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Abstract 

This report presents a thesis project at the School of Engineering, Jönköping 
University, where the task has been to develop a proposal for a parish community 
centre for the Swedish church’s parish community in Bankeryd. 

Background 

1st of November in 2004 the parish in Bankeryd appointed a special commission 
of inquiry called Framtidsgruppen (Future Group), to analyse the parish 
community’s different activities during the past 5 years and analyse the future 
activities and needs for the upcoming 5-10 years. This analysis would underlie the 
needs of building a new centre for the parish community. 

Implementation, results and conclusion 

The main focal points which this report is concentrated on has been to develop a 
building that is well suited for the activities, well adjusted for disabled persons and 
the building shall be appealing in an architectural point of view.   

Based on the information provided from the parish community, studies of 
literature, reference objects and discussions with the contact person at the parish 
community and the instructor of this project, the programming has been 
developed. The building’s programming has been the source for the continued 
work with floor plans and the building design. 
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Sammanfattning 

Denna rapport presenterar ett examensarbete på Ingenjörshögskolan i Jönköping 
där uppdraget har varit att ta fram ett förslag på ett nytt församlingshem till 
Svenska kyrkans församling i Bankeryd. 

Bakgrund 

Den 1 november 2004 tillsatte kyrkorådet i Svenska kyrkans församling i 
Bankeryd en särskild utredningsgrupp kallad Framtidsgruppen, för att analysera 
församlingens olika verksamhetsområden under den gångna femårsperioden samt 
att göra en analys om framtida behov och verksamheter för de nästkommande 5-
10 åren. Denna analys skulle ligga till grund om det fanns ett behov av att uppföra 
ett nytt församlingshem för Bankeryds församling. 

Det församlingshem som finns idag börjar bli för litet och fungerar dåligt ur 
handikappsynpunkt. På grund av platsbrist hyrs flera lokaler för olika ändamål och 
det finns en önskan om att samla all verksamhet på ett och samma ställe. 

Genomförande, resultat och slutsatser 

De huvudsakliga fokus med detta arbete har varit att ta fram en byggnad som är 
välfungerande för verksamheten, väl anpassad för personer med rörelsehinder och 
byggnaden skall vara arkitektoniskt tilltalande. 

Utifrån tillhandahållet material från församlingen, litteraturstudier, referensobjekt 
och diskussion med beställare och handledare har ett färdigt lokalprogram 
utarbetats. Detta lokalprogram har legat till grund för det fortsatta arbetet med 
planlösningar och byggnadens utformning. 

Nyckelord 

Församlingshem Bankeryd  Arkitektur 

Junetomten  Handikappsanpassning 
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1 Inledning 
1.1 Bakgrund 
Den 1 november 2004 tillsatte kyrkorådet i Svenska kyrkans församling i 
Bankeryd en särskild utredningsgrupp kallad Framtidsgruppen, för att analysera 
församlingens olika verksamhetsområden under den gångna femårsperioden samt 
att göra en analys av framtida behov och verksamheter för de nästkommande 5-10 
åren. Denna analys skulle ligga till grund om det fanns ett behov av att uppföra ett 
nytt församlingshem för Bankeryds församling. 

Det församlingshem som finns idag börjar bli för litet och fungerar dåligt ur 
handikappsynpunkt. På grund av platsbrist hyrs flera lokaler för olika ändamål och 
det finns en önskan om att samla all verksamhet på ett och samma ställe. 

1.2 Syfte och mål 
Det primära syftet och målet med detta examensarbete är att ta fram ett förslag på 
ett nytt församlingshem till Svenska kyrkans församling i Bankeryd.  

Utifrån ovan nämnda mål skall arbetet ges följande fokus: 

 Lokalprogrammet skall upprättas genom analys av utredningsgruppens 
utredning, diskussioner med anställda vid församlingen samt studiebesök och 
litteraturstudier. 

 Byggnaden skall vara tilltalande ur ett arkitektoniskt perspektiv och skapa en 
inbjudande atmosfär. 

 Byggnaden skall fungera väl ur handikappssynpunkt. 

Utöver detta kommer hänsyn kommer att tas utifrån de anställdas önskemål om 
funktioner och utseende. 

1.3 Avgränsningar 

Arbetet kommer inte att behandla geotekniska förutsättningar utan kommer 
endast att ta hänsyn till marknivåer och väderstreck. 

Arbetet kommer inte att redovisa tekniska detaljer såsom el-, vatten- och 
ventilationsinstallationer.  

Byggnaden kommer att redovisas i form att presentationsplanscher innehållande 
perspektiv, planer, fasader och sektioner. 

1.4 Metod och disposition 

Rapportens kommande kapitel 2, 3 och 4 innehåller följande: 
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Kapitel 2, vad är ett församlingshem och hur används det? 

Kapitlet baseras på litteraturstudier samt diskussion med beställaren 

1. Vad är ett församlingshem och hur ser Bankeryds befintliga ut? 

2. Hur ser verksamheten ut idag och hur bedrivs den? 

3. Vilka är det vanligaste funktionshindren och hur underlättar man för 
personer med dessa hinder? 

Kapitel 3, utformning av byggnaden 

Kapitlet baseras på referensobjekt, litteraturstudier och tolkning av den teoretiska 
bakgrunden. 

1. Referensobjekt studeras för att idéer om hur det nya församlingshemmet 
kan komma att se ut och fungera. 

2. Hur ser Junetomten ut, den tänkta tomten för det nya församlingshemmet? 

3. Baserat på litteraturstudier och samtal med församlingen tas ett 
lokalprogram fram. Här definieras de olika rummens storlekar samt dess 
samband med andra rum. 

4. Utifrån lokalprogrammet och ovanstående punkter tas planlösningar fram. 
Planlösningarna analyseras utifrån en rad punkter senare beskrivet. 

5. Utifrån den färdiga planlösningen arbetas ett flertal skisser fram på 
byggnadens gestaltning.  

Kapitel 4, Resultat 

Den färdiga byggnaden presenteras i ord och bild. 

Kapitel 5, Slutsats och diskussion 

1. Är behoven tillgodosedda? 

2. Hur fungerar planlösningen? 

3. Är arkitekturen tilltalande? 

4. Vad hade kunnat göras annorlunda och finns det utvecklingsmöjligheter? 



Teoretisk bakgrund 

6 

2 Vad är ett församlingshem och hur 
används det? 
Enligt Nationalencyklopedin är ett församlingshem en ”Lokal för (främst) mer 
informella sammankomster inom en församling.”   

Detta kapitel baseras på litteraturstudier samt de önskemål som beställaren har 
lämnat. Kapitlet beskriver även hur församlingen bedrivs idag och vilka funktioner 
den har för samhället. 

Det finns idag inga regler som säger vilka funktioner som ett församlingshem 
inom Svenska kyrkan ska ha och inte heller hur det ska användas. Detta är helt 
upp till den lokala församlingen. 

2.1 Församlingshemmet idag och imorgon 

2.1.1 Dagens befintliga församlingshem 

Det församlingshem som idag finns i Bankeryd är en byggnad från 1940-talet som 
tidigare var en pingstkyrka. Byggnaden har i olika etapper har byggts ut och detta 
har lett till en rörig byggnad som är svår att hitta i och är väldigt svår för personer 
med rörelsehinder att röra sig i.  

På grund av sin bristande storlek har församlingen blivit tvungen att hyra olika 
kompletterande lokaler runt om i samhället.  

