sal for varierte kulturaktiviteter 
og større arrangementer.

For å oppfylle akustiske krav til kultursalen / blackbox må det 
bygges et frittstående stålrammeverk som forsterker dragerne 
som bærer dekket over både første og andre etasje. Dermed 
kan teknisk areal for store kultursal / blackbox etableres på tak 
- med gjennomgående sjakter i andre etasje.Mingleareal foran 
kultursalen kan aktiviseres ved at Orre-vraket legges under glass 
i gulvet og synliggjøres.

FELLESFUNKSJONER - DANSESAL, MØTESENTER OG 
KANTINE 
Arealer for dans og møtesenter er samlokalisert i eksisterende 
bygnings første etasje - med kort avstand til kantine med 
spiseareal og produksjonskjøkken i nybygg. Dermed legges 
det til rette for utstrakt sambruk og varierte aktiviteter der det er 
ønskelig med servering,

TRINNVIS UTBYGGING OG OPSJONER
Dersom økonomiske rammer er for små, legger prosjektet til 
rette for en trinnvis utbygging.

Kirkebygg og tilliggende funksjoner kan realiseres senere.

Utgraving av underetasje under kirken for ungdomssal er en 
opsjon som kan realiseres dersom det er økonomisk mulig.
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ADMINISTRASJONSLOKALER OG ØVRIGE ARBEIDSPLASSER
Resepsjon og vestibyle - med garderober og toaletter - er lokalisert i første 
etasje, rett innenfor hovedinngangen.Kommunens arbeidsplasser og 
kirkens arbeidsplasser er lokalisert i andre etasje i eksisterende rådhus. 
Øvrige arbeidsplasser knyttet til kultur og bibliotek er lokalisert i første etasje.

FREMTIDENS ARBEIDSPLASSER
Arealbruk i eksisterende rådhus er svært lite effektiv med stor brutto / netto-
faktor, men bygningsstrukturen gir arealer som er generelle og fleksible, 
- og er dermed godt egnet for transformasjon til fremtidens arbeidsplasser.

Pandemien har skapt varige endringer i måten vi organiserer arbeidet 
på, og fysiske løsninger må sees i lys av verktøy som Zoom, Teams og 
Skype, som muliggjør fjernarbeid og hjemmekontor. Arealeffektivisering 
og tilrettelegging for fleksible arbeidsplasser som tilpasses den enkelte vil 
etterspørres. 

Endringer tilsier at medarbeidere ønsker å tilbringe arbeidstiden i omgivelser 
som stimulerer til sosial kontakt og samhørighet, og som samtidig legger 
til rette optimale og fleksible arbeidsforhold for den enkelte. Det har vi 
hensyntatt i disponering av arealer avsatt til administrasjon innenfor rammen 
av det eksisterende rådhuset.

Prinsipper for ABW – «activity-based-workplace» – med åpne teamarealer 
og tilknyttede funksjonsrom – er lagt til grunn for våre løsninger. Rådhusets 
struktur legger godt til rette for sonedeling, organisering av arbeidsplasser 
i større og mindre team, - og tilgang til mindre multirom, telefonrom og 
møterom i forskjellige størrelser.

Variert møblering dekker flere behov, og akustisk behandling modulerer 
støynivået. Sentralt lokaliserte sosiale soner skaper samhandlingsmuligheter 
– både formelt og uformelt.Løsningene viser at fysisk organisering av 
arbeidsplasser og velbefinnende er sett i sammenheng og legger til rette 
for at godt arbeidsmiljø.

KIRKE MED KIRKEROM OG AKTIVITETSSAL
Kirkerom - med inngangsparti, sakristi og dåpssakristi - er samlet i nybygg 
med et arkitektonisk formspråk som er lesbart og gjenkjennelig som kirke 
– både ute og inne. Et øvre galleri øker kirkens kapasitet og vil være egnet 
for lokalisering av orgel. 

Materialbruk, dagslys og belysning, akustikk, innredning og kunstnerisk 
utsmykking av kirkerommet vil bli bearbeidet i senere fase, i nært samarbeid 
med kirken. Aktivitetssalen er lokalisert med lett tilgang til kirkerommet. For 
å øke fleksibilitet  og sambruk kan salen utstyres med en teleskoptribune. 
Det er avsatt areal for planlagt ungdomssal i nybyggets underetasje, under 
kirken.

