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INLEDNING
Denna rapport utgör en del av projektet Dokumentation av modern arkitektur i Norrbotten som
bedrivs av Norrbottens museum. Det övergripande syftet med projektet är att öka kunskapen
om efterkrigstidens arkitektur i länet, vilken i detta sammanhang ofta blivit förbisedd.
Kunskapsuppbyggnad beträffande denna bebyggelse är också en viktig förutsättning för
framtida verksamhet.
Norrbottens museums målsättning är att skapa en översikt över den bebyggelse som uppförts i
Norrbotten under tiden 1950 till nutid, delvis genom ett antal ingående dokumentationer av
enskilda byggnader/anläggningar. Dokumentationerna omfattar byggnader och miljöer
representerande olika verksamhetskategorier; offentliga institutioner, lokaler för förvaltning
och undervisning, industrimiljöer, bostäder och så vidare. Objekten är arkitektoniskt
intressanta, tidstypiska, epokgörande, stilbildande eller på annat sätt särskilt angelägna eller
omtalade. Byggnader i alla länets kommuner kommer att finnas representerade i materialet.
Projektet som helhet är ett samarbete mellan museets bebyggelseantikvarier och fotografer och
de ingående dokumentationerna är avsedda att resultera dels i en skriftlig rapport, dels i en
fotodokumentation.
Denna dokumentation av Björkskatakyrkan i Luleå utfördes av blivande bebyggelsesantikvarie
Clara Nyström under praktikperioden marsmånad 2010. Fotograf var Göran Dahlin Alla
fotografier i denna rapport: © 2010 Norrbottens museum. Insamlat material finns tillgängligt i
Norrbottens museums arkiv och bildarkiv.
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HISTORIK
Stadsdelen Björkskatans historia
Björkskatan ligger 5 km nordöst om Luleå centrum, Luleå kommun. Närheten till natur och
vatten präglar området vilken i väster omges av Björskatafjärden och i norr av Björsbyfjärden
medan friluftsområdet Ormberget ligger i öster. I söder gränsar området till bostadsområdet
Lulsundet.
Stadsdelen är ung och byggdes i etapper under främst 1970talet och tidens ideal kan ses i den
byggda miljön. Trafiksepareringen är utpräglad och området korsas av större leder med god
framkomlighet. Bebyggelsestrukturen är funktionsseparerad där boende, handel och arbete
skiljs åt med en integrerad centrumanläggning. I områdets norra och västra del fanns sedan
tidigare fritidsbebyggelse.
Planeringen av Björkskatan uppkom i samband med den planerade etableringen av Stålverk-80
i Luleå vilken förväntades öka invånarantalet i staden drastiskt. Björkskatan samt stadsdelarna
Porsön och Herstön uppfördes för att mätta behovet av bostäder, samtliga tre med integrerade
centra. Stålverk 80, en enorm industrisatsning som skulle ge 2300 nya arbetstillfällen i Luleå,
började planeras 1973 men redan 1976 var det inaktuellt. Flera bostäder i Björkskatan stod
därför periodvis tomma efter uppförandet, men redan 1980 rapporterades i tidskriften NSD hur
området var på väg att leva upp i och med nya inflyttningar. 1 Stadsdelen var planerad för att få
ca 7000 invånare. Idag är invånarantalet ungefär 4500 personer, vilken har varit relativt
konstant under de senaste åren. 2
Inför nybyggnationen reste projekt och ledningsgruppen, i november 1973, på en resa och
studerade låga bostadsområden och integrerade centrumanläggningar, vilket inspirerade och
mynnade ut i olika bostadsmiljöer. 3 De flesta byggnader uppfördes innan 1980 men några
senare kompletteringar har gjorts. Bostadsbeståndet består främst av villor och radhus men
även utav lägenheter. För att få en mer personlig skala byggdes mindre bostadsenheter inom
det stora bostadsområdet, där varje gata bildar en egen bostadsgrupp.
Centrumanläggningen ligger geografiskt mitt i stadsdelen och invigdes 1977-1978. Två större
byggnadskroppar på var sin sida av en mindre gata huserar matvarubutik, bibliotek, skola,
restaurang, kiosk samt Björkskatakyrkan. I en friliggande byggnad sydöst om
byggnadskomplexet ligger Andreaskyrkan, vilken tillhör Luleås baptistförsamling. I stadsdelen
ligger även ett större byggnadskomplex för landstinget vilken bland annat innehåller
vårdcentral, apotek, café, friskola, arkiv och bibliotek samt kontorslokaler för Norrbottens
museum.