2.1.2 Morgondagens församlingshem 

Församlingens vision för ett nytt församlingshem är att skapa en central punkt i 
samhället där människor kan träffas och umgås och söka stöd vid svåra tillfällen i 
livet. Här skall alla olika verksamheter samlas under ett och samma tak. 
Byggnaden skall ligga centralt, vara lättillgänglig och inbjudande. [4] 

Genom att samla allting på samma ställe blir det enklare för personalen att bedriva 
de olika verksamheterna och utöka öppettiderna. Det nya församlingshemmet 
kommer att innehålla de lokaler som finns men utöka storlekarna samt några 
lokaler. 

2.2 Bankeryds församling och dess verksamheter 

Detta avsnitt beskriver kort de huvudsakliga verksamheterna som församlingen 
bedriver och som har anknytning till hur det nya församlingshemmet bör fungera. 
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2.2.1.1 Diakoni  

Diakoni är en verksamhet som drivs inom Svenska kyrkan. Verksamheten är 
främst till för den äldre befolkningen i Bankeryd och dess huvudsakliga uppgift är 
att ”vara till tjänst och att hjälpa till när livet känns svårt” [4]. Denna verksamhet 
har två huvudverksamheter vilket är dess café Ljusglimten och vävlokal.  

Ljusglimten 

Ljusglimten är ett café där många äldre träffas vid tre tillfällen i veckan och 
verksamheten har ca 100 besökare per vecka. Här träffas man för att fika, spela 
spel, läsa tidningar och umgås. Idag ligger verksamheten en hyrd lokal i centrala 
Bankeryd [4].  

Vävgrupp 

Idag finns en vävgrupp med ett 20-tal deltagare. I likhet med Ljusglimtens är detta 
en viktig träffpunkt för de boende i samhället. Även dessa lokaler hyrs och har 
ingen fysisk anknytning till dagens församlingshem. [4] 

2.2.1.2 Barn och ungdom 

Idag finns en omfattande verksamhet för barn och ungdomar. Beroende på ålder 
så träffas olika grupper vid olika tillfällen varje vecka, allt från nyfödda till 
ungdomar på högstadiet och gymnasiet. De olika aktiviteterna varierar från lek och 
pyssel för de yngre till en ”ungdomsgård” för de äldre. [4] 

2.2.1.3 Musik 

Sedan flera år tillbaka bedrivs en omfattande körverksamhet inom församlingen. 
Verksamheten är uppdelad i olika grupper, från spädbarnsmusik med ett 13-tal 
deltagare till kyrkokören med ett 35-tal deltagare. 

Beroende på vilka grupper det är som övar behövs olika stora lokaler, bland annat 
en större lokal för kyrkokören att öva i. Dessa har tidigare samordnats med andra 
lokaler och kommer så att fortsätta i ett eventuellt nybygge. 

Församlingen tillhandahåller även musikundervisning i piano- och orgelspelning. 

I den musikaliska verksamheten är det cirka 130 personer som regelbundet deltar. 
[4] 

2.2.1.4 Övriga verksamheter 

Förutom ovanstående verksamheter så används församlingshemmet till bland 
annat mottagningar i samband med bröllop och begravningar. Lokalerna hyrs även 
ut till olika föreningar för bland annat möten och sammankomster.



Utformning av byggnad  

8 

3 Utformning av byggnad 
Framtagning av förslag till ett nytt församlingshem i Bankeryd har utarbetats 
utifrån följande arbetsgång: 

 Några befintliga objekt runt om i Sverige har studerats via litteratur och bilder. 
Objekten har fungerat som referensobjekt samt inspirationskällor. 

 Behovsanalys av lokaler med hjälp av tillhandahållet material från församlingen 
och diskussioner med anställda och handledare. Utifrån detta har ett 
lokalprogram arbetats fram. 

 Förslag på planlösningar har arbetats fram med hjälp av rumssambandsskisser i 
form av bubbeldiagram. 

 Parallellt med planlösningsarbetet har skisser på byggnadens utseende arbetats 
fram. 

3.1 Referensobjekt 

För att få uppslag till utformning av den nya byggnaden, både planmässigt och 
arkitektoniskt, har olika byggnader och byggnadstyper studerats. Detta har gjorts 
genom litteraturstudier och studiebesök. Detta avsnitt kommer att presentera ett 
urval av de studerade objekten. 

3.1.1 Nora församlingshem 

Nora församlingshem som ritats av 
Ingrid Reppen och Tina Wiik, är ett 
av de mest omskrivna de senaste 
åren. Med vällösta planer och en 
mycket god anpassning till 
stadsmiljön har byggnaden blivit 
populär bland allmänhet och 
branschfolk. 

Byggnaden har vunnit en rad olika  
priser och är idag Sveriges yngsta  
byggnadsminne. [6] 

Här har planerna studerats och rumsstorlekar har analyserats. Även 
rumssambanden har undersökts. 

Figur 1. Nora församlingshem [10] 
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Byggnaden är logiskt uppdelad med det mer offentliga lokalerna som samlingssal 
och café på nedre plan och mer slutna rum på den övre våningen. 

Byggnaden har en innergård med stora glaspartier som känns inbjudande och 
varm och byggnaden känns lyckad med sin blandning av modern arkitektur i en 
gammal stadsmiljö. 
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3.1.2 Immanuelskyrkan i Jönköping 

Immanuelskyrkan som är ritat av Jönköpingsbördige arkitekten Carl Nyrén valdes 
på grund av att dess lokaler i flera hänseenden återspeglar de lokaler som är tänkta 
att finnas i det nya församlingshemmet exempelvis café, kyrksal, kontor med mera. 
[12] 

Här kunde även storlekar på olika 
lokaler studeras för att få en idé om 
hur stora rum av dessa slag upplevs. 

Kyrkans planritningar har även 
studerats för att undersöka 
alternativa lösningar på den 
kommande planlösningen för 
församlingshemmet. 

En av de mer intressanta lösningar 
som byggnaden har, är möjligheten att 
kunna öppna upp olika utrymmen mellan  
varandra och på så sätt skapa större lokaler 
vid behov. Detta löses med hjälp av 
vikväggar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3. Immanuelskyrkan [12] 

Figur 4. Immanuelskyrkan [8] 
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3.1.3 Haninge Kulturhus 

Haninge Kulturhus är ritat av Michelsen Arkitekter i samarbete med Thelaus 
Arkitekter. [9] 

I det här fallet har känslan av 
byggnaden varit den stora 
inspirationskällan. Byggnaden känns 
varm och inbjudande vilket har varit 
ett av fokusen vid utformningen av 
det nya församlingshemmet. Genom 
att använda stora glaspartier och 
välplanerad belysning skapas en 
gemensamhet mellan inre och yttre 
rum. 

 

 

 

 

3.2 Junetomten 

Junetomten är den tomt byggnaden är tänkt att ligga på. Den är centralt belägen i 
Bankeryd och ligger mitt emot samhällets vårdcentral. Den uppfyller de krav som 
behövs då den är centralt belägen, lättillgänglig och har möjligheter till större 
parkeringsyta. 

Tomten ägs av Jönköpings kommun och har en area på ungefär 6000m2 . Den är 
idag avsedd för industribyggnation men efter samtal som förts mellan 
församlingen och stadsbyggnadskontoret på kommunen finns inga hinder för att 
tomten istället kan bli avsedd för ett församlingshem. 