Ett frittstående klokketårn forsterker lesbarheten, - og bidrar til å synliggjør 
bygningskomplekset i bybildet.Utgraving av underetasje under kirken for 
ungdomssal er en opsjon som kan realiseres dersom det er økonomisk 
mulig.
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ADMINISTRASJONSLOKALER OG ØVRIGE ARBEIDSPLASSER
Resepsjon og vestibyle - med garderober og toaletter - er lokalisert i første 
etasje, rett innenfor hovedinngangen.Kommunens arbeidsplasser og 
kirkens arbeidsplasser er lokalisert i andre etasje i eksisterende rådhus. 
Øvrige arbeidsplasser knyttet til kultur og bibliotek er lokalisert i første etasje.

FREMTIDENS ARBEIDSPLASSER
Arealbruk i eksisterende rådhus er svært lite effektiv med stor brutto / netto-
faktor, men bygningsstrukturen gir arealer som er generelle og fleksible, 
- og er dermed godt egnet for transformasjon til fremtidens arbeidsplasser.

Pandemien har skapt varige endringer i måten vi organiserer arbeidet 
på, og fysiske løsninger må sees i lys av verktøy som Zoom, Teams og 
Skype, som muliggjør fjernarbeid og hjemmekontor. Arealeffektivisering 
og tilrettelegging for fleksible arbeidsplasser som tilpasses den enkelte vil 
etterspørres. 

Endringer tilsier at medarbeidere ønsker å tilbringe arbeidstiden i omgivelser 
som stimulerer til sosial kontakt og samhørighet, og som samtidig legger 
til rette optimale og fleksible arbeidsforhold for den enkelte. Det har vi 
hensyntatt i disponering av arealer avsatt til administrasjon innenfor rammen 
av det eksisterende rådhuset.

Prinsipper for ABW – «activity-based-workplace» – med åpne teamarealer 
og tilknyttede funksjonsrom – er lagt til grunn for våre løsninger. Rådhusets 
struktur legger godt til rette for sonedeling, organisering av arbeidsplasser 
i større og mindre team, - og tilgang til mindre multirom, telefonrom og 
møterom i forskjellige størrelser.

Variert møblering dekker flere behov, og akustisk behandling modulerer 
støynivået. Sentralt lokaliserte sosiale soner skaper samhandlingsmuligheter 
– både formelt og uformelt.Løsningene viser at fysisk organisering av 
arbeidsplasser og velbefinnende er sett i sammenheng og legger til rette 
for at godt arbeidsmiljø.

KIRKE MED KIRKEROM OG AKTIVITETSSAL
Kirkerom - med inngangsparti, sakristi og dåpssakristi - er samlet i nybygg 
med et arkitektonisk formspråk som er lesbart og gjenkjennelig som kirke 
– både ute og inne. Et øvre galleri øker kirkens kapasitet og vil være egnet 
for lokalisering av orgel. 

Materialbruk, dagslys og belysning, akustikk, innredning og kunstnerisk 
utsmykking av kirkerommet vil bli bearbeidet i senere fase, i nært samarbeid 
med kirken. Aktivitetssalen er lokalisert med lett tilgang til kirkerommet. For 
å øke fleksibilitet  og sambruk kan salen utstyres med en teleskoptribune. 
Det er avsatt areal for planlagt ungdomssal i nybyggets underetasje, under 
kirken.

Ett frittstående klokketårn forsterker lesbarheten, - og bidrar til å synliggjør 
bygningskomplekset i bybildet.Utgraving av underetasje under kirken for 
ungdomssal er en opsjon som kan realiseres dersom det er økonomisk 
mulig.
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ADMINISTRASJONSLOKALER OG ØVRIGE ARBEIDSPLASSER
Resepsjon og vestibyle - med garderober og toaletter - er lokalisert i første 
etasje, rett innenfor hovedinngangen.Kommunens arbeidsplasser og 
kirkens arbeidsplasser er lokalisert i andre etasje i eksisterende rådhus. 
Øvrige arbeidsplasser knyttet til kultur og bibliotek er lokalisert i første etasje.

