
  

 

EQUMENIAKYRKAN 

FLODA 
Programhandling ny kyrka 2017-03-15 

INLEDNING 
Vår vision är att vara en kyrka för hela livet 
där mötet med Jesus Kristus förvandlar – 
mig, dig, Floda och världen. Detta innebär 
att vår kyrka och våra övriga mötesplatser 
skall vara en oas i samhället, där vi kan må 
gott, vara oss själva, hämta kraft och bli 
utmanade. Allt detta utifrån viljan att vara 
en öppen kyrka mitt i samhället. 

 

Församlingsbygget 
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1. Bakgrund 
Det är i möten som relationer uppstår, möten med Jesus och möten med andra människor. För att 

uppfylla vårt uppdrag behöver vi skapa möjlighet för fruktsamma möten genom naturliga och 

inbjudande mötesplatser. Idag möter vi många ungdomar genom vårt ungdomsarbete och vår 

konfirmation. Då de flesta livsavgörande beslut fattas i unga år är detta arbete ytterst angeläget. 

Samtidigt skapar det en naturlig relation till dessa ungdomars föräldrar och anhöriga. På samma sätt 

som Floda secondhand & café, Skallsjöskogars missionshus och Floda Nova sportcenter har låga 

trösklar för förstagångsbesökaren, så vill vi att Garveriet och kyrkbyggnaden skall hjälpa 

församlingen till att väcka intresse och nyfikenhet på vad vi kan erbjuda och därigenom väcka 

nyfikenhet på Jesus. Kyrkan är till för alla. Visionen att möta människan är bärande i beslutet att 

docka vår kyrka med Garveribyggnaden. 

 

Såväl kyrkans verksamhet som dess lokaler har genom alla tider varit föremål för omprövning. På 

senare tid har det blivit mer och mer projektorienterat. Gudstjänsten är fortfarande den centrala 

mötesplatsen, men kompletterande verksamhet startar för att efterhand ersättas med annan. 

Nyckelordet för lokalerna är med andra ord flexibilitet. Den nuvarande utformningen är resultat av ett 

omfattande engagemang som lett till etappvis om och tillbyggnad utifrån ett förändrat lokalbehov. Ett 

engagemang som förts från generation till generation från det att Missionskyrka i Floda invigdes 1940 

fram till dagens behov och förutsättningar. 

 

 

 

Historik om Garveriet 

Grosshandlare Johan Wennerberg anlade på 

1870-talet ett sullädergarveri och flyttade då sin 

verksamhet från Göteborg. År 1898 övertogs 

verksamheten av Nestor Brodin som utvecklade 

verksamheten till att innefatta tillverkning av 

smorläder och vattentätt smidigt läder.  Kring år 

1900 byggde han ett bostadshus på platsen, åt sig 

och sin familj. Detta hus kallar vi idag för ”Gula 

villan” men det hade vid uppförandet en tredelad 

färgsättning.  

 

Nestor Brodin efterträddes av sonen Lars Brodin 

som även han utvidgade rörelsen. 1933 uppförde han dessutom ett bostadshus åt sig och sin familj, 

öster om sitt föräldrahem. 1934 lät Lars Brodin uppföra den vita fabriksbyggnaden. Under 1960-talet 

framställdes flera typer av skinn: beklädnadsskinn, mocka, foder, bokbinderiskinn, mönstrade skinn 

samt skinn till handskar, väskor och portföljer. Antalet anställda var vid denna tid ett tjugotal. 

Firmanamnet var AB Nestor Brodin, Läderfabrik. (Text hämtat från garveriet.bloggspot.se) 
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2. Förutsättningar 

 
 

Kommunen är positiv till att kyrkan etablerar sig på garveriet och att området utvecklas enligt 

framtagen utvecklingsplan ovan och enligt gällande detaljplan från 1992. En tomt på ca 3100 m2 som 

kyrkan skall byggas på, kommer att avstyckas från garverifastigheten vid en lantmäteriförrättning 

innan byggstart.  

 

Garveriområdet är delvis sanerat från miljögifter från den gamla garveriverksamheten. Utredning på 

föroreningarnas utbredning och saneringsmetod är genomförd av fastighetsägaren. Ansökan är 

inlämnad till Länsstyrelsen om att sanera kvarvarande miljögifter och arbetet beräknas vara klart 

hösten 2017.  

 

Vatten, avlopp, vägar, parkering och utvändig belysning inom garveriområdet hanteras som 

gemensamhetsanläggning och kostanden fördelas mellan områdets olika fastigheter. 