Församlingen har begärt option på tomten vilket innebär att den är låst under en 
viss tid då utredningsarbetet pågår, och fått detta beviljat. [4] 

Figur 5. Haninge Kulturhus [9] 
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Figur 6. Junetomten 1:2000, Jönköpings kommun [13] 
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3.3 Framtagning av lokalprogram 

I detta avsnitt beskrivs hur arbetet med lokalprogrammet har genomförts. 

3.3.1 Församlingens önskemål 

Under vintern 2005/2006 delades en enkät ut av Framtidsgruppen till de anställda 
inom församlingen. Syftet var att undersöka vilka önskemål de anställda kunde 
tänkas ha i samband med ett nytt församlingshem. I denna enkät fick de bland 
annat fylla i typ av lokal, uppskattad storlek, antal personer som kan tänkas vistas i 
lokalen samtidigt, samt om det fanns andra önskemål i samband med lokalen, 
exempelvis anslutningen till annan lokal. 

Resultatet av enkätundersökningen har legat till grund för det fortsatta arbetet 
med lokalprogrammet. Se bilaga 1 

3.3.2 Litteraturstudier 

Utifrån resultatet av enkätundersökningen har kompletterande litteraturstudier [2] 
[3] gjorts för att ta fram lämpliga storlekar på de olika lokalerna.  

3.3.3 Färdigställande av lokalprogram 

Utifrån ovanstående avsnitt har ett lokalprogram sammanställts. Programmet är 
uppdelat i de följande verksamhetsområdena: 

 Diakoni: Café, vävlokal, hobbyrum och bibliotek. 

 Barn och ungdom: Leksalar, målarsal och ungdomslokal. 

 Musik: Övningsrum och körsal 

 Administration: Kontor, personalutrymmen, tekniska utrymmen, arkiv och 
förråd 

 Gemensamma utrymmen: Samlingssal, serveringslokal, kyrksal och kök samt 
toaletter med mera. 

Uppdelningen av de olika verksamheterna har varit ett önskemål från församlingen 
för att enklare kunna organisera de olika verksamheterna. För färdigt lokalprogram 
se bilaga 2. 

3.4 Utformning av planlösning 

Avsnittet beskriver arbetsgången vid utformningen av planlösningen. Arbetet har 
bedrivits parallellt med skissarbetet för utseendet av byggnaden. 
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3.4.1 Rumssamband 

Utifrån materialet som tilldelades från församlingen har rumssambandsskisser 
tagits fram för att få en klarhet i hur byggnaden skall fungera och för att få en idé 
om hur en planlösning kan se ut. Här beskrivs även de huvudsakliga rumssamband 
som den slutgiltiga planlösningen varit beroende av. 

3.4.1.1 Serveringssal – Kök - Diakoni 

Det gemensamma köket har legat som en central punkt i planlösningsarbetet då 
det fanns önskemål om att köket skulle angränsa till både serveringssalen och 
diakoniverksamheten med dess café.  

3.4.1.2 Samlingssal – Serveringsal 

Bankeryds församling har uppskattat att det kommer som mest 300 personer till 
olika evenemang vilket leder till att en större samlingssal bör finnas. Detta har lösts 
genom att göra den avskiljande väggen mellan samlingssalen och serveringssalen 
öppningsbar. 

3.4.1.3 Samlingssal – Kyrksal 

Genom att kunna öppna upp mellan kyrksalen och samlingssalen kan större 
gudstjänster hållas i församlingshemmet. Även här har detta lösts med en större 
vikvägg. 

3.4.2 Skissarbete 

Utifrån sambandsskisserna och lokalprogrammet har övergripande 
planlösningsskisser i varierande form tagits fram, både handritade och med hjälp 
av dator.  

 

 

 

För att få en idé om hur byggnaden kunde se ut utifrån planlösningen 
visualiserades dessa med hjälp av dator i programmet SketchUp, se kapitel 3.5.  

Figur 7. Skisser på planlösningar. egen bearbetning 
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3.4.3 Analys av skisser 

De olika förslagens för- och nackdelar har analyserats utifrån en rad punkter och 
frågor: 

• Innehåll 
Finns alla lokaler, förråd och övriga utrymmen med? Vad saknas? 

• Funktion 
Hur fungerar de olika lokalerna sinsemellan? Finns alla önskade samband 
med? 

• Handikappssynpunkt 
Är utrymmena tillräckligt stora? Är det lätt att röra sig i byggnaden? Är den 
lätt att förstå? Vilka nivåskillnader finns?  

• Upplevelse 
Hur upplevs byggnaden? Är den tilltalande? Känns den anknytande till 
verksamheten? 

• Arkitektur 
Är den arkitektoniskt intressant? Kan man med enkla medel göra den mer 
tilltalande? 

Efter analysen av olika förslag (se figur 7) upptäcktes det att vissa rumssamband 
samt några lokaler/tillhörande utrymmen saknades. Bland annat så saknades 
sambandet mellan kyrksalen och samlingssalen på förslagen.  

Den ursprungliga tanken med dessa förslag var att dela upp de olika 
verksamheterna i olika ”armar”, men detta skapade många och långa korridorer 
som eventuellt kunde bli ett problem för bland annat personer med rörelsehinder. 

Utifrån detta fick ett nytt förslag på planlösning fick tas fram utifrån tidigare 
förslag samt analysen.  

3.4.4 Analys av Junetomten 

En analys av Junetomten gjordes 
även i samband med ovanstående  
avsnitt. Tanken var att undersöka  
om det fanns möjlighet att lägga  
ett sutterängplan mot väster som  
skulle inhysa bland annat vaktmästeri  
och aggregatrum. 

Figur 8. Tvärsnitt genom tomt, egen bearbetning. 
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3.4.5 Uppdelning av lokaler 

Under arbetsgången har slutsatsen dragits att byggnaden bör delas upp i en 
offentlig del samt en mindre offentlig del. Uppdelningen har baserats på hur de 
olika lokalerna används och av vem. 

3.4.5.1 Offentlig 

Den mer offentliga delen av byggnaden där 
allmänheten främst vistas är lagd på entréplanet 
och omfattar följande lokaler/verksamheter: 

• Diakoni 

• Samlingsal 

• Serveringssal 

• Kyrksal 

• Kök 

3.4.5.2 Halvoffentlig 

Den halvoffentliga delen är lagd på det övre planet och omfattar följande 
lokaler/verksamheter: 

• Personal 
Kontor, lunch- och sammanträdesrum, 
vilrum och administration. 

• Barn 

• Musik 

3.4.5.3 Sutterängplan 

I sutterängplanet har lokaler för olika ändamål 
placerats. Här finns bland annat lokaler för: 

• Fastighetsskötsel 
Vaktmästeri, aggregatrum, el-centraler 
och maskinförråd 

• Arkiv och förråd 

Figur 9. Entréplan, egen bearbetning

Figur 10. Övre plan, egen bearbetning

Figur 11. Övre plan, egen bearbetning
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• Omklädningsrum 
Duschar, möjligheter till tvätt och bastu 

I sutterängplanet har även ungdomslokalen placerats. 

Tanken med sutterängplanet har även varit att flertalet lokaler ska vara 
uthyrningsbara för allmänheten, och på så sått kunna få in pengar till 
verksamheten. Se bilaga 6. 

Förslagen på planlösningar har diskuterats vid ett flertal tillfällen med handledaren 
och har därefter, i den mån det behövts, omarbetats och förbättrats. 