FREMTIDENS ARBEIDSPLASSER
Arealbruk i eksisterende rådhus er svært lite effektiv med stor brutto / netto-
faktor, men bygningsstrukturen gir arealer som er generelle og fleksible, 
- og er dermed godt egnet for transformasjon til fremtidens arbeidsplasser.

Pandemien har skapt varige endringer i måten vi organiserer arbeidet 
på, og fysiske løsninger må sees i lys av verktøy som Zoom, Teams og 
Skype, som muliggjør fjernarbeid og hjemmekontor. Arealeffektivisering 
og tilrettelegging for fleksible arbeidsplasser som tilpasses den enkelte vil 
etterspørres. 

Endringer tilsier at medarbeidere ønsker å tilbringe arbeidstiden i omgivelser 
som stimulerer til sosial kontakt og samhørighet, og som samtidig legger 
til rette optimale og fleksible arbeidsforhold for den enkelte. Det har vi 
hensyntatt i disponering av arealer avsatt til administrasjon innenfor rammen 
av det eksisterende rådhuset.

Prinsipper for ABW – «activity-based-workplace» – med åpne teamarealer 
og tilknyttede funksjonsrom – er lagt til grunn for våre løsninger. Rådhusets 
struktur legger godt til rette for sonedeling, organisering av arbeidsplasser 
i større og mindre team, - og tilgang til mindre multirom, telefonrom og 
møterom i forskjellige størrelser.

Variert møblering dekker flere behov, og akustisk behandling modulerer 
støynivået. Sentralt lokaliserte sosiale soner skaper samhandlingsmuligheter 
– både formelt og uformelt.Løsningene viser at fysisk organisering av 
arbeidsplasser og velbefinnende er sett i sammenheng og legger til rette 
for at godt arbeidsmiljø.

KIRKE MED KIRKEROM OG AKTIVITETSSAL
Kirkerom - med inngangsparti, sakristi og dåpssakristi - er samlet i nybygg 
med et arkitektonisk formspråk som er lesbart og gjenkjennelig som kirke 
– både ute og inne. Et øvre galleri øker kirkens kapasitet og vil være egnet 
for lokalisering av orgel. 

Materialbruk, dagslys og belysning, akustikk, innredning og kunstnerisk 
utsmykking av kirkerommet vil bli bearbeidet i senere fase, i nært samarbeid 
med kirken. Aktivitetssalen er lokalisert med lett tilgang til kirkerommet. For 
å øke fleksibilitet  og sambruk kan salen utstyres med en teleskoptribune. 
Det er avsatt areal for planlagt ungdomssal i nybyggets underetasje, under 
kirken.

Ett frittstående klokketårn forsterker lesbarheten, - og bidrar til å synliggjør 
bygningskomplekset i bybildet.Utgraving av underetasje under kirken for 
ungdomssal er en opsjon som kan realiseres dersom det er økonomisk 
mulig.
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fasade mot syd  torget  1:200

FREMTIDENS BIBLIOTEK OG KULTURARENA 
Funksjonsprogrammet legger opp til å samle flere kulturfunksjoner. 
Vår løsning er tilrettelagt for samhandling - og for individuelle 
aktiviteter. Biblioteket er lokalisert i første etasje, lett tilgjengelig 
utenfra. Dersom «meråpent» bibliotek er aktuelt, ivaretas dette 
via inngang fra Solaveien utenom rådhusets åpningstider.

I underetasjen – som får dagslys og direkte innganger fordi terrenget 
rundt rådhusets langsider senkes – er ungdomskultursenteret 
Axis og kulturskolen lokalisert, - med egen inngang utenfra. En 
større utsparing i dekket over underetasje muliggjør etablering 
av et åpent amfi som binder sammen kulturarealer i underetasjen 
og biblioteket – tilrettelagt for samhandling og sambruk.

Ved større arrangementer brukes tilgjengelige saler og møterom 
i møtesenteret i første etasje. Sambruk med kirkens arealer i 
nybygget vil og være mulig. Dette skaper fleksibel funksjonalitet 
og arealeffektivitet ved at samme areal kan fylle flere funksjoner 
gjennom dagen, uken og året – i henhold til kriterier for evaluering 
av løsningsforslagene.

