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Förord 

 

Detta examensarbete har utförts vid Högskolan i Gävle och motsvara 10 poäng på B-

nivå. Huvudteknikområdet Byggnadsteknik med inriktning Arkitektur. 

 

Arbetet är utfört på uppdrag av Tekniska enheten vid Sandvikens Kommun, 

uppdragsgivare, Åsa Edsvik. 

 

Jag vill tacka alla som på något sätt hjälpt mig genom detta arbete, framför allt min 

familj. Stort tack till min handledare universitetslektor Mia Björk som var till stor hjälp 

och stöttade mig i mitt arbete, alla personer som jag intervjuat och de som har bidragit 

med information. Tack till Bosse Hedblom på kommunarkivet som hjälpte mig att leta i 

arkiverat material efter historik och bilder för byggnaden. SBA-samordnare Kent 

Hansson vid Kommunskyddet för all hjälp med frågor om brand. Jag vill även tacka 

Rune Westlund som ställde upp på intervju om byggnaden och församlingens historia. 

 

Till sist vill jag även tacka mina arbetskollegor vid Sandvikens Arkitektkontor för all 

hjälp och för att jag fått använda dator och övrig utrustning under mitt examensarbete. 

 

Gävle den 26 maj 2008 

 

Ann-Marie Bladin 
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Sammanfattning 

 

Sandvikens kommun, Tekniska enheten är ägare av en byggnad i den centrala delen av 

staden, den kallas ”Drottningen”. 

Byggnaden som tidigare ägts av baptistförsamlingen är en kyrka, den är byggd i början 

av 1900 talet. Kyrkobyggnaden som var tänkt att användas för musikunderhållning har 

under en tid hyrts av Kultur och fritid där musikskolan har haft olika evenemang. Höga 

hyror har gjort att de inte längre vill använda sig av byggnaden och kommunen försöker 

hitta nya hyresgäster.  

 

Fastigheten har ett centralt läge och ett visst arkitektoniskt värde i stadsbilden. 

Byggnaden har dokumenterats väl, då den innehåller många vackra detaljer och 

utsmyckningar. En vacker piporgel byggd på 1700- talet skänktes till 

baptistförsamlingen 1904. Den pryder läktaren i det innersta av kyrkorummet. Fasaden 

med dess utsmyckning bestående av pilastrar och ornament som idag är i mycket dåligt 

skick och bör renoveras. Bärande innerväggar, kyrksalen med de stora fönstren, altaret 

och läktaren gör att förändringsmöjligheterna inte är stora. Bevarandeintresset för den 

gamla sekelskiftesbyggnaden sätter gränser för en total omdaning. 

 

I uppdraget som jag fick ingick det att upprätta relationsritningar och göra viss 

dokumentation av byggnaden. Jag skulle även göra en idéskiss där tillgängligheten för 

rörelsehindrade ses över. En översyn av brandsäkerheten ingick också i uppgiften. 

 

Enligt fastighetsägarens önskemål togs ett förslag till byggnadens framtida användning 

fram. Där har en ny planlösning tagit form, byggnadens östra del har hissanslutning 

mellan våningarna och nivåskillnaden vid gatuplanet har också lösts med hjälp av hiss. 

En ny entré har gjorts där den ursprungligen var placerad, i portalen som vetter mot 

Hyttgatan. 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

 

I början av 1900-talet byggdes baptistkyrkan i Sandviken, (byggnadens ursprungliga 

utseende, se foto 1), kom att ägas av Sandvikens baptistförsamling. Kommunen köpte 

kyrkan 2005 av församlingen för att senare använda den för kulturverksamhet. Fram till 

i dag har byggnaden varit ett kulturhus för kommunens olika musikevenemang och 

kallats för ”Drottningen”. Byggnaden som har ett centralt läge och benämns med 

fastighetsbeteckningen kv. Grillen 6 (se bild 1) 

 

Kommunen söker ny hyresgäst för byggnaden eftersom musikskolan som har många av 

sina musikframträdanden där i dag, vill lämna denna. Byggnaden är en kyrka med sina 

speciella egenskaper så som kyrksal, läktare och kyrkorgel. Akustiken är god och 

kyrkorummet passar sig framförallt för musikframträdanden eller annan typ av 

framträdanden. 

 

 

 

 

 

Foto 1. Exteriörbild från 1911, fasad mot söder  

  

Bild 1, Situationsplan, Grillen 6,  

1973 
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1.2 Problemställning 

 

För att hitta en bra lösning för kyrkobyggnaden som kommunen äger behövs en 

grundlig undersökning göras. Följande behöver utredas. 

 Vilka möjligheter finns och vad skulle byggnaden kunna användas till?  

 Vilka ritningar på byggnaden behöver tas fram för att få en överblick över kyrkans 

planlösning.  