3.4.6 Färdigställande av planlösning 

Efter ett omfattande arbete med skisser, visualiseringar och analyser har en 
grundläggande planlösning fastsällts. Dessa planer kommer att ligga som grund för 
det fortsatta arbetet med den arkitektoniska utformningen av byggnaden. 

 

 

 

 

 
 

 

 

Figur 12. Skiss över planlösning, egen bearbetning 
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3.5 Arkitektonisk gestaltning 

3.5.1 Skissarbete 

Denna del av arbetet har främst gjorts i programmet SketchUp.  

 

 

Här har de olika förslagen studerats ur, förutom tidigare beskriven analys, 
nedanstående hänseenden: 

• Kan olika spel med solljus påverka byggnadens upplevelse? 

• Hur fungerar byggnaden i förhållande till tomten? 

• Hur skall byggnaden placeras? 

Det som tagits tillvara på efter studier av förslagen har främst varit hur man skulle 
kunna styra ljuset med hjälp av spaljéer samt att jobba med stora glaspartier för att 
skapa den inbjudande känslan som önskats. 

Figur 13. Skisser på byggnad, egen bearbetning 
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3.5.2 Analys av form på byggnad 

Utifrån den grundläggande planlösningen gjordes en ytterligare analys om hur 
byggnaden med små förändringar skulle kunna skapa ett mer intressant 
arkitektoniskt uttryck. Genom att vrida och förskjuta den södra delen av 
byggnaden enligt figur 14 skapades en mer omslutande entré och möjligheter till 
intressantare taklösningar. Den nya formen speglar även till viss del byggnadens 
uppdelning i offentligt och privat.  

 

 

 

3.5.3 Modellering av byggnad 

Byggnaden har utifrån planerna och analysen ritats upp i programmet ArchiCAD. 
Här har det fortsatta arbetet med utformningen genomförts med bland annat 
fönstersättning, tak och fasader.  

Val av program att rita upp byggnaden i har gjorts baserat på dess möjligheter att 
enkelt kunna visualisera byggnaden i 3D och på så sätt gå in i den och få en känsla 
av hur byggnaden upplevs. Genom att göra detta har fortsatta studier kunnat göras 
för att ta fram passande material och kulörer men även studera hur byggnadens 
allmänbelysning bör placeras. 

 

 

 

Figur 14. Ny form av byggnad, egen bearbetning
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4 Resultat 
Här presenteras resultaten av rapportens huvuddelar: lokalprogram, 
handikappsanpassning och utformningen av byggnaden. 

4.1 Utformning av lokaler och dess storlekar 

Utifrån det framarbetade lokalprogrammet som behövde en total yta på 1500 m2 
exklusive biutrymmen har byggnaden krävt en avsevärt större totalarea än beräknat 
då det hamnar på drygt 2600 m2, men då är alla ytor inräknade. 

4.2 Handikappanpassning 

Genom att dela upp byggnaden med entréplanet som den mer offentliga delen av 
byggnaden undviks i största möjliga mån att personer med rörelsehinder behöver 
röra sig över eventuella nivåskillnader.  

I största möjliga utsträckning har nivåskillnader undvikits. Trösklar har eliminerats 
och det finns inga lutande delar i byggnaden. De skillnader som finns är endast 
mellan de olika planen. För att röra sig mellan dessa finns en bredare trappa samt 
hiss 

4.3 Utformning av byggnaden 

4.3.1 Volymer 

Byggnaden är uppdelad i två stycken huvudsakliga volymer som i viss mån speglar 
innehållet med dess offentliga och privata del. 

Församlingen har önskat att det ska vara underhållsfria material på fasaderna vilket 
är svårt att åstadkomma helt om man inte använder material som tegel och puts 
vilket i personlig mening kan ta bort den varma och inbjudande känslan som 
velats åstadkommits.  

Den ursprungliga tanken har varit att använda träpanel på hela byggnaden och 
detta har följts. Det träslag som valts är oljad lärk alternativt gran behandlat med 
järnvitriol. Oavsett val så bör dessa material ombehandlas ungefär var 5:e år. 
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4.3.2 Planer och interört 

Även interiören speglar uppdelningen mellan offentliga och privata lokaler. De 
offentliga präglas av varma träslag då väggarna är klädda med björkfanérade [11] 
skivor och de privata lokalerna är målade. 

Figur 15. Exteriörperspektiv, egen bearbetning 

Figur 16 och 17. Interiörperspektiv, egen bearbetning 
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KYRKSAL
A: 99.98 m2

VÄVLOKAL
A: 160.95 m2

HOBBYRUM
A: 55.73 m2

BIBLIOTEK
A: 33.32 m2

AVFALLSHANTERING
A: 10.69 m2

FRD
A: 22.72 m2

SERVERINGSLOKAL
A: 122.52 m2

STÄD

KÖK
A: 48.29 m2

KYLRUM
A: 3.79 m2, FRD

A: 3.99 m2

KAPPRUM

ENTRÉ

OFFENTLIGA LOKALER

HALVOFFENTLIGA LOKALER

SCEN

ALTARE<

CAFÉ
A: 79.16 m2

SAMLINGSSAL
A: 150.00 m2

 

 

På entréplanet finns nedanstående lokaler: 

• Diakoni med café, bibliotek, hobbyrum och vävlokal 

• Samlingssal i anknytning till serveringslokal och kök 

• Kyrksal 

Utöver dessa så finns det förråd, WC och kapprum. 

Figur 18. Entréplan skala 1:300, egen bearbetning 
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KOPIERING
A: 13.07 m2

LUNCHRUM/SAMMANTRÄDE
A: 26.57m2

SAMTAL
A: 10.97m2

VILRUM
A: 8.72 m2

KONTOR
A: 9,99 m2

FÖRRÅD
A: 11.82 m2

KONTOR
A: 13.40 m2 KONTOR

A: 10.94 m2 KONTOR
A: 10.78 m2 KONTOR

A: 14.73 m2 KONTOR
A: 14.54 m2 KONTOR

A: 14.58 m2
KONTOR

A: 15.15 m2

KONTOR
A: 10.95 m2

KONTOR
A: 10.95 m2

KONTOR
A: 15.07 m2

KONTOR
A: 15.07 m2

KONTOR/SAMMANTRÄDE
A: 22.26 m2

MEDITATION
A: 20.10 m2

MUSIKÖVNING
A: 12.98 m2

STÄD

FRD
A: 10.69 m2

BARNVERKSAMHET/LEKSAL
A: 39.41 m2

BARNVERKSAMHET/LEKSAL
A: 44.62 m2

BARNVERKSAMHET/LEKSAL
A: 37.22 m2

MÅLARRUM
A: 11.94 m2

VÄNTRUM
A: 23.81 m2

PERSONALUTRYMMEN

BARN- OCH UNGDOMSVERKSAMHET

MUSIKLOKALER

STÖD/REKREATION

OFFENTLIGA LOKALER

 

 

På det övre planet finns lokaler för: 

• Personal – Kontor, vilrum, kopiering, lunch- och sammanträdesrum 

• Barnverksamhet – Leksalar och målarrum 

• Musikverksmhet – Övningsrum 

• Vård/Rekreation – Samtalsrum och meditationsrum 

Figur 19. Övre plan skala 1:300, egen bearbetning 
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UNGDOMSLOKAL
A: 151.62 m2