Det opprinnelige åpne atriet etableres som klimatisert sone. Der 
lokaliseres et bokvolum for samhandling og rekreasjon – både 
i første og i andre etasje.I tilknytning til biblioteket i første etasje 
lokaliseres arbeidsplasser knyttet til bibliotek og kultur, samt 
frivillighetssentralen, som kan benytte arealer og funksjoner 
planlagt for sambruk – møtesenter, dansesal og kantine.

I senere faser vil materialbruk og detaljering – som inkluderer 
lyssetting og akustikk – ivareta brukernes behov og ønsker – og 
skape miljøvennlige og universelt utformede løsninger. 

Utstrakt bruk av mobile innredningselementer – bokhyller på hjul 
og flyttbart inventar og møbler – skal muliggjøre at arealene kan 
benyttes fleksibelt, - og gjerne være meråpent slik at kommunens 
innbyggere kan ha glede av tilbudene store deler av døgnet. 

KULTURSAL MED SCENE
Vårt konsept er basert på å opprettholde den store salen med stor 
takhøyde. Salen har atkomst både fra ny inngang i underetasje 
og eksisterende hovedinngang i første etasje. Den kan 
underdeles i en mindre sal / blackbox – som også fungerer som 
kommunestyresal – og en større sal for varierte kulturaktiviteter 
og større arrangementer.

For å oppfylle akustiske krav til kultursalen / blackbox må det 
bygges et frittstående stålrammeverk som forsterker dragerne 
som bærer dekket over både første og andre etasje. Dermed 
kan teknisk areal for store kultursal / blackbox etableres på tak 
- med gjennomgående sjakter i andre etasje.Mingleareal foran 
kultursalen kan aktiviseres ved at Orre-vraket legges under glass 
i gulvet og synliggjøres.

FELLESFUNKSJONER - DANSESAL, MØTESENTER OG 
KANTINE 
Arealer for dans og møtesenter er samlokalisert i eksisterende 
bygnings første etasje - med kort avstand til kantine med 
spiseareal og produksjonskjøkken i nybygg. Dermed legges 
det til rette for utstrakt sambruk og varierte aktiviteter der det er 
ønskelig med servering,

TRINNVIS UTBYGGING OG OPSJONER
Dersom økonomiske rammer er for små, legger prosjektet til 
rette for en trinnvis utbygging.

Kirkebygg og tilliggende funksjoner kan realiseres senere.

Utgraving av underetasje under kirken for ungdomssal er en 
opsjon som kan realiseres dersom det er økonomisk mulig.

fasade mot vest  torget  1:200
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SIRKULÆR ØKONOMI – NASJONALT
Nybyggets kompakte og rasjonelle volumoppbygging 
tilrettelegger for et bredt spekter av konstruksjonsprinsipper. 
Endelig valg av byggeprodukter og leverandører skal baseres 
på en totalvurdering av LCA- og LCC-analyser i kommende 
faser, samt bruk av klimagassregnskap-analyser (One Click 
LCA eller tilsvarende) iht. FutureBuilt-metodikken. Gjenbrukte 
og gjenbrukbare materialer skal prioriteres. Isolasjon laget 
av resirkulerte flasker og takmembraner av resirkulert plast er 
gode eksempler på produkter som er lett tilgjengelige i det 
norske-markedet – og godt innenfor vanlige kostnadsrammer 
for kommunale byggeprosjekter.  FutureBuilts veiledere, 
kompetansenettverk og erfaringer fra andre pilotprosjekter 
anbefales brukt i denne prosessen.

ET PRODUKTIV TAKLANDSKAP - INSPIRERT AV JÆRLANDETS 
KULTURLANDSKAP -
Prosjektets flate takflater vil ha flere funksjoner. I tillegg til termisk 
isolering og forsinkelse av overvann gjennom bruk av sedum tak, 
kan prosjektets flate tak også brukes til produksjon av energi – 
og evt. mat. 