 Hur kan tillgångligheten för rörelsehindrade lösas? 

 Vad krävs för att byggnaden ska uppfylla aktuella brandkrav?  

 Hur och vad bör dokumenteras för att synliggöra byggnadens karaktär och det som 

är värt att bevara? 

 

1.3 Syfte 

 

Syftet med uppgiften är att upprätta relationsritningar och göra förslag till verksamhet 

som generar intäkter till kommunen. För att byggnaden ska vara tillgänglig för 

allmänheten måste tillgängligheten, brandcellsindelning och utrymning ses över för 

ändrad verksamhet.  

 

1.4 Avgränsning 

 

Arbetet avgränsas till att ta fram aktuellt ritningsunderlag och ge förslag till användning, 

förbättrad tillgänglighet och brandsäkerhet. Inga byggnadstekniska beräkningar kommer 

att göras. 
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1.5 Målgrupp 

 

Min uppdragsgivare tekniska enheten vid Sandvikens kommun, förvaltaren av 

byggnaden Sandvikenhus, stadsplanerare i kommunen, studenter vid 

byggnadsingenjörsutbildningen och arkitekter är målgrupper som bör ha intresse av och 

kunna ta del av denna rapport. 
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2 Metod 

 

Uppmätning av byggnaden måste först göras för att kunna färdigställa relationsritningar. 

Relationshandlingar har gjorts i ett digitalt ritprogram utifrån gamla ritningar och 

uppmätningar på plats. Studier av arkiverat material på kommunarkivet och samtal med 

en av församlingens medlemmar Rune Westlund, har givit en gedigen historik runt 

byggnaden och Baptistförsamlingen.  

 

Handikappanpassningen undersöks genom handikappsamordnare i kommunen, typ av hissar, 

ramper mm. För en eventuell hissinstallation måste måtten vara exakta och kräver därför 

noggrannhet vid uppmätning. Brandcellsindelning och utrymning undersöks genom 

brandmyndighet. Stadsutvecklingen i Sandviken, som arbetar för utvecklingen med en 

attraktivare stad, ett kommersiellt och kulturellt innehåll, kontaktades för att se hur 

lokalbehovet ser ut i Sandvikens kommun. 

 

3 Genomförande 

Först hr en arbetsplan upprättats, som visar vilka uppgifter som måste göras och hur. 

Arbetet har uppdelats i följande arbetsmoment. 

 Undersökning av byggnadens historia 

 Förutsättningar för ändrad verksamhet 

 Tillgång till gamla ritningar 

 Uppmätning av hela byggnaden 

 Dokumentation, fotografering av byggnaden 

 Inventering och undersökning av byggnadens olika byggnadsmaterial 

 Upprättande av relationshandlingar 

 Intervjuer med berörda personer, vad gäller tillgänglighet och brand.  

 Förslag 
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3.1. Byggnadens historia 

 

År 1902, den 6 april bestämdes det inom baptistsamfundet i Sandviken att en egen 

samlingslokal skulle byggas och förberedelser för byggnation av kyrkan tog fart. Tomt 

hade inköpts redan 1901 för en summa av 1032: - 
1
 och byggmästare August Åsberg 

hade gjort ritningarna till bygget
2
. Han var även ansvarig för hela byggnationen. 

Ritningarna är mycket skickligt utformade, trots att inga måttsättningar finns är dessa 

mycket tydliga och exakta i utförandet. Den 20 maj 1902 påbörjades schaktnings – och 

grundgrävningsarbetet. Samma år i december togs lilla salen i anspråk men den stora 

salen stod inte klar förrän år 1905. Till en kostnad av ca 40 000: - stod kyrkobyggnaden 

klar och invigdes vid påskhögtiden. 

 

Fastigheten hade fram till 1905 benämnts Elimkapellet, nu ändrades detta till 

Elimkyrkan som 1955 kom att få namnet Baptistkyrkan.  

 

3.1.1 Elim 

 

Elim är hämtat ur Bibeln och var en oas i öknen, Elimkyrkan skulle symbolisera en oas 

för församlingen. I 4 Mosebok, 33 kapitlet kan man läsa:   

 

”Sedan kommo de till Elim; där funnos tolv vattenkällor och sjutton palmträd och de 

lägrade sig där vid vattnet.” 

 

  

                                                 
1
 Muntlig källa Rune Westlund 

2
 Dokumentation, kommunarkivet 
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3.1.2 Ombyggnationer 

 

Kyrkan har under åren renoverats och moderniserats vid ett flertal tillfällen, 1909 

installerades den första belysningen och 1914 kom de första elljusen, 1925 drogs det för 

vatten. Församlingens fastighetsägare beslutade 1935 att byggnaden skulle genomgå en 

utvändig renovering. Det som från början var en byggnad av tegel på en slaggstens 

grund (se foto 2) kom att bli en rappad fasad, till en kostnad av 5925: - 
3
. Detta har 

sedan dess varit kyrkobyggnadens fasadbeklädnad. Byggnaden är den enda kvarvarande 

byggnaden i Sandvikens centrum från sekelskiftet
4
. 