ENTRÉ

ARKIV
A: 43.48 m2

FÖRRÅD
A: 40.24 m2

MASKINGARAGE
A: 33.94 m2

AGGREGATRUM
A: 71.52 m2

STÄD
A: 5.00 m2

FRD
A: 17.20 m2

DUSCH/OMKL
A: 18.50 m2

DUSCH/OMKL
A: 22.13 m2

BASTU
A: 14.45 m2

VAKTMÄSTERI
A: 48.16 m2

PERSONALUTRYMMEN

BARN- OCH UNGDOMSVERKSAMHET

VERKSAMHETSBUNDNA LOKALER

UTHYRNINGSBARA LOKALER

OFFENTLIGA LOKALER

SERVERRUM
A: 5.09 m2

 

I sutterängplanet finns lokaler för: 

• Byggnadens tekniska resurser – Aggregatrum och serverrum 

• Förvaring – Arkiv och förråd 

• Uthyrning – Bastu med omklädningsrum och dusch 

• Ungdomsverksamhet 

Figur 20. Sutteräng plan skala 1:300, egen bearbetning 
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5 Slutsats och diskussion 
Kapitlet är uppdelat i fyra stycken delar, Behov, Planlösning och dess ytor, Arkitektur 
och Vidareutveckling 

5.1 Behov 

Att behovet av ett nytt församlingshem finns råder ingen tvekan om. Den byggnad 
som idag fungerar som samlingspunkt för församlingen är trång och ofunktionell. 
Byggnaden har byggts ut och om i olika etapper och byggnaden fungerar väldigt 
dåligt hur handikappssynpunkt med flera olika nivåskillnader och ingen hiss. 

Det kan tyckas att diskussionen med församlingen kunde ha utökats men det 
känns att tillräckligt med information har kommit fram om hur det nya 
församlingshemmet bör fungera. Detta genom ett par möten, studiebesök och 
utdelat material [4]. 

5.2 Planlösning och dess ytor 

Arbetet med planlösningarna har visat sig vara mer komplicerat än väntat. Då 
handikappsanpassningen var ett av de fokus om arbetet baserats på, har de mer 
offentliga lokalerna placerats på entréplanet. Då dessa lokaler är de mest 
utrymmeskrävande har byggnaden blivit avsevärt större än vad som tidigare 
förutspåtts, drygt 2600 kvadratmeter. 

Även de huvudsakliga rumssambanden som tidigare beskrivits har lett till att 
byggnadens bruttoarea har blivit större. 

Hade då byggnaden kunnat göras mindre och därmed mindre kostsam att bygga? 
Ja, det hade den kunnat, men då hade nog flera av byggnadens funktioner fått tas 
bort, exempelvis möjligheterna att öppna upp mellan olika lokaler och på så sätt 
skapa större rum. Byggnaden hade nog också känts ganska trång. 

Ett flertal lokaler har visserligen blivit större än önskat. Detta är ett indirekt 
resultat av att så många stora lokaler behövde ha direkt anknytning till varandra.  

Värt att notera är att det lokalprogram som arbetats fram endast omfattar de olika 
rummens mått och inte några biytor som exempelvis entréhallen, olika passager 
och korridorer. 

5.3 Arkitektur 

Ett av de fokus som arbetet grundat sig på, är att byggnaden ska kännas tilltalande 
och inbjudande. För att åstadkomma detta har material med varma toner valts.  
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Genom att dela upp byggnadens funktioner i två delar, offentlig och privat, har 
två byggnadskroppar skapats för att representera detta. Detta har lett till en mer 
intressant arkitektur som frångår den ursprungliga lådformen. (se kapitel 3.4.6, 
figur 14) 

För att ytterligare skapa en trivsam atmosfär, har mycket tid lagts på hur 
belysningen i byggnaden kan placeras. Detta för att byggnaden även ska kännas 
varm och inbjudande interiört och kvällstid. Se bilaga 9. 

5.4 Vidareutveckling 

En av de ursprungliga idéerna när detta examensarbete startade var att ta fram en 
planlösning och sedan arbeta fram två helt olika förslag på den exteriöra 
arkitekturen, men efter det första mötet med församlingen så framgick det att 
arbetet skulle ha för stor omfattning för att detta skulle vara genomförbart. Hade 
det varit flera personer som arbetat på detta arbete hade det varit möjlig. 

En annan möjlig vidareutveckling av detta arbete är att rita igenom projektet i 
detalj, lösa byggnaden konstruktivt och kostnadsberäkna en eventuell byggnation.
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Denna bilaga är resultatet av undersökningen som Framtidsgruppen gjorde i samband 
med att få fram vilka lokaler som kunde behöves i anslutning till ett nytt församlingshem. 
 

 
Diakoni 

 
Rumsnamn/funktion Antal 

personer 
Personslag 
Arbetsplats 
Besökare 
etc. 

Storlek 
m2  

Anm. 
(behov av kontakt med, utrustning etc) 

”Ljusglimten”, cafélokal 60 personer  Café-stuk – öppet för alla 
Öppet, inbjudande och närhet till biblioteket (se 
under gemensamt) 
Bra förrådsutrymmen 
 

Kök till Ljusglimten och andra 
verksamheter – 
gemensamhetskök 

  Stort kök 
- kan användas till flera olika verksamheter 
- flera spisar, frysar och kylrum 
- Förråd för livsmedel 
- Linneförråd 
- Utrymmen för köksutrustning, porslin etc 
- Separat entré för in- och utlastning 

 
Förrådsutrymmen till Ljusglimten    

 
 

Vävlokal 25 personer > 140 m2 12 – 13 vävstolar, garderob 
 
 

Förråd till vävlokal    
 
 

Lokal för arbetsmöten 30 personer   
 
 

Förråd för arbetsmöten    
 
 

Tjänsterum, diakon   Bör ligga i anslutning till diakoniverksamheten. 
Plats för xx besökare 
 

Tjänsterum för diakonassistent   Bör ligga i anslutning till diakoniverksamheten. 
 
 

Snickarbod/hobbyrum   Samutnyttjas med 
 
 

 
De olika lokalerna bör ligga intill varandra och bilda ett ”diakoni-centrum” – gärna med Ljusglimtens 
cafélokal i centrum och övriga utrymmen placerade som ”tårtbitar runt omkring”. 
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Barn- och ungdomsverksamhet 
 

Rumsnamn/funktion Antal 
personer 
Personslag 
Arbetsplats 
Besökare 
etc 

Storlek 
m2  

Anm. 
(behov av kontakt med, utrustning etc) 

Simbassäng  20 m2 + 
ytterligare 
yta i 
poolrumm
et 

Skall gå att täcka, så att rummet också kan 
användas till annat 
 

Rum kring simbassängen  60 m2 För lekar, konferenser mm 
 
 

Bastu   Två duschar 
 
 

Omklädnings- och duschrum   Dam resp. herr 
 
 

Pentry/kök i anslutning till 
barnlokalerna 

   
 
 

Förråd    
 

Rum för barnaktiviteter   Småbarn 
 
 

Rum för barnaktiviteter   Äldre barn 
 
 

”Målarrum” 10-20 
personer 

 Bra diskbänk, torkplatser, arbetsbord (höga med 
höga stolar) så att man också kan stå och arbeta 
 

Leksal för barngrupper   I anslutning till rum för barnaktiviteter och 
målarrum 
 

Lite större ”mysrum”, 
ungdomsrum 

  För ungdomar, samtalsgrupper mm att ”hänga” i, 
samtala, vara 
 

Allaktivitetsrum   Lek, ev innebandy, gymnastik, dans 
 

Tjänsterum, församlingspedagog   Skall kunna ta emot 1-2 besökare 
 

Tjänsterum, församlingspedagog   Skall kunna ta emot 1-2 besökare 
 

Tjänsterum, assistent i 
församlingsarbetet 

 10 m2 Skall kunna ta emot en besökare/ kan ev delas med 
den andra assistenten men då större yta 
 

(Tjänsterum, assistent i 
församlingsarbetet), se 
föregående ruta 

 10m2 Skall kunna ta emot en besökare 
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Musikverksamhet 
 

Rumsnamn/funktion Antal 
personer 
Personslag 
Arbetsplats 
Besökare 
etc 

Storlek 
m2  

Anm. 
(behov av kontakt med, utrustning etc) 

Körsal Ca 40 
personer 

Ca 150 
m2 

- Rummet bör vara akustiskt anpassat för 
musik, gärna trägolv. 