 

På grund av översvämningsrisker föreskriver detaljplanen att färdig mark för utevistelse inte skall ha 

lägre mark än +52,0. Den befintliga marken vid dagens entré till garveriet ligger på ca +52,60 och 

marken runt den blivande kyrkan varierar från 52,60 till 51,70 vid tomtgräns mot Säveån. I 

geotekniskt PM till detaljplanen bedöms markhöjd kring byggnader till +52,50 (motsvarande lägsta 

golvnivå) med hänsyn till översvämningsrisk. Vid utfyllnad för att höja marken riskeras sättningar i 

mark. Det är därför angeläget att dels minska kravet på uppfyllnadshöjd och dels i möjligaste mån 

använda lätt fyllning för att avlasta marken. 

 

Geoteknisk undersökning är genomförd. 

 

Kommunen har ställt krav att vi i bygglov bl.a. ska redovisa: 

 Geoteknisk undersökning för att klarlägga markens stabilitet 

 Att en gemensamhetsanläggning skapas för garveriområdet och ansluts till kommunala VA-

nätet. 

 Riskanalys där riskreducerande åtgärder för farligt gods på järnvägen skall redovisas 

 Behov av sanering av miljögifter i mark till nivå ”Känslig markanvändning (KM)  
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3. Verksamhetsprogram 

Gudstjänst & musikliv 

 

Församlingen har tidigare beskrivit kyrksalens behov av sittplatser till 250 bekvämt sittande vid 

normal möblering. Det skall vid särskilda tillfällen finnas möjlighet att expandera in i angränsande 

ytor för att rymma 400 sittande. Liggande förslag kan varieras från 245 platser i kyrksal till 400 

platser genom förtätning och expansion ut i lobbyn.  

Ytterligare sittplatser kan möjliggöras genom en expansion in i församlingssal. Detta ger begränsad 

sikt till scen men möjliggör ca 80 – 100 platser. I en framtid kan en läktare byggas med ytterligare ca 

50 - 80 platser, alternativt bygga ut kyrksalen med 6 meter vilket ger ca 130 platser. 

 

Rummets utformning ger en organisk känsla och skall uppfattas som ett kyrkorum även när ingen 

verksamhet bedrivs. 

 

Tillträde till estraden säkras genom att del av estradens framkant är utformad som en trappa, detta 

minskar även känslan av avstånd mellan talare på estraden och sittande åhörare. En ramp integreras i 

estraden för att erbjuda tillträde för rullstolsbunden. 

 

Ett stort fönster är placerat i rummets sydöstra fasad för att få kontakt med naturen mot Säveån. 

 

För att undvika att åhörare har motljus skall fonden bakom talare ej vara ljusgenomsläpplig. Särskild 

omsorg om scenens akustiska rum för musikanter och sångare kommer att studeras. 

 

Längs väggen mot järnvägen möjliggörs ett arrangemang med ljusbärare, liksom vid det stora fönstret 

mot Säveån. 

  

Ett mindre bön/andaktsrum är placerat i kyrksalens bakkant. 
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Servering, fest & församlingssalen 

 
I kyrkan skall det vid normal möblering finnas plats för ca 200 kyrkkaffe besökare spritt över lobby, 

lounge och församlingssal. 

 

Församlingssalen rymmer 150 sittande i en bekväm möblering med bra ljudkomfort. 

Generösa fönster ger en bra kontakt med naturen utanför och tillträde till en generös altan. 

Det skall finnas tillgång till ljud och bildprojektion i församlingssal. 

 

 

 
 

 

Servering sker från en lucka mot loungen, utöver denna lucka sker servering även från en 

portabel serveringsö i församlingssalen. 

 

För att säkerställa att diskning inte stör övrig verksamhet inreds ett särskilt diskrum i köket. 

Kökets kvartalsbehov av förvaring ombesörjs genom förråd i anknytning till diskrummet. 

 

Köket skall vara konstruerat för att på ett effektivt sätt hantera caterad mat och kunna inredas 

med kyl, frys och ugn av industristandard. Det måste även vara smidigt och tillåtet med 

enklare matlagning för Alpha, läger, fredax, kvinnofrukostar, julbasarer och dylikt. Detta 

utreds vidare. 
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Barn, ungdom & familj 

 

Programhandlingens utpekade lokalbehov för barn, ungdom och familj är ej tillfullo 

ombesörjda i församlingens egna lokaler. Tillgodosett är behovet av familjerum och rum för 

konfirmation och Fredax. Lokalbehov för scout och söndagsskola är bara delvis 

tillgodosedda. 