 

 

 

  

                                                 
3
 Muntlig källa Rune Westlund 

4
 Minnesskrift baptism i Sandviken 100 år (1988) 

Foto 2, Fasad mot norr.  
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3.1.3 Kyrkorgelns historia 

 

En kyrkorgel finns på läktaren över altaret den har sitt ursprung från 1739, (se foto 3) 

och byggdes av N.J Cahman och hans försteman Olof Hedlund. Bildhuggaren Olof 

Gerdman har också bidragit till utsmyckningen av orgeln
5
. Den byggdes för Sorunda 

församling på Södertörn, flyttades sedan till Ytterjärna och sedan till Högbo kyrka. 1879 

flyttas den åter, då till det gamla bönhuset i Sandviken som sedan blir Sandvikens första 

kyrka. År 1899 får genom donation kyrkan en ny orgel, piporgeln monterades ner och 

säljs till medlemmar av metodistförsamlingen som magasinerar materialet. Instrumentet 

säljs 1903 till en av medlemmarna i Sandvikens baptistförsamling Wilhelm Magnusson 

till priset av 50 kronor. Magnusson skänker instrumentet till baptistförsamlingen 1904 

och 1905 sätts positivet upp i valvet ovanför ”podiet” i den då nybyggda kyrkan. Orgeln 

är restaurerad 1978-1979 av bröderna Moberg i Sandviken
6
 

 

  

                                                 
5
 Text från Graverad plåtbricka på kyrkorgel. 

6
 Arkiverat material från kommunarkivet 

Foto 3, Kyrkorgeln 2008 
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3.2. Förutsättning för ändrad verksamhet 

 

Kyrkobyggnaden som har ett centralt läge i staden har sedan tidigare varit en del av 

centrumutvecklingen för Sandviken, (byggnadens placering, se foto 4). 

I en rapport från 2006 där ett åtgärdsförslag gjordes, står att läsa: 

 

 ”Under åren 2006 till 2009 skulle det satsas fyra miljoner kronor per år till 

nödvändiga kostnader och investeringar. Enligt denna plan skulle då ett område som 

sträcker sig från Odengatan längs Hyttgatan fram till Krysset, Järntorget och 

Stadshusets båda entréer samt ”Nytorget” dvs. området runt Drottningen vara klart 

2009 till en kostnad av 16 miljoner kronor”. 
7
 

 

”Nytorget i Sandviken” var en utredningsskiss som gjordes 2004 av dåvarande 

stadsarkitekten Derek Lewis. Där illustrerades bland annat en permanent torghandel, 

”japanska trädgården”, ”klostergården” med kryddträdgård och vattenspegel, cafétorg 

med uteservering, ”Gröna taket” som bestod av klippta upplysta träd. En scen med 500 

publikplatser omgärdat av en låg mur som skulle ligga invid Drottningens norra fasad. 

Inget av detta har dock verkställts. Parkeringsplatser, gångstråk och närheten till 

”krysset”, hotell, restauranger mm. gör att byggnaden skulle kunna vara en betydande 

del av det nya torget. 

 

 

                                                 
7
 Slutrapport Centrumutvecklingen 

Foto 4. Vy över delar av centrum 1935 (rappning av kyrkan pågår i bakgrunden) 
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Under samtalet med Carina och Barbro vid Stadsutvecklingen framkom olika förslag till 

verksamhet. Ett av dessa var att torghandeln har behov av en servisenhet i anslutning till 

det tänkta ”Nytorget”. Stadsutvecklingen arbetar för, att ge goda förutsättningar för 

lönsamt företagande och fastighetsägande.
8
 

 

3.3 Tillgång till gamla ritningar 

 

Projektet startade med en undersökning av vad det fanns för ritningar till byggnaden 

som började byggas 1902. Via tekniska enheten vid kommunen fick jag de första 

planritningarna som var daterade 1984. Dessa var inte måttsatta men genom egna 

uppmätningar kunde relationsritningarna ta form. Jag tillbringade några dagar vid 

kyrkan för att dokumentera och ta de mått som behövdes både in och utvändigt. När allt 

detta var avklarat var det dags att få ihop allt med hjälp av ett CAD-program. Kyrkan 

byggdes som en 3D – modell för att kunna göra illustrativa bilder till projektet (bild 2) 

 

Efter en diskussion med min handledare, som tyckte jag skulle söka efter bättre 

underlag, ringde jag upp stadsarkivet i kommunen och fick där tillgång till bättre 

ritningar. Dessa var daterade 1922 och gjorda av John Åsberg, (se bils 3 och 4). Enligt 

boken, ”Mantals – och skattskrivning vid Sandvikens Bruk” år 1904
9
, var han ritare. 