1

www.arkitekt.se 2010-03-17
www.luleå.se 2010-03-10
3
Arkiv Norrbottens museum
2
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Översiktskarta över Björkskata-centrum. Kyrkan med beteckning 1:503 sitter samman med centrumhuset med
skolan. Handelshuset har beteckningen 1:505 medan Andreakyrkan har 1:361
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Övertaliga kyrkor
Dokumentationen om Björkskatakyrkan har delvis utförts då Björkskatakyrkan kan komma att
förlora sin funktion som kyrka. Ärendet är under utredning.
En kyrka anses övertalig då ingen eller mycket liten kyrklig aktivitet i form av gudstjänster och
kyrkliga handlingar förekommer. Detta kan leda till åtgärder som innebär ändrad användning eller
försäljning av dessa. Svenska kyrkan och många församlingar uppmärksammar detta samtidigt
som Riksantikvarieämbetet, myndighet med ansvar för frågor som rör kulturmiljö och kulturarv,
skriver att begreppet ”övertaliga kyrkor” förekommer allt oftare i media och allmän debatt.
Riksantikvarieämbetet menar att församlingens ställningsgrund är det bästa skyddet till bevarandet
och brukandet av kyrkorna. 4
Separationen mellan Svenska kyrkan och staten 2000 är en av viktig faktor till situationen.
Minskade församlingsmedlemmar innebär ett minskat behov av kyrkorna som
gudstjänstlokaler, samtidigt som flera församlingar går samman, varför varje enhet får fler
byggnader att vårda och bruka. Enligt statistik för åren 2000-2006 har 27 kyrkobyggnader
formellt tagit ur bruk. Några av dessa har sålts, blivit ombyggda till bostäder, blivit skola, är
stängda mm. Maglarps nya kyrka i Skåne, uppförd 1908, är ett uppmärksammat exempel där ett
minskat behov av utrymme, i samband med större kostnader för brukning av stora lokaler,
ledde till rivning 2007. Församlingen återgick till den mindre medeltida kyrkan. 5
I en studie 6 från 2009, tas betydelsen av arkitekturstil och ålder upp där författaren menar att
skillnader finns i det allmänna förhållningssättet till kyrkobyggnader efter dess utförande.
Författaren menade att vissa stilar var populärare än andra vilket gjorde att dessa värderades
högre och då hade större chans att fortsätta brukas.
Riksantikvarieämbetet förhållningssätt är att kyrkomiljöerna utgör en väsentlig del av
kulturarvet och representerar oersättliga kulturhistoriska värden, vilket ett minskat behov av
kyrkolokalerna hotar.
Kyrkobyggnader och miljöer skyddas genom Kulturminneslagen. Kyrkor uppförda innan 1940
har ett starkare skydd, men även yngre kyrkobyggnader kan gå under detta skydd, om de anses
särskilt värdefulla. Björkskatakyrkan saknar detta skydd men även byggnader som omfattas av
dem har tagits ur bruk. Det moderna kulturarvet är ett relativt nytt begrepp och intresseområde
för kulturmiljövården.

4

www.raa.se 2010-03-16
Gör en kyrka någon skillnad - ett dokumentationsprojekt med anledning av rivningen av Maglarps nya kyrka.
6
Magisteruppstas vid Lunds universitet om en övertalig kyrkas framtid
5
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FÖRHÅLLANDEN OCH SKYDD
Björkskatakyrkan har fastighetsbetäckningen 1:503. Den är belägen i centrum i stadsdelen
Björkskatan i Luleås kommun, Norrbottens län, med adressen Björkskatakyrkan, 976 33 Luleå.
Ägarförhållanden
Kyrkan ägs av Svenska kyrkan, ligger under Luleå stift och tillhör Örnäsets församling, vilken
ytterliggare har två kyrkor i Luleå, Hertsökyrkan samt Örnäsets kyrka.
Planer och bestämmelser
För fastigheten gäller detaljplan för Björkskata-området etapp III, antagen 1975-09-12, Laga
kraft 1975-10-14. Detaljplanen upprättades av FFNS arkitektgrupp AB. Byggnaden har inget
formellt skydd i stadsplanen. 7 Som kyrkobyggnad har fastigheten skydd i 4 kap
Kulturminneslagen vilken behandlar Kyrkliga kulturminnen. Detta innebär att byggnaden ska
underhållas och vårdas så att dess kulturhistoriska värde inte minskar samt dess utseende och
karaktär inte förvanskas. Då kyrkobyggnaden uppfördes efter 1940 omfattas den inte av de
starkare skydd dessa kyrkobyggnader har, vilka inte får förändras utan tillstånd av
länsstyrelsen. 8