Et «bio-solar» taksystem (solceller montert over sedum tak) er 
tenkt plassert over deler av taket for å kombinere energiproduksjon 
med et sedum tak. Andre deler av prosjektets «taklandskap» 
kan brukes som «parseller» for bikuber eller opparbeides som 
økologihager for å bidra til økt biologisk mangfold i området.

BREEAM MILJØSERTIFISERING
Basert på tilsvarende rådhus- og ombyggingsprosjekter, vil 
BREEAM Excellent eller Very Good være en fornuftig målsetning, 
hvis Klepp kommune velger å miljøsertifisere prosjektet. BREEAM 
vil også fungere som et systematisk rammeverk for tverrfaglig 
prosjekteringsarbeidet i kommende faser iht. FutureBuilt-
metodikken - spesielt mtp. prosjekts ambisiøse energi- og 
klimamål. 

ENDRINGER
I prosjektet har vi lagt vekt på generelle og fleksible løsninger som 
kan imøtekomme behov for endringer over tid. Slike løsninger vil 
bidra til redusert ressursforbruk i ulike faser av byggets levetid, 
og et robust og troverdig konsept bidrar til dette.
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r intensjon er et el etlig og troverdig konsept  som er 
realistisk og ro st  og som kan gjennomføres innenfor 
økonomiske rammer som framkommer i gr nnlaget  i 

en old til kriterier for eval ering av løsningsforslagene  
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miljøvennlige løsninger og varige materialer

 

Funksjon Romprogram «Samling 
Klepp» 

Avvik 

Fellesfunksjoner 
i offentlig sone 

120 m2 160 m2 + 40 m2 

Kommunale 
kontorer 

   904 m2 1.000 m2 + 96 m2 

Kulturareal 2.629 m2 2.520 m2 - 109 m2 

Sambruksrom 1.028 m2    900 m2 -128 m2 

Arbeidsplasser 
kultur 

   101 m2   130 m2 + 29 m2 

Kyrkja       875 m2   760 m2 -115 m2 
Sambruk 
tilknytta kyrkja 

    250 m2   280 m2 +30 m2 

Kyrkjelege 
kontorer 

    217 m2    220 m2 + 3 m2 

Fellesfunksjonar     621 m2    580 m2 - 41 m2 

TOTALT inkl. 
nybygg 

6.745 m2 6.550 m2 - 195 m2 

    
Areal nybygg  2,430 m2  
    
Eksist.bygg    
Plan U  2.645 m2 BRA  
Plan 1  2.020 m2 BRA  
Plan 2  2.305 m2 BRA  
Plan 3      180 m2 BRA  
    
Nybygg    
Plan U      550 m2 BRA  
Plan 1  1.725 m2 BRA  
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«FORM FØLGER KLIMA»
Rådhusets «første byggetrinn» ble påbegynt i 1971. 
Utgangspunktet for en robust miljøstrategi for de neste 50-årene 
er en rasjonell og klimatilpasset bebyggelsesstruktur for Klepp 
rådhus og kirke, som byens viktigste samling av offentlige bygg. 

Det legges vekt på kompakte og arealeffektive bygningsformer 
for å minimere energi- og ressursbruk - og med tanke på fremtidig 
vedlikehold i det utfordrende jær-klimaet. 

Forslagets overordnet form og struktur danner en sekvens av 
sydvest-vendte beskyttede byrom og utearealer. Prosjektets 
viktigste offentlige programfunksjoner og hovedinnganger er også 
orientert mot sydvest, og er beskyttet av en sammenhengende 
arkade.

MILJØBASERT REHABILITERING ELLER RIVNING
Vår analyse av den eksisterende bygningens konstruktive system 
avdekker at miljøbasert rehabilitering er den mest rasjonelle - og 
økonomisk mest forsvarlige løsningen. 

Denne byggetekniske avklaringen har som konsekvens at 
vårt konsept baseres på at rådhusets eksisterende bærende 
fasadesøyler – og betongkonstruksjonen for øvrig – ivaretas.

Teknisk infrastruktur og installasjoner anses å ha oppnådd 
teknisk levealder og miljøsaneres.

