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Grundlag
Bredballe Kirke har siden 1980’erne oplevet, at tilvæksten i sogn og menighed
har skabt en række driftsmæssige udfordringer. Menighedsrådet har løbende
samlet tilbagemeldinger fra kirkegæster og ansatte og har gennem årene
medvirket til at afhjælpe de konstaterede gener, gennem planlægning og
justering af rutiner.
Problemstillingerne omkring kirkens kapacitet har vist sig at være
sammensatte med særlige forhold knyttet til de forskellige kirkelige
handlinger. Særligt julegudstjenesterne, konfirmationerne, begravelser med
mange deltagere og det store antal dåbshandlinger, fremhæves fra kirkens
side.
Betjeningen af kirken, er af de nævnte grunde forbundet med betydelige
gener for kirkegæster og ansatte, som frem til i dag, har været afhjulpet
gennem planlægning, begrænsning af adgang og henstillinger til
kirkegæsterne.

Formål
Dette notat har til formål at kortlægge og udrede de løsningsforslag der er
fremkommet til en modernisering af forholdene omkring Bredballe Kirke. De
nævnte løsningsscenarier har alle samme formål: at øge kapaciteten for
Bredballe Kirke og etablere tidssvarende forhold omkring betjeningen af
menigheden. En fordobling af antallet af siddepladser, til 300, fastlægges
foreløbigt som mål for alle tre scenarier fulgt af en vurdering af, hvor velegnet
og balanceret løsningen er i forhold til at afhjælpe de konstaterede
uhensigtsmæssigheder.

Udfordringer / grundlag for program
Den primære udfordring består i, at kirkerummet ikke har den nødvendige
størrelse og kapacitet. Kirkerummets flugtveje, er brandmæssigt
dimensioneret til 150 personer. Kirken oplyser at dette maksimale persontal er
passende til de ugentlige gudstjenester, men at dåb, konfirmation og
begravelser næsten altid udfordrer denne begrænsning.
Der er ikke plads til at afholde ”kirkekaffe” under tag.
Tilgængelighed for handicappede er utidssvarende.
•
Der er ikke niveaufri adgang til alteret/ altergang.
•
Der er ikke tilstrækkelige toiletforhold for gangbesværede, kørestolsog rollatorbrugere
Hertil en række driftsmæssige udfordringer.
•
Våbenhuset er trangt ved tømning af kirken, opstilling ved indmarch,
udbæring af kister.
•
Dåbsværelset er for småt til at flere familier samtidig kan arrangere
sig og opbevare lift/udstyr i rummet.
•
Rengøringsrummet er for småt og giver ikke plads til dagens
rengøringsudstyr og plads til rengøringsmidler.
•
Styringstavle til ringeanlæg er placeret under trappen til tårnet, hvor
tilkomst og betjening er vanskelig.
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Utilstrækkelige forhold til afvaskning af alterbægre efter gudtjenesten
Flere af de nævnte forhold er i strid med Arbejdsmiljøloven om
ansattes adgang til faciliteter.

Tekniske installationer.
•
Kirken opvarmes i dag med elvarme som har erstattet et ældre
opvarmningssystem

Rumprogram: nuværende forhold
Eksisterende forhold:
Eksisterende areal
opmålt fra tegning.
Kirkeskib

Ca M2
127

Kor

26

Apsis

8,5
1,5

Toilet
Tårntrapperum(rest)

6

Dåbsværelse

7,5

Våbenhus

7,5

Samlet areal

184

Optælling af nuværende siddepladser:
Pladser: 130 på bænke og 20 på stole – Mulighed for 16 som ligger ud over
rummets flugtvejsmæssigt tilladelige antal.

Rumprogram: fremtidige forhold
Udvidelse til 300p + udvidelse af birum og tilføjelse af nye funktioner:
Eksisterende areal