7
8

Luleå kommun, stadsbyggnadskontorets arkiv
http://www.riksdagen.se 2010-03-08
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ARKITEKT I NORRBOTTEN
För tiden för uppförandet av Björkskatan fanns det fyra större arkitektkontor verksamma i
Norrbottens län. Hööks arkitektkontor, FFNS arkitektgrupp AB, NAB Konsult samt MAF
arkitektkontor delade på uppdragen vilka främst kom från kommuner, landsting och stat.
Gemensamt för dessa var att de var en relativt ung arkitektkår. 9 Två kontor var inblandade i
projekteringen av Björkskata-området, FFNS Arkitektgrupp AB (förkortning av de fyra
grundarna) samt NAB Konsult (Norrbottenskommunernas Arkitekt- och Byggnadskontor)
FFNS arkitektgrupp Ab
1968 utfördes en arkitekttävling om gestaltning av Björkskata-området vilken kom att ligga till
grund för dispositionsplanen över området. Vinnande kontor var FFNS som därmed fick i
uppdrag att upprätta förslag till stadsplanen för hela området, klar 1974. 10 FFNS var det senast
etablerade kontoret i länet, tillkom i början av 1960-talet genom uppköp, med huvudkontor i
centrala Luleå och filial i Boden. Från att ha haft ett tjugotal anställda vid starten var antalet
nere i elva på huvudkontoret i början av 1980-talet. Uppdragsgivare var främst kommunen,
fortifikationsförvaltningen, byggnadsstyrelsen, landsting med även privata aktörer. 11
NAB Konsult
NAB Konsult är ansvarigt för gestaltning och konstruktion av byggnationen av Björkskatans
centrumanläggning. NAB startades i början av 1950-talet och ägdes av kommunerna och
landstinget i Norrbotten. Det var länge det största arkitektkontoret i länet med flera hundra
anställda, varav ett fyrtiotal på byggnadsavdelningen. NAB ligger bakom en stor del av länets
offentliga byggnader. Med huvudkontoret i Luleå, samt filialer i Kiruna och Piteå, finns firmans
byggnader rikt representerade i Luleå. Landstingshuset, invigt 1976, Örnäsets krematorium,
troligen färdigt 1991-92 samt Smedkrokens villaområde från 1960 är exempel på detta. 12
NAB Konsult köptes 1998 upp av VBB (AB Vattenbyggnadsbyrån). Året efter köpte FFNS en
majoritetspost i VBB och ett gemensamt moderbolag, SWECO, bildades. 13 SWECO är ett
internationellt teknikkonsultföretag som i Sverige erbjuder ett brett utbud av tjänster inom
arkitektur, byggkonstruktion, installation, infrastruktur, vatten & miljö, projektledning,
energisystem, geografisk IT och industri. 14
Arkitekt Dan Lundbäck
Arkitekt för Björkskatans centrumanläggning var Dan Lundbäck, f.1943. 1968 tog han examen
från Kungliga tekniska högskolan i Stockholm och har i sitt yrkesliv varit verksam på flera
positioner i Norrbottens län. 15 Lundbäck anställdes 1970 på NAB:s kontor i Luleå och arbetade
inom koncernen fram till 1999. Sedan följde en period på länsstyrelsen, avdelning plan- och
bostadsfunktion. 16 Ett eget börsnoterat företag, Nordan arkitektbyrå, startades 2000. 17

9

Artikel: Arkitekt i Norrbotten från 1983
Arkivhandlingar Norrbottens minne 527/75
11
Artikel: Arkitekt i Norrbotten från 1983
12
Sammanställning om NAB i en dokumentation om Polar Hotel, Älvsbyn
13
ibid.
14
www.sweco.se 2010-03-11
15
Rapport RAÄ 1997:1 Nya svenska kyrkor, del III Norrland
16
Information om Dan Lundbäck i en dokumentation om Landstingshuset i Luleå
17
www.allabolag.se 2010-03-16
10
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UPPFÖRANDE OCH FÖRÄNDRING
Björkskata-områdets detaljplanering grundar sig på en dispositionsplan från februari 1974. Den
storskaliga byggnationen delades sedan in i fem etapper vilka fastställdes mellan 1975-1976. I
februari 1975 upprättades förslag till den andra etappen, innehållande centrumbebyggelsen. 18
Byggstarten i hela området skedde 1975 och redan året efter, 30 juni 1976, flyttade de första
hyresgästerna in i området. 19 Centrumanläggningen med skolan invigdes 1977 medan
handelshuset stod färdigt året efter.
Uppförande
I september 1975 kom ett första utkast på de förberedande skisserna för kyrkolokalerna från
NAB Konsult. 29 oktober samma år presenterade arkitekten Dan Lundbäck förslagen på
planlösning och utseende för Centrala byggnadskommittén. Församlingen önskade i första hand
en friliggande tomt. Att kyrkan kom att anslutas till centrumbebyggelsens gymnastiklokaler
ansåg Lundbäck vara en bra möjlighet, då dessa skulle kunna disponeras av kyrkans
barnverksamhet. 17 november 1975 antogs arkitektens förslag. 20 Kyrkolokalen är på 400m2.
Byggnaden stod färdig 1977 och invigdes av biskop Stig Hellsten i 19 februari 1978. 21 Kyrkans
klockstapel uppfördes under vecka sex 1978. 22
Förändring
Björkskatakyrkan har inte genomgått några ombyggnationer mer än allmänt underhåll. Dock
börjades en utredning ske 1991 om en tillbyggnad. I takt med att fler flyttade till området hade
kyrkans lokaler blivit för små, framförallt i bristen på personalutrymme. En utbyggnad, med
flera olika förslagsritningar, var under samråd och 1993 presenterade NAB Konsult flera
skissförslag. 1994-11-03 beslöts dock att en ombyggnad inte skulle ske, på grund av det
ekonomiska läget. 23
Interiörs har förändring skett i och med byggandet av en ny orgel, invigd 1992-09-27. Kaliff &
Löthman- instrumentbyggare AB låg bakom skapelsen vilka benämner orgeln som en
”förstaklassens traditionspräglad orgel som ser ut som den fungerar (eller tvärt om)” 24 .