Han kan ha varit son till August Åsberg som gjorde de ursprungliga ritningarna till 

byggnaden.  

 

                                                 
8
 Sandvikensstadsutveckling.se 

9
 Mantals – och skattskrivning, Kommunarkivet 

Bild 2, 3D-modell 
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Originalritningarna från 1902, exempelvis planer i skala 1:50 och fasader, hade använts 

som underlag för de ritningar jag nu mottagit. Dessa hade använts då installation av 

avloppsledning till byggnaden planerades. Detta framgår i föreningens kassabok från 

1905-1945, där fanns att läsa ”Ritning för afloppsledning”.
10

, summan var okänd.  

Nu fick jag mycket mer hjälp att förstå byggnadens utformning. De ursprungliga 

ritningarna från 1902 har inte gått att tillgå. Jag har även gjort en dokumentation av 

byggnaden med hjälp av fotografering.  

 

Den komplexitet som uppstår vid första anblicken på ritningarna är att detta är en kyrka. 

Om en kyrka förvandlas till annan användning måste den genomgå en förändring som 

kommer att ta bort dess karaktär. Kyrkan består av en stor kyrksal med högt i tak ett 

altare och stora fönster med mycket ljusinsläpp. Viss nivåskillnad gör att 

tillgångligheten begränsas för rörelsehindrade, detta är dock inte något stort problem 

eftersom ytor för internhissar och även rampanordningar går att ordna.  

  

                                                 
10

 Kassabok, Kommunarkivet 
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Ritningsunderlag 1922 

 

 
Bild 3. Bottenplan 

  

 
Bild 4. Sektionsritning 
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3.4. Uppmätning av byggnaden. 

 

Uppmätningen som utfördes både invändigt och utvändigt gjordes i ett tidigt skede, 

eftersom de första ritningarna var bristfälliga, de saknade måttsättning och var inte 

skalenliga. Tillsammans med en medhjälpare utgick jag från bottenplanet och arbetade 

mig systematiskt vidare upp i byggnaden. Vi tog hjälp av en avståndsmätare typ 

lasermätare och tummstock för de invändiga måtten och utvändigt användes långt 

måttband. Vindsplanet blev ett problem i uppmätningen då detta hade fyllts med lösull 

och var oframkomligt. Lösningen på problemet blev de ritningar jag fick senare, där 

fans en tydlig sektion som fick komplettera mina uppmätningar. 

 

3.5. Inventering av byggnaden. 

 

3.5.1 Byggnadstekniken 

 

Grunden och Fasaden 

Grunden är uppbyggd av slaggsten som vid tiden för bygget ofta användes till 

husgrunder. Detta var ett billigt och praktiskt byggmaterial. Stenen tillverkades i formar 

och var egentligen en biprodukt (slagg uppstår vid olika typer av metallurgiska 

reaktioner)
11

 från hyttor och masugnar vid Sandvikens järnverk. I dag är grundmuren 

som är ovan mark, putsad och har en mörkgrå kulör. Stommen är av murat tegel men 

som även den från renoveringen 1935 är rappad eller putsad i en ljus kulör. Fasaden är 

symmetriskt indelad med pilastrar som går från den utstickande grundmuren och möter 

takfoten i en vacker övergång av ornament (dekorativa element som saknar 

konstruktionsfunktion)
12

.  

 

 

  

                                                 
11

 Wikipedia, den fria encyklopedin 
12

 Wikipedia, den fria encyklopedin 
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Taket 

 

Takstolarna består av timmerstockar som är byggda på traditionellt sätt enligt den tidens 

byggnadsteknik. Yttertaket som jag från början trodde var av koppar, har en beklädnad 

av målad plåt. Detta enligt diskussion med plåtslagare som har varit på platsen och 

arbetat med taket.  

 

Fönster 

 

Fönstren i stora kyrksalen är öppningsbara trelufter var av det översta är en spetsbåge 

(en båge som består av två cirkelsegment som möts i båghjässan så att där bildas en 

spets)
13

 i gotisk stil som är underkants hängt, (ritningar till fönsterbytet gjorda 1968 se 

bil 6-8). Fönstren i den västra fasaden består av ett enda luft men med liknande form 

karaktär (betecknar en persons, föremåls eller situations prägel, art eller 

beskaffenhet)14. Övriga fönster är öppningsbara och varierar i brädd och höjd, 

förekommer som ett, två eller treluft,.  