 

Saknas är stor oöm samlingssal samt ytterligare ett grupprum lämplig som patrullrum för 

scout och klassrum för Söndax. Saknas görs även robustare hobbyrum. Planering pågår för 

garveriets lokaler. Förstahandsalternativet är att våra saknade funktioner primärt tillgodoses 

på plan 2 i Garveriet. Alternativ finns på plan 3, vilket dock sprider ut verksamheten olyckligt 

mycket. Finner vi ingen lösning i Garveriet finns möjlighet att lösa dessa behov i 

församlingens oinredda utrymme på plan 2. 

 

Musikrum och körrum bör delas med ABF, placering utreds. 

 

 

 

  Garveriet Kyrkan 

 

Expeditioner och samtal 

 

Kyrkan inrymmer två expeditioner för anställda, en expedition för församlingen med skrivare 

och kopiering samt ett samtalsrum för mindre möten. 

 

I framtiden kan finnas behov av ytterligare en expedition för anställda. Detta löses genom att 

församlingsexpeditionen blir en expedition för en anställd. Församlingsexpedition som 

funktion flyttas och integreras i plan 2:s utrymmen för skåp och grupprum. 
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Lokalförteckning 

 

Kyrkans rum   

 Rums yta eller rumskrav Anmärkning 

Plan 1   

Kyrksal 250 sittplatser Skall kunna ökas till 400 sittplatser 

Lobby/foajé Kapprumsyta för 250 jackor  

Andaktsrum  12,5 m2 Plats för ca 10 personer 

Samlingssal 150 platser vid bord  

Lobby/lounge 
Möblerad yta för ca 50 

kyrkkaffe besökare  

Kök och disk 38 m2  Samt 2 m2 buffert förråd 

Musik och ljud förråd 16 m2  

Toaletter inkl städutrymme -  

Plan 2   

Övre lobby Möblerbar yta Med köksenhet 

Samlingssal /”soffrum” 46,5 m2   

Grupprum / barnfamiljrum 19 m2  

Grupprum 25 m2  

Grupprum  16,5 m2  

Pastorsexp 9,5 m2   

Pastorsexp 9,5 m2   

Församlingsexp 9,5 m2  Inkl kopieringsmaskin mm 

Samtalsrum 11,5 m2  

Kapprum och toaletter -  

Städrum inkl tvättmaskin 5 m2   

Stol- och bordförråd 15 m2 
Litet utrymme på plan 1, resterande på 
plan 2 oinredd yta. 

Diverse förråd 20 m2 Plan 2 oinredd yta. 

Scout förråd 6 m2 Plan 2 oinredd yta. 

   

Plan 1 och 2 – Teknikrum - Ytor för fläktar, undercentral, elcentral 

   

Rum i kyrkan eller garveriet    

 Rums yta eller rumskrav Anmärkning 

Robust samlingslokal (scoutrum, lekrum, 
även för rytmik och dans) 65 m2 Garveriet. Placering ej klar 

Grupprum 15 m2 Garveriet. Placering ej klar 

Hobbyrum 20 m2 Garveriet. Placering ej klar 

Rep/musikrum 20 m2 Garveriet. Placering ej klar 

Körövningsrum Ca 60 personer i kör Garveriet. Placering ej klar 

Församlingsarkiv 4 m2 Garveriet. Placering ej klar 

   

Kyrkans byggnader   

"Friggebod"  30 m2 Trädgårds- och fastighetsförråd 

Kapell Plats för 20 personer  
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4. Ny kyrkbyggnad 

Gestaltning 

Tre gavelmotiv vänder sig mot Brovägen och de centrala delarna av Floda. 
 
Den första den befintliga Garveribyggnadens ursprungliga gavelmotiv i grov puts. Gaveln 
som är i tre våningar förenklas och förtydligas genom att bland annat riva befintligt hisschakt. 
 
Den andra, en lägre gavel i ljus kulör och slätare puts. Denna ny del är en förlängning av 
Garveriets gavel i två våningar. Genom att låta denna mindre byggnad ha puts som ytskikt 
förankras släktskapet med Garveriet och för att ytterligare förtydliga nytillskottet föreslås 
huset ha en slät puts med ramar kring fönstren i en grövre putsstruktur. 
 
Den sista gaveln som också innehåller den nya kyrkans kyrksal är klädd i träspån i ljusare 
grå ton. Variationen i träspånen bildar tillsammans en vacker helhet. Genom att använda 
mindre bitar av trä ("träspånen") kan fasaden visuellt upplevas rik på variation och risken för 
att gaveln upplevs platt och livlös minimeras. Träslag och behandling väljs med omsorg för 
att skapa en fasad som åldras vackert och naturligt utan ytbehandling som kräver underhåll. 
 