18

Arkiv norrbottens museum Dnr 1280/76
Allt är färdigt 1976-06-30 NSD
20
Luleå kyrkliga samfällighets arkiv, protokoll 1972-1982
21
Klart för invigning av Björkskatans kyrka 1978-02-17 NK
22
Luleå kyrkliga samfällighets arkiv, protokoll 1972-1982
23
ibid., protokoll 1976-1989
24
ibid., diarehandlingar 1990-1994
19
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FUNKTIONER FRÅN UPPFÖRANDET OCH I FRAMTIDEN
Byggnadsdelens funktion sedan den uppfördes är oförändrad. Från början planerades den dock
inte som kyrka varför arkitekturen inte utvändigt inte kopplas till en kyrkobyggnad. Istället
skulle lokalerna fungera som samlingslokaler för skolverksamhet. Inom stadsdelen planerades
och uppfördes även en annan kyrka, Andreaskyrkan i Luleå baptistförsamling. Genom ett
tomrättsavtal från 1978-02-15 kom Luleå kyrkliga samfällighet att hyra byggnaden. 25 1978-0512 godkändes en överlåtelse av kyrkan till Luleå kyrkliga samfällighet till en summa av
2395000: - 26
Idag är istället förhållande det motsatta och Örnäsets församling kan komma att sälja lokalerna.
Från och med den 1 januari 2011 går Örnäsets församling samman med Luleå
domkyrkoförsamling och bildar en gemensam församling. Anledningen är en skral ekonomi
och en del i ett led för att effektivisera tjänsterna. 27 På grund av den ekonomiska situationen,
vilken delvis beror på brytningen mellan Svenska kyrkan och staten 2000, kan
Björkskatakyrkan komma att förlora sin funktion. Vad som händer är inte klart i dagsläget men
byggnaden kan komma att få sin planerade funktion och integreras med skolans verksamhet.

25

Luleå kyrkliga samfällighets arkiv, protokoll 1976-1989
Pilotprojekt Björkskatan i Luleå s 79
27
Församlingarna går ihop och blir en, 2010-03-17 Norrbottens Kuriren
26
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BYGGNADSBESKRIVNING
Centrumanläggningens karaktärsdrag
Centrumanläggningen består av två skilda byggnadskomplex vilka skiljs åt av en mindre gata.
En stor parkering breder ut sig framför anläggningen med infart från huvudstråket genom
stadsdelen, Väderleden. På andra sidan anläggningen breder idrottsplaner och ett mindre
skogsparti ut sig som sträcker sig bort mot söder där bostadsbebyggelse tar vid. Även
anläggningens norra del angränsar till bostadsbebyggelse, vars villor och radhus sträcker sig
ända till Björsbyfjärden.
I handelshuset huserar matvarubutik, restaurang samt kiosk. Material och arkitektoniska
detaljer, som en markant takkupa, binder samman handelshuset till det andra komplexet. MAF
arkitektkontor utförde renovering av byggnaden vilken delvis fick en annan karaktär, samt
ändrade markbeläggningen på området under 2008-2009. 28
Den andra byggnadskroppen innehåller ett bibliotek, vaktmästarkontor, skola med
gymnastikhall samt Björkskatakyrkan vars lokaler finns i den utstickande delen i nordöst.
Komplexet binds samman av sitt formspråk och material, färger och komposition kommer igen.
Det är ett spel av vertikala och horisontella band av plåt, där rytmen och placeringen håller
samman den stora byggnaden. Färgerna går främst i guldaktig och röd kulör med inslag av gult
och aluminium i detaljer. Arkitektoniska detaljer som fönsterband, rundade tak över entréer
förekommer. Fasaderna har en täckning av olika former av plåt eller betongsten.