 

 

 

 

                                                 
13

 Wikipedia, den fria encyklopedin 
14

 Wikipedia, den fria encyklopedin 

Bild 5. Utdrag ur ”Afräknings Bok för 

Föreningen enighet och seger” 1902-

1930. Kostnad för Slaggtegel mm. 

Bild 6, Utdrag ur Sandvikens Adresskalender 

1917, Leverantör för byggnadsmaterial. 



14 

 Fönsterritningar inför fönsterbyte  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Bild 7, Fönsteruppställning, 1968 

Bild 8, Fasadritning mot norr, odaterad 

Bild 9, Fasadritning not väster, 

odaterad 
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 Exteriör foton, 1935 och 2008 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Foto 7. Fasad mot söder. 

Foto 6. Fasad mot norr. 

Foto 5. Fasad mot norr före 1935 
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3.6. Dokumentation, fotografier av byggnaden. 

 

3.6.1 Exteriör 

 

 Bild 8. Takets västra gavelspets är utsmyckad med årtalet då grunden lades för 

byggnaden. 

 

 Bild 9. En av fasadens många pilastrar möter takfoten där ett från takfoten 

utstickande ornament får en vacker övergång.  

 

 Bild 10. Taket med den blågrå plåtbeklädnaden är i olika höjd och varierande 

vinklar. 

 

 Bild 11. Sockeln till pilastern är en del av grundmuren och har sin placering ca: 

16 cm ut från ytterväggen. 

 

 Bild 12. Ett av de höga fönstren i kyrksalen. 

 

 Bild 13. Den ursprungliga entrén fanns i portalen som nu är igensatt. 
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Foto 8 Foto 9 

Foto 10 Foto 11 

Foto 13 Foto 12 
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3.6.2 Interiör 

 

 Bild 14. Vackra pardörrar. Interiör från kyrksalen 

 

 Bild 15. Dörrfoder, lister och räcket runt altare. Genomarbetade detaljer som 

följer runt hela kyrksalen.  

 

 Bild 16. Interiörbild från kyrksalen 

 

 Bild 17. Interiörbild från kyrksalen med läktaren i bakgrunden och väggen som 

avgränsar mot Entrén och kapprummet. 

 

 Bild 18. Den vackra orgeln från 1700-talet. 

 

 Bild 19. Orgelläktaren sedd från kyrksalen 

 

 

  

Bild 15 

Bild 16 Bild 17 

Bild 19-20 

Bild 18 
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Foto 14 Foto 15 

Foto 16 

Foto 17 

Foto 18 Foto 19 
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Interiör 

 

 Bild 20. På plan en trappa finns en väl bevarad och rikt utsmyckad kakelugn i 

ljusa kulörer. 

 Bild 21. Fönstersmygar, listverk och golvsocklar är genomgående för många 

rum. 

 Bild 22. Dekorativt räcke och stolpe i trappa mot plan 2 trappor 

 

 Bild 23. Dekorativt trappräcke från plan två trappor  

 

 Bild 24. Kyrkorgeln på läktaren ovan podiet, interiör från 1911  

 

 Bild 25. Interiörbild från 2008  

 

 

Bild 23 

Bild 24-25 

Bild 20 

Bild 22 

Bild 21 
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Foto 20 Foto 21 

Foto 22 Foto 23 
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Interiörbild stora kyrksalen 

  

Foto 25. Interiörbild 2008, kyrkans altare har förändrats, 

öppningarna i den bakre väggen på altaret är igensatta och 

väggmålningar är övermålade vid renoveringen 1989. Även 

golvet och de ursprungliga kulörerna på vägglister och 

dörrfoder har förändrats. 

 

Foto 24 Interiörbild från kyrksalen 1911 
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3.7 Utredning av tillgänglighetsproblematiken 

 

Samordnare från handikapprådet hjälpte mig att lösa tillgänglighetsfrågorna
15

. Övrig 

användbarhet för funktionshindrade togs också upp, såsom kommunikation för hörsel 

och synskadade. Om en ny entré från Hyttgatan görs bör den även vara tillgänglig för en 

rörelsehindrad. En ramp skulle vara svårplacerad i detta läge, eftersom den ska ha en 

lutning av 1:20 eller flackare. Nivåskillnaden är ca 1,2 m, vilket innebär en ramp på ca 

20 m. Ett annat alternativ är en ”lågfartshiss” i anslutning till trappan, den skulle dock 

vara mycket sårbar i sitt läge och förmodligen utsättas för skadegörelse. I det som i dag 

är entré installeras istället en plattformshiss i den befintliga trappen som även ska vara 

tillgänglig för gående. Två separerade entréer är inte acceptabelt enligt handikapprådet, 

kan kännas kränkande för berörda person, men ett alternativ för att lösa problemet anser 

jag. Skyltning och belysning måste ses över i byggnaden, även skydd i form av räcken 

och ledstänger har stor betydelse och måste finnas med från början av en ombyggnation. 