GJENBRUK OG OMBRUK
Rådhusets bærende betongfasade ivaretas. Den etterisoleres 
og beskyttes for vær og vind. Rådhusets proporsjoner og 
karakteristiske identitet skal videreføres – samtidig som byggets 
byggetekniske og miljømessige utfordringer håndteres i henhold 
til nåtidens forventninger til inneklima, komfort og energiforbruk.

Vårt konsept er basert på remontering av karakteristiske 
bygningselementer. Dører og andre innredningsdetaljer i tre 
fra dagens rådhus gjenbrukes. Innredning av opprinnelig 
formannskapssal gjenbrukes i den nye salen, som samlokaliseres 
med øvrige rom i møtesenteret.

RESSURSBRUK VED RIVEARBEID:
Trevirke som ikke gjenbrukes kan brukes som klimanøytralt 
brensel til oppvarming/ energigjenvinning (så lenge som krav til 
helse- og miljøskadelig utslipp ivaretas). Betong fra rivearbeid 
kan også gjenbrukes som fyllmasse - enten i prosjektet eller 
lokalt. 

SIRKULÆR ØKONOMI - LOKALT OG REGIONALT 
Det anbefales at Klepp kommune allerede nå begynner å kartlegge 
hvilke bygninger i kommunen - og i regionen for øvrig - som 
planlegges revet de neste årene. Dette for å kunne bygge opp 
et inventar av kortreiste, og lokalt tilgjengelige byggematerialer 
som kan gjenbrukes i dette prosjektet. Disse kan inkludere alt fra 
fyllmasse til tegl - eller trevirke fra andre bygninger. 

romprogram og arealer: 

perspektiv: fuglperspektiv
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Utomhusplanen er utformet som ulike hager rundt og i bygget 
som et gjennomgående tema. Hagene har ulike kvaliteter og 
funksjoner i det nye anlegget. Det er også lagt vekt på en 
enkel, funksjonell og oversiktlig utvendig logistikk for bil, 
varelevering, gående og syklende.

Forplassen mot syd leder naturlig til hovedinngang og vestibyle 
samt til separate innganger for kirke, storsal og bibliotek. 
Torget blir opparbeidet med et gjennomgående betonggulv 
og varierte sittegrupper i tre av høy kvalitet. Plassen er utformet 
som en «shared space» for alle brukergrupper i bygget. Den 
vil også fungere som kirkebakke for seremonier som bryllup 
og begravelse. En romlig avgrensning mellom hovedinngang 
og innganger til kirke/storsal i form av en lang benk gir en 
sonedeling slik at en samling foran kirke og storsal ikke blandes 
inn i den daglige trafikken til biblioteket og kommunehuset. 
Trerekker og et vannspeil fungerer som et fokuspunkt på 
forplassen.

Bakhagen mot nordvest er tenkt som et rolig sted for å være 
alene eller i grupper. Denne har en godt skjermet adkomst fra 
parkeringen mot vest og store dører direkte ut fra aktivitetssalen. 
Det er også en bi-inngang til storsalen fra denne hagen. Den 
kan derved fungere som et veldig godt skjermet alternativ til 
forplassen ved spesielle arrangementer som krever det. Bakhagen 
har et enkelt vannarrangement, flere sitteplasser og en frodig 
beplantning. Dekke og møblering bør være av høy kvalitet.  Det 
er utsikt mot den nye aktivitetsparken og høydeforskjellene gjør 
at man ser over parkeringsplassene.

Ungdomstorget på østsiden er adkomst til ungdomsklubbene 
og kulturskolen. Dette torget er skjermet fra resten av anlegget 
og tilrettelagt for variert møblering og bruk. Det er noe 
utendørs sykkelparkering i tilknytning til torget i hovedsak 
tenkt for kulturskolen, da ansatte vil ha tilgang til stor 
innendørs parkering i underetasjen. Dette området kan ha en 
enklere opparbeidelse enn forplass og bakhage. Kulturskolen 
og ungdomsklubbene blir med denne løsningen universelt 
tilgjengelig direkte fra utsiden.  

Bibliotekhagen i eksisterende bygg blir et rolig og frodig sted 
for å trekke litt frisk luft og ta et møte, spise lunsj, jobbe eller 
lese. Hagen kan bli en attraksjon både for publikum og de som 
jobber i kommunehuset.  Bibliotekhagen bør ha en høykvalitets 
opparbeidelse, med frodig grøntanlegg, og enkel men robust 
møblering. 