Centrumanläggningens två komplex med Björkskatakyrkan i bakgrunden. Klockstapeln sticker upp bakom
handelshuset. © Norrbottens museum. Nbm acc.nr2010_154_12

28

www.maf-ark.se 2010-02-17
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Byggnaden i sin omgivning
Björkskatakyrkan ligger i den nordöstra delen av centrumanläggningen. Den har endast tre fria
fasaden då den västra delvis sitter samman med gymnastikhallen. Utanför den södra fasaden,
vilken är in emot centrumbebyggelsen, finns en mindre rondell för framkörning till skolan.
Längs med fasaden är bänkar placerade i bästa solläge. Utanför byggnadens norra fasad finns
en sluttande gräsmatta, delvis beväxt med träd, vilken omges av ett rött staket. Bortanför denna
breder bostadsområden ut sig. Bandet av grönska fortsätter mot byggnadens huvudfasad mot
öster och avslutas med en liten träddunge, vari klockstapeln är belägen. Östra fasaden präglas
av byggnadens speciella entréparti. En gång och cykelväg, från de östra samt norra
bostadsområdena till centrumbebyggelsen, passerar förbi och skiljer kyrkan från en parkering.
Generell exteriör beskrivning
Björkskatakyrkan har den grundläggande geometriska formen av ett rätblock i ett plan.
Byggnadens fasader binds samman av material, färg samt komposition men har ändå skilda
uttryck. Arkitekten har lyckats att genom användningen av materialen ge varje fasad sitt
speciella utseende och sin karaktär. Samtidigt är varje fasad anpassad till sin inre verksamhet
där konstruktion och placering av fönster blir viktiga element i fasadens uttryck. Fönsterband
med stora glaspartier kombinerade med plåtpanel skapar en geometrisk fasadeffekt.
De dominerande materialen är betongsten och olika varianter av plåtbeklädnad. Plåtens
utformning skiljs åt i dess form samt färgsättning. Björkskatakyrkans exteriör går genomgående
i ljus kulör vilket återfinns i stenens varma gråa färg samt plåtpanelens guldskimrande. Detta
sätts i kontrast mot den röda samt starkt gula färgen vilken accentueras i byggnadens
plåtdetaljer.
Björkskatakyrkans plantak domineras till uttrycket av sin speciella takkupa, vars särpräglande
gestaltning är en stor del av byggnadens karaktär. Takkupan sträcker sig i öst-västlig riktning
tvärs över taket och sätter därmed sin prägel på byggnadens samtliga fasader. Takkupans
uppstickande form medför att plantaket på håll inte upplevs som ett sådant. Till formen kan den
närmast beskrivas som hajfeneformad (författarens egen benämning), vilket bäst kan betraktas
från öster. Med sin gavel precis över entrén blir den en integrerad del av densamma där
uttrycket av entrén således förlängs vertikalt och lyfter blicken upp mot himmelen. Detta leder
till vackra färgkontraster där takkupans röda plåt ställs emot den skarpa gula kulören på entréns
tak. Takkupan har sina fönster åt norr där dagsljus kan stråla in medan den är rundad åt söder
klädd med röd bandplåt.

Björkskatakyrkan från sydöst
© Norrbottens museum. Nbm acc.nr2010_153_1

Entrépartiet med sina böjda former.
© Norrbottens museum.
Nbm acc.nr2010_154_5
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Fasaderna avslutas upptill av en horisontell plåtlist, i antingen den röda eller gula kulören, som
sträcker sig runt hela byggnaden. Den röda kulören återfinns även på plåten runt samtliga
fönster. Som en lek med relationer och mått finns det tre olika fönsterstorlekar. Bågar och
karmar är utförda av trä, med undantag av fönsterbågarnas understycken vilka är utförda av
aluminium.
Södra fasaden
Fasaden präglas till stor del av sitt långa
fönsterband som från vänstra hörnet sträcker sig
över större delen av fasaden. Fönsterbandet har
20 fönster vilka vart och ett omfattas av breda
omfattningar i röd plåt. I förhållandet till
varandra präglas mönstret av en återkommande
rytm, där var fjärde vertikal omfattning är
bredare än resterande. Detta hänger samman
med byggnadens stomme av betongpelare som
på så sätt blir synliga i fasaden.
I stort kan fasadens utryck delas in i två delar,
om än dock starkt förenade. Stor del upptas av
fönsterbandet som omges av olika material över
och under. En vertikal trapetsformad plåt, vars
kulör skiftar i guld, täcker upptill. Nedanför
fönsterbandet finns istället en sockelvåning av
den ljusa stenbetongen vilkens utbredning
fortsätter till höger och binder därmed samman
fasadens två delar.
Den högra delen består av en mur av sten som
breder ut sig över från mark till takfot och har en
mer sammanbunden karaktär. Placeringen av två
kvadratiska fönster bryter av vilka omsluts av
den återkommande röda plåten. Upptill sträcker
sig en gul plåtlist utmed hela fasaden.