 

Enligt svensk bygglagstiftning finns sedan många år krav på tillgänglighet och 

användbarhet för personer med nedsatt rörelse och orienteringsförmåga som gäller vid 

nybyggnad och ändring av byggnad.
16

 Allmänna bestämmelser från PBL som är viktiga 

för byggnaden ur tillgänglighetssynpunkt är  

 

PBL kap 3 

10 §, ”Ändringar av en byggnad skall utföras så att byggnadens särdrag beaktas och 

dess byggnadstekniska, historiska, kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga 

värde tas tillvara”
17

 

 

  

                                                 
15

 Niklas Bergdahl, Marie Frestadius och Lars-Göran Waden 
16

 Ur boken Bygg ikapp hanikapp 
17

 Ur boken Bygg ikapp hanikapp 
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3.8 Utredning av brandproblematiken 

 

Genom kommunens brandsamordnare
18

 togs det fram ett förslag för byggnaden. En 

klassificering gjordes och den benämndes som en Br1 byggnad. ”Byggnader med tre 

eller flera våningsplan”.
19

 En brandcellsindelning gjordes, där framgår vilken 

brandklass väggar ska hålla, var branddörrar placeras och vilken klass de ska ha. 

Brandceller avser att dela in byggnaden för att undvika brandspridning. En EI60 vägg 

talar om att minsta tid innan en brand kan utvecklas och spridas är 60 minuter. 

Dörröppningen EI30 behöver endast klara halva tiden, av vad väggen håller, i detta fall 

30 minuter. Varje plan kommer att bestå av en ”trapphall” och bilda en brandcell, där är 

hissen placerad och där finns även tillgång till R/wc. Alla genomföringar på dessa plan 

från hiss och toaletter måste brandsäkras. Stora kyrksalen, café och servering, entrén 

mot Hyttgatan, läktare och orgelläktare kommer att vara en brandcell. En lokal som 

denna rymmer mer än 150 personer och räknas som samlingslokal, 

 ”med samlingslokal avses varje lokal eller grupp av lokaler inom en brandcell, där ett 

större antal personer med mindre god lokalkännedom kan uppehålla sig”
20

. 

Utanpåliggande brandstegar finns redan på två ställen men måste kompletteras med en 

till mot Hyttgatan, den måste finnas för läktarens utrymning 

 

3.8.1 Brandcellsindelningar 

 

  

                                                 
18

 SBA-samordnare Kent Hansson vid kommunskyddet 
19

 BBR 
20

 BBR 

Bild 10, Källarplan 
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Bild 11, Bottenplan 

Bild 12, Plan 1 trappa 

Bild 13, Plan 2 trappor 
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4. Förslag till användning och ändring 

4.1 Allmänt 

 

Vad ska bevaras? 

Byggnaden som är en kyrka har en karaktär vilken är väldigt känslig vid renovering. 

Den stora kyrksalen andas fortfarande dess ursprungliga syfte där mäktighet och lugn 

sitter i väggarna, detta upplevs tydligast i den stora kyrksalen. Enligt min åsikt bör 

altaret och orgelläktaren ha inflytande och vara styrande till viss del. Takhöjden i stora 

salen bör vara kvar i den mån det går, reservation för ljudet beroende på verksamhet. 

Listverk, dörrfoder, omfattningar runt fönster och fasade fönstersmygar är 

återkommande för hela kyrksalen, men även för de övriga utrymmena, och skapar 

därmed en helhet. Min personliga uppfattning är därför att detta måste bevaras. 

 

 På plan en trappa finns en vacker kakelugn som ger det rummet en viss karaktär, enligt 

muntlig källa
21

 har den inte använts på många år och fungerar inte längre, i övrigt är 

endast dörrar, listverk och fönster av bevarandeintresse för våningsplanet. På plan två 

trappor finns en köksinredning som har god standard och kan vara kvar. Trappräcken till 

både planen har vackra stolpar och lejdare som jag anser måste bevaras.  

 

Vad kan förändras? 

Förslag till förändrad användning för byggnaden är huvudsyftet med uppgiften och en 

inte allt för enkel uppgift eftersom kyrkobyggnaden har sin speciella karaktär. 

Nivåskillnaden som finns mellan gatuplanet och bottenvåningen måste lösas i 

tillgänglighetssyfte. Den ena delen av byggnaden som är i tre våningar måste även den 

vara tillgänglig för rörelsehindrade. Förutsättningar att inrymma olika aktiviteter så som 

kursverksamhet eller konferensrum finns i denna del. Det finns möjligheter att bedriva 

fler verksamheter på dessa tre plan samtidigt om trapphuset är en brandcell med hiss för 

alla plan.  