- Det bör finnas gott om utrymme för 
notförvaring, många skåp och hyllor (alt 
ett mindre rum i anslutning till körsalen, 
som fungerar som kör- och notbibliotek 
och förvaring) 

- Tavla med notlinjer 
- CD-anläggning 

 
Undervisningsrum 2-5 personer Ca 15 m2 - Ett rum där man kan bedriva sång- och 

pianoundervisning (man behöver då inte 
låsa en stor sal, när man arbetar med 
enskilda elever) 

- Rummet kan också fungera som 
övningslokal för elever när de har 
håltimme etc 

- Bra att ha en liten digital 
kyrkövningsorgel (det tillverkas speciella 
sådana) i rummet, då behöver 
orgeleleverna inte alltid ta sig till kyrkan 
varje gång de skall öva 

 
Barnkörrum Ca 20-30 

personer 
Ca 40 m2 - rum för spädbarnsmusik, musiklek och 

barnkör, som är anpassat efter denna 
verksamhet 

- i rummet bör finnas utrymme för 
förvaring av rytminstrument och dyl 

- gärna tillgång till litet pentry för fika med 
småbarnsföräldrarna 

 
Tjänsterum, organist  12-15 m2 Skall kunna ta emot enstaka besökare 

 
Tjänsterum, kantor  12-15 m2 Skall kunna ta emot enstaka besökare 

 
Förråd   - i anlsutning till tjänsterummen bör det 

finnas utrymme för förvaring av 
gemensam musiklitteratur som båda 
musikerna använder i sitt dagliga arbete 

- bra som det är idag med ett litet 
gemensamt rum för planering och 
förvaring 
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Administration 
 

Rumsnamn/funktion Antal 
personer 
Personslag 
Arbetsplats 
Besökare 
etc 

Storlek 
m2  

Anm. 
(behov av kontakt med, utrustning etc) 

Tjänsterrum, kyrkoherde   skall kunna ta emot 4-5 besökare 
 
 

Tjänsterrum, komminister   Skall kunna ta emot 3-4 besökare 
 
 

Tjänsterrum, komminister   Skall kunna ta emot 3-4 besökare 
 
 

Tjänsterum, kamrer  25m2 Plats för 1-2 besökare 
 
 

Tjänsterum, assistent  25m2 Plats för en besökare 
 
 

Arkiv  20m2 Brandsäkert 
 
 

Kopieringsrum  25m2  
 
 

Förråd  15m2 Kontorsmaterial 
 
 

Förråd  15m2 Dataserver 
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Gemensamt 
 

Rumsnamn/funktion Antal 
personer 
Personslag 
Arbetsplats 
Besökare 
etc 

Storlek 
m2  

Anm. 
(behov av kontakt med, utrustning etc) 

Kyrksal 50 personer  Kan användas som andaktsrum (jfr dagens 
”Mariarum”) 
 

Samlingssal 100-150 
personer 

 - ljus, välkomnande, gärna med rund estrad 
för upp till xx personer 

- förråd för stolar, bord, overhead-apparat 
mm 

- TV-skåp, filmvisning, uppträdande 
- Väl tilltagen ljudanläggning 

(mixerutrustning) 
- Jfr dagens ”Ceciliasal” 
- Skall kunna öppnas upp mot kyrksal och 

serveringslokal 
 

Serveringslokal 100-150 
personer 

 - Större kyrkliga samlingar som t ex 
auktioner, lutherhjälpsdagar etc, 
minnesstunder, uthyrning till 
pensionärsföreningar 

- Förråd för bord och stolar 
- Skall kunna öppnas upp mot samlingssal 

 
(Andaktsrum), se under kyrksal 
ovan 

10-30 
personer 

 Jfr dagens ”Mariarum” 
 
 

Bibliotek   Skall vara tillgängligt för besökare – böcker, 
tidskrifter mm 
 

Samtalsrum 2-4 personer  Ljust, med fönster, utan insyn ljudisolerat 
 
 

Rum för studiegrupp 10-15 
personer 

  
 
 

Sammanträdesrum 20-25 
personer 

  
 
 

Sammanträdesrum, mindre 5-10 
personer 

  
 
 

Meditationsrum 15 personer   
 
 

Upplevelserum   Behöver ej ha fönster, kan ligga i källaren 
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Kök   - kan användas till flera olika verksamheter 
- flera spisar, frysar och kylrum 
- Förråd för livsmedel 
- Linneförråd 
- Utrymmen för köksutrustning, porslin etc 
- Separat entré för in- och utlastning 

 
Omklädnings- och duschrum för 
personalen 

  Både för damer och herrar 
 
 

Lunchrum för personalen Upp till 20 
personer 

 Pentry-utrustning, diskmaskin, mikrovågsugn, kyl 
och frys 
 

Vaktmästeriutrymme   - tvättmaskin och torktumlare 
- utrustning för handtvätt 
- torkning (skall kunna hänga) 
- strykning 
- reparationer 

Städskrubb   - på varje våningsplan 
- skurmaskin? 
 

Förråd   Kemikalier, hushålls- och toapapper mm 
 
 

Vilrum    
 
 

Handikapptoaletter    
 
 

Parkeringsplatser för besökare 100 st   
 
 

Parkeringsplatser för anställda 20 st  Försedda med eluttag för motorvärmare 
 
 

Garage/alt carport för kyrkans bil   Försedd med eluttag vid carport 
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Vidareutveckling av lokalprogram för ett nytt församlingshem 
 

Diakoni 
 

Rumsnamn/funktion Antal 
personer 
Personslag 
Arbetsplats 
Besökare 
etc 

Storlek 
min. m2 

Storlek 
max. m2  

Anm. 
(behov av kontakt med, utrustning 
etc) 

”Ljusglimten”, cafélokal 60 personer 70 80 Skall ha kontakt med: 
- Gemensamhetskök 
- Bibliotek 
- Hobbyrum 
- Vävlokal 

 
Kök till Ljusglimten och andra 
verksamheter – 
gemensamhetskök 

 40 50 Stort kök 
- kan användas till flera olika 

verksamheter 
- flera spisar, frysar och 

kylrum 
- Förråd för livsmedel 
- Linneförråd 
- Utrymmen för 

köksutrustning, porslin etc 
- Separat entré för in- och 

utlastning 
 

Förrådsutrymmen till Ljusglimten     
 

Vävlokal 25 personer 140 170  
 

Förråd till vävlokal     
 
 

Lokal för arbetsmöten 30 personer   Samordnas med annan lokal 
 
 

Förråd för arbetsmöten     
 
 

Tjänsterum, diakon  13 
 

15 Bör ligga i anslutning till 
diakoniverksamheten. Plats för xx 
besökare 
 

Tjänsterum för diakonassistent  10 12 Bör ligga i anslutning till 
diakoniverksamheten. 
 
