
Visualisering af kapellet set fra vest mod indgangen

ODDER NY KIRKEGÅRD

KAPEL 8.4.2016



Situationsplan 1:500

N

Ny p-plads

Ny adgang gennem allé

Kapelhave

Spejlbassin

Grønt tag

Energikilde

Rustvogn / adgang



N
Klargøring

Kølerum

Kapelrum

Entre

Blomster

Garderobe

Rengøring, 
depot, 
teknik

Præst

Kapelhave

Rustvogn / adgang 
under udhang

Eventuel urnevæg

Parkering

Spejlbassin

Bænke

Blomster 
og urter

Toiletter

Plan 1:200

Bænke



Visualisering af kapelrummet



KAPELLET
Kapellet består af tre hovedelementer; glasku-
ben, teglskiven og sedumpladen. Bygningen 
opføres i kirkegårdens hovedakse. Umiddelbart 
vurderet må et løvtræ og to nåletræer fældes, 
men projektet indeholder erstatninger herfor.

Der er adgang fra parkeringspladsen på Th. Køhls-
vej via en ny øst-vestvendt akse på kirkegården. 
Der er mulighed for at køre til kapellet, hvor der 
anlægges et par parkeringspladser tæt på ind-
gangen. Arealer til bilkørsel anlægges med græs-
armering, så indtrykket altid er grønt og frodigt.

Adgangen til kapellet sker ad en sti med bordur-
sten. Stien belyses med spots i belægningen og 
evt. enkelte lave pullertlamper, der leder mod 
indgangen.

Glaskuben
Glaskuben rummer kapelrummet, der strækker sig 
mod himlen. Et lyst rum med god loftshøjde omgi-
vet af glas, men med mulighed for afskærmning 
med glaspaneler / glasmosaikker, der kan skydes 
for, når kapellet er i brug.

Kapellet får med de transparente facader den 
bedst mulige sammenhæng med kirkegården. På 
dele af facaden kan anvendes translucent glas, 
der tillader lysindfald men lukker for direkte kig. 

Kapelhaven belyses fra spots i udhænget, i be-
lægningen og i spejlbassinet.

KAPELHAVEN
På nord- og østsiden af kapellet bliver der ad-
gang til et lille haverum med spejlbassin og stau-
der mv.

Et rum til fordybelse, et sted at mindes - en lille 
have i tæt tilknytning til kapelrummet.

Belysning
Kapelrummet og adgangsrummet belyses af ned-
hængende ’lyspunkter’ og de nære udearealer 
af spots i udhænget, så hele lys! aden ligger i 
samme niveau, og kapelrummet på den måde 
knyttes til kirkegården. Al belysning projekteres 
med LED-armaturer for lavest muligt energifor-
brug.

Teglskiven
Muren leder de besøgende til kapellet. Når man 
går langs muren ind i kapellet vil der være lyst og 
gennemkig til den lille kapelhave med spejlbassin. 

Den vestlige del af muren kan rumme en eventuel 
urnemur.

Muren skiller kapelrummet fra de praktiske rum, 
således at der er stor fokus på kapelrummet. Der 
er adgang for rustvognen gennem muren til for-
beredelsesrummet.

Sedumpladen
Kapellet omgives af et svævende beskyttende 
tag, der tilplantes med lave sedum-vækster, så 
det fra de højereliggende boliger har samme 
frodige udtryk som i dag - og det grønne område 
bevares.

Taget giver ly omkring kapellet og ved indgangen 
til forberedelsesrummet.

Den sekundære del under sedumpladen rum-
mer de praktiske funktioner, der underordner sig 
og ikke umiddelbart er synlig for de besøgende i 
kapelrummet. Mod naboerne på sydsiden af ka-
pellet begrønnes facaden og sammen med det 
grønne tag vil det nye byggeri ligge som et grønt 
element ’vokset op af jorden’.
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KONSTRUKTION OG MATERIALER
Kapeller er som helhed  brutto 197 m2 fordelt med 69 
m2 i kapelrummet og 128 m2 i de praktiske rum. Byg-
geriet opføres iht. projektbeskrivelsen af 29.1.2016 fra 
Ivar Lykke Kristensen, Rådgivende Ingeniører.

Alle opvarmede rum forsynes via gulvvarme med indi-
viduel regulering. Forberedelsesrummet forsynes med 
radiator. Kølerummet isoleres fra opvarmede rum. For-
damper bygges ind bag facadens lamelbeklædning 
og kan tilgås via ’usynlig’ låge. Kølekompressoren kan 
placeres i teknikrummet eller i lydisoleret skab i forbe-
redelsesrummet.

Forberedelsesrum og kølerum er disponeret, så de 
kan betjenes via motoriseret lift. 

For at opveje glasarealet kan installeres alternativ 
energikilde nedsænket i tagpro! let.

ØKONOMI
Kapellet forventes opført for kr. 3.130.000 ekskl. 
moms og eventuel udsmykning.

Arkitekthonorar til udbud kr. 188.000 ekskl. moms.

Arkitekthonorar i forbindelse med tilsyn kr. 45.000 
ekskl. moms.
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