M2

Kirkeskib
Kor
Apsis
Toilet
Tårntrapperum(rest)
Dåbsværelse
Våbenhus

127
26
8,5
1,5
6
7,5
7,5

Samlet areal

184

Foreslået
udvidelse
30s+30n
23
14,5
9
31

M2

Nødvendige
nye funktioner

M2

60
23
14,5
Handicap toilet

7

Teknikrum
Tekøkken

7
7
21

9
31
137,5
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Areal efter
udvidelse
187
49
23
8,5
6
16,5
38,5
7
7
342,5
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Den oplistede arealudvidelse er baseret på et konservativt skøn af pladskrav
til nye og eksisterende funktioner, i forhold til at kunne opnå 300 kirkegæster i
de nævnte spidsbelastningssituationer med nødvendigt personale.
Tilbygning af sideskibe og udvidelse af koret vil kunne øge antallet af
siddepladser på bænke med 24+22 x 2 sider = 92 pladser
Korudvidelsen vil give mulighed for yderligere siddepladser på stole 14x2
under korhvælvet = 28
Desuden er der en anslået mulighed for at placere 14 løse stole i
kirkerummet.
Den skematiske udvidelse giver følgende kapacitet på siddepladser
Eksisterende :
Bænke eks kirke
Stole
Ekstra stole (brand)
Udvidelse:
bænke
Stole i kor
Ekstra stole i kor
Samlet ved udv.

130
20
16
92
28
14
300

Dette er vurderet med udgangspunkt i det mulige byggefelt, vist på
illustrationen herunder:
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Scenarie beskrivelser
I takt med at kapacitetsproblemerne gennem årene, har vist sig som en
tydelig tendens, har der været drøftet forskellige løsningsforslag. Hertil har der
også været knyttet en diskussion om forbedring af flugtvejsforhold,
arbejdsmiljø og tilgængelighed. Løsningsforslagene har naturligt koncentreret
sig om, at drøfte realistiske muligheder for udvidelse under hensyn til
gravfred, tilkørsel - og i mindre grad i forhold til hvordan kirkens arkitektoniske
helhed vil blive påvirket efter en udvidelse. I det efterfølgende oplistes og
beskrives de tydeligst afgrænsede alternativer til løsning af de nævnte
kapacitets- og driftsbegrænsninger.

Beskrivelse af scenarie a - udvidelse af den
eksisterende kirke
Udvidelse af kirken er baseret på en løsning der udvider kor, apsis og tilføjer
sideskibe, våbenhus, dåbsværelse, HC toilet og birum. Nævnte udvidelse
tager udgangspunkt i ovenstående rumprogram.
Notatets rammebetingelser for dimensionere udvidelsen, er de oplistede
plads- og funktionsbehov for en kirke med 300 siddepladser samt en
vurdering af det mulige byggefelt ud fra kirkegårdsplanen.
Da den eksisterende bygning har tydelige sætningsskader, ikke mindst i
korbuen, vil dette, sammen med en udvidelse med sideskibe, formodentlig
kræve store strukturelle indgreb. Disse forhold forudsættes at ville kræve
omfattende forarbejder, i form af ekstra fundering og afstivende konstruktioner
i byggeperioden. Denne type byggeopgaver, som kendes fra fredede
bygninger, er krævende og stiller store krav til rådgivernes faglige indsigt og
de udførendes tekniske kunnen. Dertil kræves, at der afsættes en rummelig
byggetid til uforudsete udfordringer, som gemte rådskader eller lignende.
Det hører med til dette scenarie, at resultatet af den udvidede kirke vil betyde
en radikal forandring af den eksisterende kirke både som den opleves
udvendigt og ikke mindst indvendigt. Menigheden vil med denne udvidelse,
opleve et markant forandret kirkerum. Lysforholdene vil være anderledes, de
akustiske forhold skal tilpasses det større volumen og indretning og
bevægelsesmønster vil opleves på en ny måde. Nogle af pladserne i
sideskibe og kor vil have begrænset udsyn til alle kirkehandlinger. En løsning
hvor siddepladserne er baseret på stole, vil være mere pladsøkonomisk og vil
antageligt kunne give bedre visuel kontakt til kirkehandlingerne fra de yderste
pladser. Dette vil være et oplagt emne for en skitseringsproces.
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Beskrivelse af scenarie b – opførelse af en
annekskirke hvor den nuværende præstebolig er
beliggende
Som alternativ til en udvidelse af den eksisterende kirke, har det været drøftet
at opføre en annekskirke. Der har været peget på grunden til den
eksisterende præstebolig, for enden af Mølgårdsvej. En annekskirke, med
ca.150 pladser, vil ligge centralt mellem sognegård, kapel og den
eksisterende kirke. Det samlede areal, ny + eksisterende kirke, vurderes at
ligge højere end ved en udvidelse af den eksisterende, da for-og birum skal
etableres dobbelt samtidig med, at der stadig må påregnes en opgradering af
birum ved den eksisterende kirkebygning.
Der er pt. Ikke vurderet på muligheden for hvordan grunden kan bebygges
med det nødvendige areal på ca. 220m2, ligesom planmæssige forhold og en
nærmere vurdering af hvorvidt tilkørsel forhold og tilgængeligheds krav kan
tilpasses gældende regler.