 

Snickarbod/hobbyrum  40 50 Egen lokal med angränsning till 
Ljusglimten. Egen ingång. 
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Barn- och ungdomsverksamhet 
 

Rumsnamn/funktion Antal 
personer 
Personslag 
Arbetsplats 
Besökare 
etc 

Storlek 
min. m2 

Storlek 
max. m2  

Anm. 
(behov av kontakt med, utrustning 
etc) 

Pentry/kök i anslutning till 
barnlokalerna 

    
 
 

Förråd     
 
 

Rum för barnaktiviteter  30 35 Småbarn 
 
 

Rum för barnaktiviteter  30 35 Äldre barn 
 
 

”Målarrum” 10 pers 25 30 Bra diskbänk, torkplatser, arbetsbord 
(höga med höga stolar) så att man 
också kan stå och arbeta 
 

Leksal för barngrupper    Samordnas med allaktivitetsrum 
 

Lite större ”mysrum”, 
ungdomsrum 

 30 35 För ungdomar, samtalsgrupper mm 
att ”hänga” i, samtala, vara. 
Möjligheter till aktiviteter 
exempelvis biljard eller liknande. 
 

Allaktivitetsrum  50 60 Lek, ev innebandy, gymnastik, dans 
 

Tjänsterum, församlingspedagog  13 15 Skall kunna ta emot 1-2 besökare 
 

Tjänsterum, församlingspedagog  13 15 Skall kunna ta emot 1-2 besökare 
 

Tjänsterum, två assistenter i 
församlingsarbetet 

 13 15 Skall kunna ta emot en besökare/ kan 
ev delas med den andra assistenten 
men då större yta 
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Musikverksamhet 
 

Rumsnamn/funktion Antal 
personer 
Personslag 
Arbetsplats 
Besökare 
etc 

Storlek 
min. m2 

Storlek  
max. m2  

Anm. 
(behov av kontakt med, utrustning 
etc) 

Körsal Ca 40 
personer 

100 150 - Rummet bör vara akustiskt 
anpassat för musik, gärna 
trägolv. 

- Det bör finnas gott om 
utrymme för notförvaring, 
många skåp och hyllor (alt 
ett mindre rum i anslutning 
till körsalen, som fungerar 
som kör- och notbibliotek 
och förvaring) 

- Tavla med notlinjer 
- CD-anläggning 

 
Samordnas med samlingslokal. 
 

Undervisningsrum 2-5 personer  15 - Ett rum där man kan bedriva 
sång- och 
pianoundervisning (man 
behöver då inte låsa en stor 
sal, när man arbetar med 
enskilda elever) 

- Rummet kan också fungera 
som övningslokal för elever 
när de har håltimme etc 

- Bra att ha en liten digital 
kyrkövningsorgel (det 
tillverkas speciella sådana) i 
rummet, då behöver 
orgeleleverna inte alltid ta 
sig till kyrkan varje gång de 
skall öva 

 
Barnkörrum Ca 20-30 

personer 
 Ca 40 m2 - rum för spädbarnsmusik, 

musiklek och barnkör, som 
är anpassat efter denna 
verksamhet 

- i rummet bör finnas 
utrymme för förvaring av 
rytminstrument och dyl 

- gärna tillgång till litet pentry 
för fika med 
småbarnsföräldrarna 

 
Samordnas med leksal. 
 

Tjänsterum, organist  10 12 Skall kunna ta emot enstaka besökare 
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Tjänsterum, kantor  10 12 Skall kunna ta emot enstaka besökare 
 

Förråd    - i anlsutning till 
tjänsterummen bör det 
finnas utrymme för 
förvaring av gemensam 
musiklitteratur som båda 
musikerna använder i sitt 
dagliga arbete 

- bra som det är idag med ett 
litet gemensamt rum för 
planering och förvaring 
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Administration 
 

Rumsnamn/funktion Antal 
personer 
Personslag 
Arbetsplats 
Besökare 
etc 

Storlek 
min. m2  

Storlek 
max. m2  

Anm. 
(behov av kontakt med, utrustning 
etc) 

Tjänsterrum, kyrkoherde  13 15 skall kunna ta emot 4-5 besökare 
 
 

Tjänsterrum, komminister  13 15 Skall kunna ta emot 3-4 besökare 
 
 

Tjänsterrum, komminister  13 15 Skall kunna ta emot 3-4 besökare 
 
 

Tjänsterum, kamrer  10 12 Plats för 1-2 besökare 
 
 

Tjänsterum, assistent  10 12 Plats för en besökare 
 
 

Arkiv    Brandsäkert 
Placeras i källaren 
 

Kopieringsrum  15 25 Placeras i anslutning till kontor. 
 
 

Förråd    Kontorsmaterial 
 
 

Förråd  7 10 Dataserver 
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Gemensamt 
 

Rumsnamn/funktion Antal 
personer 
Personslag 
Arbetsplats 
Besökare 
etc 

Storlek 
min. m2 

Storlek 
max. m2  

Anm. 
(behov av kontakt med, utrustning 
etc) 

Kyrksal 50 personer 80 100 - I anslutning till entré 
- Skall gå att öppna mot 

samlingssal 
 

Samlingssal 100-150 
personer 

120 150 - ljus, välkomnande, gärna 
med rund estrad för upp till 
xx personer 

- förråd för stolar, bord, 
overhead-apparat mm 

- TV-skåp, filmvisning, 
uppträdande 

- Väl tilltagen ljudanläggning 
(mixerutrustning) 

- Jfr dagens ”Ceciliasal” 
- Skall kunna öppnas upp mot 

kyrksal och serveringslokal 
 

Serveringslokal 100-150 
personer 

120 150 - Större kyrkliga samlingar 
som t ex auktioner, 
lutherhjälpsdagar etc, 
minnesstunder, uthyrning 
till pensionärsföreningar 

- Förråd för bord och stolar 
- Skall kunna öppnas upp mot 

samlingssal 
 

Bibliotek    - Skall vara tillgängligt för 
besökare – böcker, 
tidskrifter mm 

- Skall vara i anslutning till 
Ljusglimten 

 
Samtalsrum 2-4 personer   Ljust, med fönster, utan insyn 

ljudisolerat 
 

Rum för studiegrupp 10-15 
personer 

   
 
 

Sammanträdesrum 20-25 
personer 
 

  Samordnas med lunchrum 

Sammanträdesrum, mindre 5-10 
personer 
 

   

Meditationsrum 15 personer    
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Upplevelserum    Behöver ej ha fönster, kan ligga i 
källaren 
 

Kök    Se kök i diakoni 
 
 

Omklädnings- och duschrum för 
personalen 

   Både för damer och herrar 
 
 

Lunchrum för personalen Upp till 20 
personer 

  Pentry-utrustning, diskmaskin, 
mikrovågsugn, kyl och frys 
 

Vaktmästeriutrymme    - tvättmaskin och torktumlare 
- utrustning för handtvätt 
- torkning (skall kunna 

hänga) 
- strykning 
- reparationer 
- i anslutning till aggregatrum 
- i anslutning till serverrum 

Städskrubb    - på varje våningsplan 
- skurmaskin? 
 