Överst: Fönsterbandet kringgärdat av olika material
© Norrbottens museum. Nbm acc.nr2010_154_11

Nederst: Bågar av trä med understycke av aluminium
© Norrbottens museum. Nbm acc.nr2010_154_10
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Östra fasaden
Fasaden är genomgripande täckt av betongsten men upplevs trots bristen av fönster inte som
sluten. Den präglas och bärs i stället upp av byggnadens entré som är belägen strax vänster
om mittaxeln.
Med sina böjda former särställer sig entrépartiet från övriga fasader. Entrén är utskjutande
från byggnadskroppen i formen av en kub och är även denna klädd med betongsten. Ovanför
dörren finns ett konkavt takfall av sinuskorrugerad gul plåt som skyddar mot väder och vind.
Själva dörren är en pardörr av aluminium med fyra glasrutor.
På väggen vänster om entrén står ”Björkskatakyrkan” skrivet i versaler vars slut försvinner
bakom en enebuske. Materialet är av vitmålad plåt. Nedanför texten finns ett ljusrödmålat
kors, vilkens kulör återkommer i klockstapeln.

Entrépartiets svängda takfall
© Norrbottens museum. Nbm acc.nr2010_154_4

Överst. Lugna kulörer på ord och kors
© Norrbottens museum. Nbm acc.nr2010_154_9
Nederst. Takkupans speciella form samt entrépartiets
intensiva färgsättning © Norrbottens museum. Nbm
acc.nr2010_154_8

14

Norra fasaden
Ett stort glasparti upptar den största delen
av fasaden. Likheten med södra fasaden
är tydlig då båda fasaderna har en sockel
av sten, överstycke av plåt samt bryts av
ett stort fönsterparti. Kombination och
dimension av fönster skiljer sig dock åt
vilket ger dem båda olika karaktärer.
Fönsterpartiet har här fått större omfång,
med två fönster i höjdbredd, och täcker
hela fasadens längdriktning. Även på
denna fasad återkommer mönstret av fyra
där storleken på omfattningarna mellan
fönstren varierar.
En dörr, placerad asymmetriskt på
fasaden, leder ut till en uteplats.
Dörrpartiet accentueras av två höga
fönster på dess sidor samt två kvadratiska
fönster ovanför. Dörren är av aluminium
med inslag av ek.
Klockstapeln
I en liten dunge framför entrén står
klockstapeln
bland
träden.
En
halvcirkelformad huva av sinusprofilerad
plåt tronar över den smäckra blottade
konstruktionen. Stommen består av fyra
stycken vertikala Rhs-profiler av stål
vilka hålls samman av ett horisontellt
lager av detsamma samt en avslutande
cirkel i toppen. Nedtill finns ett förråd
täckt av trapetsplåt. En ensam klocka
hänger under huvan, vars ringning får
hela stapeln att dallra.

Överst. Fasaden mot norr med stora glaspartier
bakom träden
© Norrbottens museum. Nbm acc.nr2010_154_14
Nederst. Klockstapeln i plåt
© Norrbottens museum. Nbm acc.nr2010_153_2
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Generell interiör beskrivning
Kyrkans rektangulära plan innehåller kök,
serveringsrum, församlingsexpedition, förråd,
kapprum, samlingslokaler, toaletter och
kyrksalen. Två ”korridorsystem” sträcker sig
genom byggnaden. Med två vikdörrar går
planlösningen att förändra något efter
ändrade lokalbehov.
Lokalerna präglas av överljuset som strålar
ner från takkupan. Takkupans arkitektur, med
böjda balkar och trapetsprofilerad plåt, är ett
viktigt inslag för upplevelsen av lokalen och
det en besökare först möts av. De vita
frilagda betongpelarna och balkarna är även
dessa karakteristiskt för interiören, likaså
ventilationssystemet som tar stor plats.
De stora fönsterpartierna, som sträcker sig
över de norra och södra fasaderna, är
ytterligare komponenter, viktiga i sig själva
samt för upplevelsen av lokalen som ljus och
öppen. Även fönster i innerväggar fördelar
ljus i byggnaden.
Generellt går färgsättningen på tak och
väggar i ljus kulör och golven är klädda med
linoleummattor. Väggarna är täckta av
vävtapet. Runt dörrar, som till utseendet har
stänkmålning på ljusgrå botten, och fönster
finns roströdmålade karmar av trä.
Entré, kök och serveringsrum
Entréhallen har ljust rosa väggar och en ljus
linoleummatta. Till vänster, från en nyss
inkommen besökare, finns en hänganordning
för ytterkläder. Över entrén tronar takkupans
speciella arkitektur som sträcker sig genom
hela byggnaden. Under denna bildas en
korridor från entrén till kyrksalen, där den
tillfälligt bryts, för att sedan ta vid i
kyrksalen. En anordning av trä skiljer
korridoren från serveringsrummet till höger.