Beskrivelse af scenarie c - nedrivning af
eksisterende kirke og opførelse af ny bygning
indenfor samme byggefelt
Det tredje alternativ er at rive den eksisterende kirke ned og opføre en ny
kirkebygning med samme placering. Vurderet ud fra situationsplan/
kirkegårdsplan vil der kunne etableres et byggefelt på 15x30m med
tilstrækkelig kørevej for brand- og rustvogne. Med en nærmere vurdering af
køremønster og gravsteders udløb vil byggefeltet sandsynligvis kunne øges
yderligere.
En ny kirkebygning har andre muligheder for at disponere kirkerummet og vil
kunne opnå en større rummelighed med de samme kvadratmeter. Et
foreløbigt skematisk udlæg angiver, at der indenfor det angivne byggefelt vil
kunne placeres en kirkebygning med de ønskede for- og birum og op til 350
siddepladser, som alle kan opnå god visuel forbindelse til kirkehandlingerne.

Beskrivelse af scenarie d - en anneks kirke et
andet sted i sognet
Ved at placere en anneks kirke et andet sted i sognet slipper man for at
nedrive en velfungerende bolig. At udpege en grund til en ny kirke vil kræve
at planmæssige bindinger afklares. Processen med at placere en kirke et sted
i sognet, som ikke er planmæssigt forberedt til dette formål, vil givetvis kræve
en ny lokalplan. Her skal der anslået lægges et år til den samlede tidslinje.
Udover prisen på grunden og byggeriet vil der være en række
byggemodnings udgifter, tilslutningsafgifter, bidrag til veje og infrastruktur mm.
For at et prisoverslag, for dette scenarie, kan være sammenligneligt med de
tre øvrige, vil det kræve, at der peges på en grund / eller flere og at der
opstilles et særligt regnestykke og at der indledes en afklarende dialog med
kommunen.
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Økonomisk overslag a,b,c,d i sammenstilling
Af hensyn til sammenligneligheden imellem alternativerne, er etablering af
300 siddepladser valgt som et fælles parameter.
Det betyder at udvidelsen af den eksisterende kirke jvf. opgørelsen ovenfor,
er sat til 160m2, Annekskirken har en forudsat størrelse på 200m2 (150pl) og
en nybygget kirke har en forudsat størrelse på 350m2. Der er anvendt netto
m2 af hensyn til sammenligneligheden.
Ved en foreløbig oplistning og prissætning af de arbejder der er knyttet til
gennemførelsen af de tre alternativer, medtaget rådgivning, administration og
15% uforudsete udgifter - kan der gives nogle indikationer:
•

•

•
•
•
•

Grundet omfattende forberedende-/ supplerende arbejder, for at
bevare bygningssubstansen og en forudsat nænsom byggeproces,
vil m2 prisen på tilbygning af den eksisterende kirke, være næsten
den dobbelte af nybygning
Udgifterne til nedrivning af kirken er baseret på en m2 pris for
grundmurede bygninger inkl lovpligtig miljøsanering. Ved genbrug af
mursten, skifertag, klinkegulve - vil prisen skulle sammensættes
under hensyn til tilbagekøb af materialer. Entreprise udgift anslået
250.000 kr. ekskl. Moms.
Nedrivning af præstebolig på Mølgårdsvej skønnes ligeledes at
udgøre 250.000 kr. ekskl. moms
Foreløbigt overslag for udvidelsen af den eksisterende kirke ligger på
27 mill. Kr. - inkl. Moms
Foreløbigt overslag på at opføre en ny kirke ligger på 30 mill. Kr. inkl. Moms
Vedlagte bilag redegør mere detaljeret for de valgte forudsætninger
for kalkulen.

Med venlig hilsen
Klaus Mikkelsen
Arkitekt MAA

Bilag
Overslag scenarie a,b,c

Notat tilsendt
Bredballe menighedsråd / Kurt Holm Hansen
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