Atkomst med bil og parkering er lagt til sør- og vestsiden av 
bygget med utgangspunkt i regulert avkjøring fra Solavegen. 
Innkjøringen har god avstand til hovedadkomst til forplass for 

myke trafikanter  for å ivareta god sikkerhet. parkering og 
«Kiss’n’Ride» er plassert lags kirken tett på forplassen. Det er 
også plass for å snu biler som taxi, bryllups- og begravelsesbiler i 
en avgrenset sone på selve forplassen. Langs bakhagen er det også 
mulig å komme til med begravelsesbil. Parkering er underdelt i 
mindre felt og begrenset til det vi oppfatter som et minimum. 
Vareleveringen foregår på et helt avskjermet areal nordvest for 
parkeringen slik at rygging med lastebil inntil varemottak skjer 
på en sikker måte. 

Viktige siktakser
Den historiske aksen langs Kyrkjebakken skaper en sterk 
forbindelse mellom ny og eksisterende kirke. Den nye 
hovedgaten i bygget får et flott utsyn mot parken. Naboskapet 
til parken er toneangivende for byggets parkmessige utforming.

Intern gate som knytter sammen bygget
Den interne gaten strukturerer bygget og forbinder 
alle hovedfunksjoner. Nye åpninger i eksisterende bygg 

tilg engeligg ør flere sider av bygget.

Effektiv utvendig logistikk
Enkel, funksjonell og oversiktelig utvendig logistikk for 
bil, varelevering, gående og syklende som oppleves som 

en integrert del av den helhetlige utformingen.

Differensierte uterom og hager
Sammensetningen av varierte bygningsvolumer og lave 
murer danner intime byrom, torg, og hager med ulike 
kvaliteter og funksjoner. Det skapes gode møteplasser 

som inviterer til variert bruk for alle.

Driftsområde
Godt skjermet driftsområde med vendehammer for stor lastebil. 
Varemottaket leder naturlig inn til driftsrom, backstage og 
videre inn til kjøkken og stor heis i eksisterende bygg. Bi-inngang 

for drift lett tilgjengelig fra ny inngang mot Jærvegen. 

Romdannende og lesbare hovedfunksjoner
Tenkt som en liten landsby med varierte bygningsvolumer, 
skapes et funksjonelt sambruksbygg som er lesbart, 
lettfattelig og romdannende. En bymessig utvikling i 

stor kontrast til Jærhagen.

Utomhusplan

SITUASJONSPLAN — 1:500

BAKHAGEN — En skjermet møteplass med utsyn mot parken. BIBLIOTEKSHAGEN — Et rolig sted å trekke litt frisk luft. AKTIVITETSLUNDEN — n av flere små grep som beriker Solavegen. VENTEBENKEN — En langsgående benk under tak ved “kiss n’ ride”. MODELL — n flittig brukt arbeidsmodell  iteras on etter iteras on.
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Norske arkitekters landsforbund (NAL) 

Norske arkitekters landsforbund (NAL) er en fagideell medlems-
organisasjon for over 4300 arkitekter i Norge. Vi arbeider for  
å fremme god arkitektur og stedsutvikling, og utvikler forbildepro-
sjekter innen miljø og bærekraft med våre samarbeidspartnere. 
Vårt mål er å øke miljøkompetansen og tverrfagligheten blant  
arkitekter, planleggere og øvrige aktører i byggesektoren.

arkitektur.no

Norske Arkitektkonkurranser (NAK)

Norske Arkitektkonkurranser (NAK) er den eneste publikasjon  
i sitt slag, der arkitektkonkurransene dokumenteres på en systema-
tisk og profesjonell måte. Her presenteres både vinnerprosjektet og 
de øvrige premierte, innkjøpte og hedrede utkastene, samt de 
sentrale deler av juryens kritikk. NAK oppleves av oppdragsgiver 
som et nyttig redskap i det videre arbeid med gjennomføring av 
byggesaken, samt at det gir god «markeds føring» for oppdrags-
giveren og for prosjektet som skal realiseres.
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