Överst. Takkupans speciella arkitektur
© Norrbottens museum. Nbm acc.nr2010_153_4
Nederst. Serveringsrummet med synliga betongbjälkar
© Norrbottens museum. Nbm acc.nr2010_155_20

Serveringsrummet upptas av bord och stolar
samt en soffgrupp. Ett band av fönster
sträcker sig längs med den södra väggen, vilka skiljs åt av pelare i den bärande stommen.
Taknivån är hög där balkarna som spänner över byggnaden syns tydligt. Flertalet lampor,
klädda av tyg och till formen påminnandes om en blomma, hänger ner från taket. Golvet är här
av mörkbrun linoleummatta. En vikdörr i rummets västra del bildar vägg mot expeditionsdelen.
Köket är placerat i östra delen av byggnaden, nära entrén med ingång från serveringsrummet.
Köksinredningen är av vitmålat trä. På söderfasaden finns två centralt placerade kvadratiska
fönster.
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Kyrksalen
Det stora fönsterpartiet i norr bildar
blickfång. Fönstren, från golv till tak,
takkupan samt den generella ljusa
färgsättningen på väggar och tak samspelar
och ger ett ljust uttryck. Balkarna i taket är
delvis täckta varför taknivån är något lägre
än i övriga utrymmen. Fyra stora armaturer
med glasbubblor hänger ner från innertaket.
Golvet är täckt av korkmatta. Den bakre
väggen består av en vikdörr till angränsande
rum, vilket gör att kyrksalen kan expandera
om behovet finns.
Rummets vänstra sida upptas till stor del av
kyrkans praktfulla orgel av trä. Orgeln är
2650cm
hög
och
2380cm
bred.
Materialkombinationen av ek och metall är
särskilt
framträdande
samt
den
iögonfallande metalldekoren. Högt, centralt
belägen finns en utsmyckning av metall i
form av en stjärna. Bortanför orgeln bildas
ett mindre rum som fungerar som sakristia.
Den vänstra väggens fönsterband ger ljus till
korridoren bakom, där expeditionen har sina
utrymmen.
Trästolar, med flätad sits i väv, placerade i
rader upptar största delen av lokalen. Två
sektioner delas av en gång täckt av en blå
matta vilken går fram till koret. Inventarier
som en glasmålning, livets träd, dopfunt, en
mindre predikstol finns i anslutning till
koret.
Till skillnad från de flesta andra kyrkor har
Björkskatan sitt kor i väst. Tidigare har även
koret befunnit sig i norr, men det stora
ljusinsläppet gjorde detta opraktiskt för
åhörare, som kisande fick följa gudstjänsten.
Bilder från överst till nederst:
Taklampa i kyrksalen
© Norrbottens museum. Nbm acc.nr2010_155_15
Detaljbild på orgelns dekor
© Norrbottens museum. Nbm acc.nr2010_155_14
Kyrksalen med koret i väster
© Norrbottens museum. Nbm acc.nr2010_155_19
Koret med inventarier av ljust trä samt klädsel av
skinn
© Norrbottens museum. Nbm acc.nr2010_155_12
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Expeditionsdel
Bortanför serveringsutrymmet finns en mindre korridor. Till vänster finns två kontorslokaler
och ett mindre samlingsrum medan korridorens högra sida till största del täcks av
förvaringssystem. I början av korridoren bryts väggarna av vardera tre fönsterrutor, vilka går
till samlingsrummet och till kyrksalen. Längs ner i korridoren finns dörren till skolans lokaler.
Golvet är mörkt i en brun nyans.
Lokaler för barnverksamhet
Två stora rum direkt till höger om entrén
används till verksamheter förknippade med
kyrkans barnaktiviteter. Utanför rummen finns
en liten hall med toaletter.
Leksaker, soffgrupp, möbler i miniatyr med mera
är placerade i det ena rummet. Taknivån är hög
och
betongbalkarna
i
taket,
samt
ventilationssystemet, är väl synliga.
Rummet mot kyrklokalen har lämnats relativt
tomt, med undantag för extrastolar, bord och
mindre sportutrustning. Det går under
benämningen ”Pingisrum” och manar till olika
slags
lek.
Golvet
har
mörkt
bruna
linoleummattor. Det stora fönsterpartiet i norr
lyfter upplevelsen av rummen.