De tre huskropparna står i parallell relation till varandra, en befintlig och två nya. I mötet 
mellan gammalt och nytt skapas en remsa av glas. 
En gemensam foajé/ ljusgård binder samman kyrkan och garveriet. Detta ger en uppenbar 
känsla av helhet och möjligheten till samutnyttjande av alla lokaler blir uppenbar. 

 

Grundläggning och konstruktion 

Djupen från markytan till berg inom byggnadsytan kan med ledning av äldre geoundersökningar 

bedömas variera i intervallet 10-20 m. Jordlagren har bildats i Säveåns vatten och utgörs av allt från 

sand till lera, med inblandning av organiskt material som dy och gyttja. På grund av att åns lopp 

ändrats med tiden varierar lagerföljden från punkt till punkt. 
 

Det befintliga Nya Garveriet har grundlagts på dessa jordlager med utbredda plattor och sulor, utan 

pålning. Sedan byggandet 1934 har sättningsskillnader på upp till 0.45 m, med lokala golvlutningar 

överstigande 1:30 och medellutning hos byggnaden överstigande 1:100 uppstått. Rörelserna bedöms i 

stort sett ha avstannat, men det är viktigt att de inte tillåts ta fart igen genom belastningsökningar vid 

ombyggnad och/eller oförsiktiga pålningsarbeten i närheten.  
 

En detaljerad geoundersökning för aktuell kyrkobyggnad, delvis i två våningar med stora 

spännvidder, har utförts. Stödpålning under pelare och troligen även under golv skall utföras.   

 

Stödpålning ger stor frihet vid val av stomme och fasad. Preliminärt har diskuterats mellanbjälklag av 

spännarmerade betongelement med infällda lådbalkar av stål, som bärs av pelare främst i fasad och 

med ett minimum av bärande innerväggar för att kunna ge en flexibel och lätt ombyggbar 

planlösning. Uppreglade ytterväggar. Kyrksalens tak bärs upp av limträbågar för att ge en stor rymd. 

    

Se även under kapitel 2 förutsättningar för att undvika översvämning och sättningar. 
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Ventilation 

Ventilationen löses genom två i viss mån integrerade system (cirkulationssystem och 

vädringssystem): 

 

Ett cirkulationssystem som är fläktstyrt men enkelt uppbyggt. Detta system betjänar entréplan 

(kyrksal, foajé, passage samt samlingssal när denna inte är avskärmad). Eftersom dessa lokaler är 

extremt belastade måste systemet vara kraftfullt när det behövs, men minimerat övrig tid. Eftersom 

systemet skall ha mycket låg ljudnivå så bygger komponenternas yta mycket och därför delas 

systemet upp på tre fläktenheter. Kyrkorummets storlek är stort och luft måste även tillföras långt från 

scenen. När samlingssalens vikvägg är stängd tillhör den vädringssystemet men när det är öppet mot 

kyrksalen tillhör den cirkulationssystemet. Avluft från detta system passerar ut via lanternin i yttertak. 

 

Ett vädringssystem för naturlig ventilation via motorstyrda fönster, vädringssystem, som betjänar 

övriga lokaler. Avluft från detta system passerar ut via samma lanternin som kyrksalen. En poäng med 

detta system är att vi kan bibehålla takhöjder i rum eftersom det inte kräver ventilationskanaler och 

undertak.  

 

Energi 

Kyrkan värms upp med en bergvärmepump som kopplas via en ackumulatortank med flödesmätare. 

Golvvärme plan 1 och radiatorer plan 2. För drift av pumpar och belysning används solpaneler på tak. 

 

Eventuell framtida utbyggnad 

Illustrationen visar att kyrksalen kan förlängas med ca 7 meter och församlingsdelen ca 12 meter med 

en total utökning på ca 460 m2. En framtida utbyggnad kräver ett positivt besked från kommunen att 

flytta ett reservat för framtida ledningar i mark. 
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5. Organisation 

 
 

 

6. Ritningar 

 
 

 

 
Uppdaterade fasadritningar till församlingsmöte i maj 2017. 
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Ny kyrkbyggnad
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försäljning

Markköp/villkor 
för ny 

kyrkbyggnad

Fastighets-
bildning mm

Arbetsgrupper

Verksamhets 
planering

Drift och skötsel 
av ny kyrka

Flyttprocessen

Byggprojektet

Konsulter

Entreprenörer

Eget arbete

Inredning och 
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Finansiering
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