  

                                                 
21

 Rune Westlund 
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Den invändiga beklädnaden är i stort renoveringsbehov, mattor bör bytas ut 

målningsbehandling och tapetsering där så behövs. Vissa dörrar måste bytas ut dels på 

grund av brandtekniska skäl men även för ljudet om olika verksamheter kommer att 

finnas intill varandra samtidigt. I kyrksalen kan ljudet bli ett problem om olika 

verksamhet bedrivs. Vid musikframträdande är akustiken god men om annan 

verksamhet kommer att bedrivas måste någon typ av ljudabsorption ordnas. Detta kan 

vara i form av textilier eller monteringsfärdiga absorbentskivor i tak eller på väggar. 

 

Utvändigt måste det också göras en renovering, putsen måste lagas i eller putsas om 

helt, (se foto 26). Ytterdörrar måste bytas eller renoveras, trappor måste lagas och 

räcken justeras och målas. 

 

 

 

 

  

Foto 26, Fasaden i behov av renovering 
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4.2 Användningsområde 

 

Av den orsaken att byggnaden är en kyrka med kyrksal, läktare och kyrkorgel har den 

alla förutsättningar för att användas för olika typer av framträdanden, det är en mycket 

bra akustik i kyrksalen och uppfyller de krav som ställs för framförallt 

musikframträdande. Annan verksamhet kommer att innebära stora ombyggnationer och 

förändringar i kyrksalens planlösning.  

 

För kommunen är det viktigt att byggnaden har sådan verksamhet att den genererar 

intäkter, därför har funktion och flexibilitet stor betydelse. Den ska kunna användas på 

fler sätt och så stor del av dagen som möjligt. Den utredningsskiss som är framtagen för 

”Nytorget” visar på bland annat en tänkt torghandel i anslutning till byggnaden, därav 

kopplingen mellan dessa. En servisenhet där tillgång till toaletter och kök för 

torghandlare kunde inrymmas i källarplanet. Caféverksamhet skulle passa bra under 

dagtid i bottenplanet då kunde kyrksalen även nyttjas för servering i kombination med 

utställningar och turistinformation. Plan 1 och 2 trappor består av två rum vardera med 

tillgång till toalett och hissanslutning och kan hyras ut för kursverksamhet eller mindre 

konferenser. 

 

Att kyrkor byggs om för annan användning är inte ovanligt. Många vackra och passande 

ombyggnationer har genomförts, exempel på detta, se foto 27-28. 

 

  

Foto 27, Från Internet, kyrka i England, 

okänd fotograf 

Foto 28, Från Internet, Dublin Irland, okänd 

fotograf 
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5. Sammanställning 

Efter färdigställandet av relationsritningar har ett förslag tagits fram till ny användning 

för byggnaden. Där har möjlighet att installera hiss varit av stor betydelse för det 

slutliga resultatet. Samordning för byggnaden vid uthyrning sågs över, en eller fler 

hyresgäster kan komma att ha tillgång till den samtidigt. För att knyta ihop det förslag 

som gjordes 2004 med ”Nytorget” och mitt förslag till användning för ”Drottningen”, 

valde jag att i källarplanet placera servis för den tänkta torghandeln. 

 

5.1 Planer 

 

Källarplan 

Anpassas för uthyrning till torghandlare, där finns toaletter, vatten och möjligheter att 

laga mat. Förråd för uthyrning i varierande storlek ska finnas tillgängligt i källarplanet. 

Hiss installeras som ska nå alla våningarna, typ Cibes nya plattformshiss A5000 med 

upp till 6 stannplan (se bilaga). 

Bild 14, Förslagsritning, Källarplan 
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Bottenplan  

En ny entré öppnas upp från Hyttgatan. Den befintliga entré får vara kvar och där 

installeras en trapphiss (typ, CIBES T300 för inom –och utomhusbruk) som tar upp den 

nivåskillnad som finns mellan markplanet och kyrksalen. Detta är en förutsättning för 

att byggnaden ska vara tillgänglig för rörelsehindrade. Entrén kompletteras med en 

toalett. I den nordöstra delen av byggnaden som består av tre plan med källare 

installeras en hiss som servar samtliga våningar, en ny planlösning där väggar rivs 

måste göras för att ge plats för hissen. Ramp till altaret måste byggas och viss justering 

av räcken kommer att göras. Altarets bakre vägg öppnas upp med fasta och 

öppningsbara glaspartier för en öppnare och flexiblare planlösning och för att 

möjliggöra gemensam verksamhet för lilla och stora salen, exempelvis café med 

servering i båda salarna. En ny trapp från lilla salen till altaret byggs. Möjlighet till 

utomhusservering under sommaren ska också finnas och en trapp från köket mot 

bakgården konstrueras.  