Ovan: Dörr med stänkmönster
© Norrbottens museum. Nbm acc.nr2010_155_7
Vänster: Korridoren utanför expeditionen med
glasrutor till samlingsrummet.
© Norrbottens museum. Nbm acc.nr2010_155_21
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MATERIAL OCH KONSTRUKTION
Den
bärande
stommen
består
av
prefabricerande betongpelare i byggnadens
ytterväggar samt två rader i byggnadens mitt,
totalt 24 stycken. Mellan dessa vertikala stöd
spänner primära bärverk bestående av
betongbalkar. På betongbalkarna vilar
sekundärbärverk i form av smäckrare
betongbalkar varpå innertaket tar vid. Pelarna
och balkarna är väl synliga i byggnadens
interiör och bildar en del av dess uttryck. Det
går därmed att se och läsa av byggnadens
konstruktion, vilket speglar sig både interiörs
och exteriörs.
Fasadmaterialen består av betongsten och
trapetsformad profilerad plåt, vilka täcker
byggnadens stomme. Grundläggning är av
stålslipad betong. Takkupan har ett ytterskikt
av Plannja planplåt med taket är täckt av papp.
Bilden visar på konstruktionens uppbyggnad med
pelare och balkar av betong. Lägg även märke till
ventilations och vattenrören.
© Norrbottens museum. Nbm acc.nr2010_155_1
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KULTURHISTORISKA OCH ARKITEKTONISKA VÄRDEN
Kyrkobyggnader är ett av Sveriges mest värdefulla kulturarv. De vittnar om en levande
tradition samt ger oss kunskap om samhällsutvecklingen i stort och därigenom människors
livsvillkor under olika tider.
Björkskatakyrkan är uppförd som en stadsdelskyrka, integrerad i en för perioden vanligt
förekommande centrumanläggning. Dess historia hänger samman med en större
industrisatsning som skulle ha varit betydande för Luleås utveckling. Följderna av satsningen
syns även på fler områden i staden, med flera nyetablerade stadsdelar.
Även om inte byggnaden i första hand uppfördes för kyrkligt ändamål, har den alltid används
som sådan. Från att under att 1990talet varit planerad med en utbyggnad, går utvecklingen nu
istället åt motsatt håll. Björkskatakyrkan är därmed ett exempel på den förändring som sker
inom Svenska kyrkan idag.
Exteriör karaktärisering
Arkitekturen med fönsterband, plant tak samt kombinationen av material och färg är typiska för
perioden. Materialvalen av plåt samt fasadsten, över en stomme av prefabricerande
betongelement, är vanligt förekommande. Plåt har även en geografisk anknytning till Luleå, i
och med plåtföretaget Plannja AB, och således är plåtanvändningen väl utbredd i närområdet.
Den avläsbara konstruktionen binder samman byggnadens yttre och inre. Stommen av
betongpelare möjliggör för de stora fönsterpartierna, som är en stor del av byggnadens uttryck.
Entrépartiet står ut från byggnadens övriga fasader, i dubbel bemärkelse. Materialen,
färgsättningen och former samspelar och ger ett spännande uttryck. Takkupans arkitektur, som
både är en del av entrépartiet samt har en egen karaktär, är viktig för upplevelsen av
byggnadens exteriör.
Klockstapeln är en viktig komponent som ett symbolvärde för kyrkan, då övrig arkitektur inte
kan härledas till kyrklig verksamhet.
Interiör karaktärisering
Betongkonstruktionen och avläsbarheten är utmärkande för byggnaden. Konstruktionen visar
inte bara på byggnadens struktur utan pelarna blir även viktiga inslag interiörs i sig själva. Detta
visas tydligast i takkupans arkitektur, där böjda pelare möjliggör för den speciella formen.
Takkupan är viktig för byggnaden, både i sin funktion samt i sig självt.
Fönstren, både i ytter - och innerväggar samt den ljusa interiören gör att byggnaden upplevs
som öppen. Även om den därmed passar sig väl för kyrklig verksamhet ligger ett värde i
byggnadens förmåga till förändring. Vikdörrar och det faktum att kyrksalen saknar fasta
inventarier möjliggör att byggnadens användning går att anpassa till andra verksamheter och
behov.
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