Förråd    Kemikalier, hushålls- och toapapper 
mm 
 

Vilrum    I anslutning till personalutrymmen. 
Inreds gärna med handfat. 
 

Handikapptoaletter    Skall finnas på alla våningar 
 

Parkeringsplatser för besökare 100 st    
 

Parkeringsplatser för anställda 20 st   Försedda med eluttag för 
motorvärmare 
 

Garage/alt carport för kyrkans bil    Försedd med eluttag vid carport 
 

 



BANKERYDS NYA FÖRSAMLINGSHEM
CENTRALT BELÄGET PÅ JUNETOMTEN MITT EMOT VÅRDCENTRALEN KOMMER 

DET NYA FÖRSAMLINGSHEMMET ATT UTGÖRA EN NATURLIG TRÄFFPUNKT FÖR 

SAMHÄLLETS INVÅNARE. 

GENOM ATT SAMLA FÖRSAMLINGENS ALLA VERKSAMHETER UNDER ETT OCH 

SAMMA TAK SKAPAS EN STÖRRE GEMENSKAP FÖR PERSONAL OCH BESÖKARE. 

ARKITEKTUR
MED VARMA FASADMATERIAL SOM OLJAT LÄRKTRÄ OCH STORA GLASPARTIER 

SKAPAS EN INBJUDANDE OCH VÄLKOMNANDE ATMOSFÄR UNDER DYGNETS 

ALLA TIMMAR. 

ÄVEN INVÄNDIGT HAR NATURLIGA MATERIAL ANVÄNTS MED BJÖRKBEKLÄDDA 

VÄGGAR OCH VÄGGAR MÅLADE I LJUSA KULÖRER.

PLANLÖSNINGAR
FÖR ATT SKAPA EN NATURLIG UPPDELNING AV BYGGNADEN HAR DE MER OFF-

ENTLIGA LOKALERNA SOM SAMLINGSAL, KYRKSAL OCH DIAKONILOKALERNA 

PLACERATS I BYGGNADENS ENTRÉPLAN OCH PERSONALUTRYMMEN, LOKALER 

FÖR BARN- OCH MUSIKVERKSAMHET HAR PLACERATS I BYGGNADENS ÖVRE 

PLAN.

BYGGNADEN HAR ÄVEN ETT SUTTERÄNGPLAN DÄR BYGGNADENS TEKNISKA 

UTRYMMEN HAR PLACERATS, MEN ÄVEN EN UTHYRNINGBAR DEL MED DUSCH 

OCH BASTU. HÄR FINNS ÄVEN EN  STÖRRE UNGDOMSLOKAL PLACERATS SAMT 

ETT STÖRRE FÖRRÅD OCH ARKIV.   

SITUATIONSPLAN  1:750

FÖRSAMLINGSHEM I BANKERYD EXAMENSARBETE AV CHRISTOPHER CARLSSON



FASAD MOT ÖSTER 1:100

FASAD MOT SÖDER 1:100

FÖRSAMLINGSHEM I BANKERYD EXAMENSARBETE AV CHRISTOPHER CARLSSON



FASAD MOT VÄSTER 1:100

FASAD MOT NORR 1:100

FÖRSAMLINGSHEM I BANKERYD EXAMENSARBETE AV CHRISTOPHER CARLSSON



1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

KYRKSAL
A: 99.98 m2

VÄVLOKAL
A: 160.95 m2

HOBBYRUM
A: 55.73 m2

BIBLIOTEK
A: 33.32 m2

AVFALLSHANTERING
A: 10.69 m2

FRD
A: 22.72 m2

SERVERINGSLOKAL
A: 122.52 m2

STÄD

KÖK
A: 48.29 m2

KYLRUM
A: 3.79 m2, FRD

A: 3.99 m2

KAPPRUM

ENTRÉ

OFFENTLIGA LOKALER

VERKSAMHETSBUNDNA LOKALER

SCEN

ALTARE<

CAFÉ
A: 79.16 m2

SAMLINGSSAL
A: 150.00 m2

DIAKONI

A

A

B B

1
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6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

+,-

+,-

KOPIERING
A: 13.07 m2

LUNCHRUM/SAMMANTRÄDE
A: 26.57m2

SAMTAL
A: 10.97m2

VILRUM
A: 8.72 m2

KONTOR
A: 9,99 m2

F÷RR≈D
A: 11.82 m2

KONTOR
A: 13.40 m2 KONTOR

A: 10.94 m2 KONTOR
A: 10.78 m2

KONTOR
A: 14.73 m2

KONTOR
A: 14.54 m2 KONTOR

A: 14.58 m2

KONTOR
A: 15.15 m2

KONTOR
A: 10.95 m2

KONTOR
A: 10.95 m2

KONTOR
A: 15.07 m2

KONTOR
A: 15.07 m2

KONTOR/SAMMANTRÄDE
A: 22.26 m2

MEDITATION
A: 20.10 m2

MUSIK÷VNING
A: 12.98 m2

STƒD

FRD
A: 10.69 m2

BARNVERKSAMHET/LEKSAL
A: 39.41 m2

BARNVERKSAMHET/LEKSAL
A: 44.62 m2

BARNVERKSAMHET/LEKSAL
A: 37.22 m2

MÅLARRUM
A: 11.94 m2

VÄNTRUM
A: 23.81 m2

PERSONALUTRYMMEN

BARN- OCH UNGDOMSVERKSAMHET

MUSIKLOKALER

STÖD/REKREATION

OFFENTLIGA LOKALER

!

"

#
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%
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6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

UNGDOMSLOKAL
A: 151.62 m2

ENTRÉ

ARKIV
A: 43.48 m2

FÖRRÅD
A: 40.24 m2

MASKINGARAGE
A: 33.94 m2

AGGREGATRUM
A: 71.52 m2

STÄD
A: 5.00 m2

FRD
A: 17.20 m2

DUSCH/OMKL
A: 18.50 m2

DUSCH/OMKL
A: 22.13 m2

BASTU
A: 14.45 m2

VAKTMÄSTERI
A: 48.16 m2

PERSONALUTRYMMEN

BARN- OCH UNGDOMSVERKSAMHET

VERKSAMHETSBUNDNA LOKALER

UTHYRNINGSBARA LOKALER

OFFENTLIGA LOKALER

SERVERRUM
A: 5.09 m2

ENTRÉPLAN 1:200 ÖVRE PLAN 1:200 SUTTERÄNGPLAN 1:200

BTA: 2641 m2

FÖRSAMLINGSHEM I BANKERYD EXAMENSARBETE AV CHRISTOPHER CARLSSON



SEKTION A-A 1:100

SEKTION B-B 1:100
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VY FRÅN VÄSTER

VY FRÅN SYDOST

VY FRÅN NORDOST

FÖRSAMLINGSHEM I BANKERYD EXAMENSARBETE AV CHRISTOPHER CARLSSON



ENTRÉHALL, ENTREPLAN

VY FRÅN MEDITATIONSRUM MOT SAMLINGSSAL

ENTRÉHALL, ÖVRE PLAN

KYRKSAL

FÖRSAMLINGSHEM I BANKERYD EXAMENSARBETE AV CHRISTOPHER CARLSSON
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