(se bilaga ) 

 

  

Bild 15, Förslagsritning, Bottenplan 
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Plan 1 tr. 

Hissens placering gör att viss uthyrbar yta kommer att hamna i trapphallen, väggar måste 

rivas. En ny R/wc installeras i det som i dag är ett kök, befintligt vatten och avlopp gör att 

placeringen passar bra. Väggen mellan rummen mot söder tas bort för att göra ytorna mer 

anpassade för exempel kurs eller konferensverksamhet, eventuellt kan en vikvägg göra ytorna 

mer flexibla. Orgelläktaren med orgeln måste vara kvar på sin plats och ska inte vara uthyrbar 

yta. Kakelugnen i salen ska också vara kvar som en utsmyckning, enligt Rune Westlund har 

kakelugnen inte använts på många år och fungerar troligtvis inte. Toaletten ska nås från hallen 

och dörren från det uthyrbara rummet plomberas, likaså görs med dörren mellan R/wc och 

salen. Läktaren som nås från entrén på bottenplanet får en utrymningsväg via ett öppningsbart 

fönster och en brandstege i det sydvästra hörnet av byggnaden. 

 

  

Bild 16, Förslagsritning, Plan 1 trappa 
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Plan 2 tr. 

Begränsningar i form av nedkommande takstolar i rummet skapar problem för hissen 

och dess placering. Begränsningar i ytor påverkar även installation av en toalett med de 

mått som krävs för ett R/wc, någon sådan kommer därför inte att finnas på planet. I 

samråd med handikapprådet löstes detta då bottenplanet och plan 1 trappa har väl 

tilltagna R/wc att tillgå. Den befintliga toalettens placering gör den svårtillgänglig och 

den har en nivåskillnad som också gör att den inte är tillgänglighetsanpassad. 

Köksinredningen som finns på planet i dag är av god standard och kan vara kvar som 

den är. 

 

 

 

 

  

Bild 17, Förslagsritning, Plan 2 trappor 
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6. Diskussion 

6.1 Ritteknisk problematik 

 

De problem som uppstod under framtagandet av plan –och fasad ritningar har varit 

många men inte olösliga. Då taket som består av många vinklar, höjder och takkupor 

skulle konstrueras i det digitala ritprogram jag jobbat med fick jag gör om och justera 

flera gånger för att tillsist få det så som jag önskade. Fönstren i den stora kyrksalen var 

också svåra att konstruera. I modellen består de av en rektangulär tvåluft och ett 

halvrunt fönster som placerades överst. När fasadritningarna sedan skulle konstrueras 

har jag med hjälp av linjer färdigställt dessa. Lister och övrig fasadutsmyckning har 

också konstruerats på fasadritningar då dessa var mycket komplicerade att tillverka i 

modellen. 

 

Infoga ritningar i rapporten har det också lagts mycket jobb på, dessa måste sparas i 

format som kan infogas i ett Words dokument. Beroende på syftet med ritningen måste 

inställningar i form av färg och penntjocklek göras för att få det så illustrativs och 

tydligt som möjligt 

  

Bild 18, Illustrerande modell av byggnaden 
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6.2 Egna reflektioner 

 

Projektet var en bra avslutning på studierna då det knyter an till utbildningens alla delar. 

Jag började med relationsritningar för att sedan övergå till förslagsritningar där 

byggnadens arkitektoniska värde och historik var av betydelse för det fortsatta arbetet. 

Utrymning och brandceller skulle ses över likaså anpassningen för rörelsehindrade 

eftersom byggnaden i dag inte har någon tillgänglighetsanpassning. 

 

6. Slutsats 

 

Om en byggnad som denna får en annan användning än den som är tänkt är risken stor 

att den tappar sin karaktär.  

 

Det uppdrag som jag fick av kommunen var att undersöka och föreslå alternativ till 

verksamhet för det som tidigare varit en kyrka. Det var en svår uppgift, med tanke på 

byggnadens utformning och dess placering i stadens centrum.  

 

Byggnaden har ett stort behov av renovering, framförallt utvändigt. Invändigt är 

tillgängligheten viktig, viss yta måste göras om för hissinstallation. Den stora kyrksalen 

bör hållas så intakt som möjligt, där finns många intressanta och enligt min mening 

värdefulla detaljer att bevara. Jag anser att läktaren med orgeln ska finnas kvar i sitt 

nuvarande utförande även i en annan verksamhet. I mitt förslag finns möjligheter till 

uthyrning i den östra delen av byggnaden, för kursverksamhet eller konferenser. Det är 

viktigt att byggnaden har en god standard för att kunna hyras ut. 
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