Nätra begravningskapell
Konvertering av värmesystem

Nätra socken, Örnsköldsviks kommun, Ångermanland

Kulturmiljöavdelningen, rapport 2009:3, Bodil Mascher
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Inledning
Objekt / dnr.
Nätra begravningskapell, Nätra sn, Örnsköldsviks kommun. Dnr: 2008 / 74.

Länsstyrelsens tillståndsärende
2008-10-28 dnr. 433-15753-08. Tilläggsbeslut för håltagning 2008-12-16 dnr.
433-18241-08.

Beställare
Nätra och Sidensjö pastorat.

Beställarens ombud
Sten Vestman, Kyrkvägen 9, 893 30 Bjästa.

Projektledning
TM Konsult AB, Örnsköldsvik, Erik Byström.

Entreprenör
VVS Konsult Inge Järvi AB, Sundåsens rör, Bjästa El AB, TAC Svenska AB.

Antikvarie
Murberget Länsmuseet Västernorrland, Bodil Mascher.

Arbetsbeskrivning
TM Konsult AB, Örnsköldsvik, Erik Byström, 2008-10-22.

Objektbeskrivning
Beskrivning / Historik
Nätra vitputsade gravkapell med rusticerade hörnkedjor och plåtklätt sadeltak är
beläget på kyrkans södra sida. Huvudentrén har en tempelportik med rusticering
kring portomfattningen och markerat tympanon på gavelröstet. Det byggdes
troligen i slutet av 1800-talet och är tillbyggd mot kyrkogårdens nyare del i slutet
av 1950-talet. Om kapellets nyantika fasad tillkom redan vid nybyggnadstiden är
ej känt. Stommen är byggd i tegel med tjocka naturstensmurar i källarvåningens
norra del. Invändigt finns en sekundär skiljevägg mellan en senare inredd förhall
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och samlingssal och i förhallen är taket sänkt. Samlingssalen har ursprunglig
takhöjd med vitputsat tak, bred takgesims och vitmålade profilerade snickerier på
golvsocklar. Den tidstypiska altarutsmyckningen av keramikern Hans Hedberg är
troligen från utbyggnaden på 1950- talet och består av en centralt placerad
altartavla föreställande en kvinnofigur med en sol ovanför och Guds händer i låg
relief med en textplatta under: ”Han räckte ut sin hand från höjden och fattade
mig”. Reliefen flankeras av två ljushållare på vardera sida av keramik samt korset
på altarbordet.
Nätra gravkapell tillhör Nätra kyrka byggd 1805-07 och ritad av Simon Geting.
Ruinerna av den medeltida kyrkan står strax öster om nuvarande kyrka.

På en ritning ”Förslag till ordnande af kyrkogården vid Nätra kyrka 1869 års
utvidgning” finns ett ”graf-kor” utritat på samma plats som idag, mittemot
kyrkans sydport. Gravkorsbyggnaden omnämns även i kyrkoarkivets handlingar
från 1896. Man ser dock på ritningen av den planerade kyrkogårdsutvidgningen
att gravkorets plan är mindre än idag, om den ritades någorlunda riktig. På
”Förslag till plantering på Nätra kyrkogård af Adolf Forsström och af E. G?
Eriksson 1911” (kyrkoarkivet) ser man kapellet med trappa och med samma
planform som idag. Grundmurarna i källaren uppvisar att kapellet grävts ut ca 1
meter ner i marken, där man sedan gjutit betong. Naturstensmurarna i källaren
visar den ursprungliga mindre rektagulära byggnaden.
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Södra delen med altare byggdes till på 1950- talet. Idag finns även en
vinkelbyggnad mot väster. Grunden för nyare byggnadsdelar har gjutits i betong.
På 1950- talet varmbonades kapellet och man fick ny bänkinredning. I början av
1970-talet gjordes målningsarbeten invändigt och troligen tillkom nuvarande
vävbeklädnad, svampmålningen är sannolikt av senare datum.

2008-10-01. Nätra gravkapell, äldsta delen närmast kyrkan.
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2009-01-14. Interiör mot söder (ännu ej tillbakaställda stolar).

2008-10-16. Takgesims, samlingssalens NV hörn.
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Kulturhistorisk status
Gravkapellet skyddas enligt Kulturminneslagen kap. 4.

Åtgärder och genomförande
Förutsättningar / tillstånd före restaurering
Församlingen har i en tidigare etapp borrat för bergvärme, som har anslutits till
en pump i församlingsgården. Via ett kulvertsystem är idag församlingsgård,
garage, en förråds- och personalbyggnad försedda med bergvärme. Ledningar är
före värmekonverteringen framdragna under marknivå fram till gravkapellets
norra vägg.
Värmeanläggning, rördragning
Denna byggnadsetapp omfattar endast byte av värmeanläggning. Man ska även
bygga om befintligt wc till rwc i förhallen. Förhallen är helt förändrad under
senare tid. I en senare etapp planerar man renovera fasaden och installera
energiglas i fönster.
Man planerar konvertera befintlig direktverkande el till vattenburen värme. En
bergvärmepump ska installeras i källaren. Man ska även kunna ta vara på
överskottsvärmen från bergvärmesystemet och föra den tillbaka till borrhålet.
Befintlig golvvärme i källaren ersätts med vattenburna radiatorer och el-pannan
tas bort. I bottenvåningens samlingssal och förhall kommer el-drivna vägghängda
radiatorer att ersättas mot vattenburna.
Vattenburen värme dras med kopparrör utmed källartaket. Eftersom källarens
grund är bredare än bottenvåningens vägg kan man inte dra rören från källaren
upp till respektive väggradiator i samlingssalen ovanför. I bottenvåningens
samlingssal kommer i stället rören att dras längs med ytterväggar på
golvsocklarna.
Komfortkyla i samlingsrum
En ny fläktkylanläggning ska installeras för att komma till rätta med värmen som
ofta blir besvärande sommartid i gravkapellets samlingssal. Fläkten installeras
ovanför det sänkta innertaket i entréhallens städutrymme.
Exteriört innebär detta att en frånluftshuv, som står i förbindelse med
fläktaggregatet, placeras på yttertaket. Huven blir plåtbeklädd och målas i samma
kulör som befintligt plåttak. Yttertaket består av rote, papp och svartmålad
bandplåt ytterst. Interiört innebär detta att tre ventiler av en storlek på 400 x 600
mm monteras in i befintlig sekundär vägg mellan entréhall och samlingssal.
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Kanaler från fläktaggregatet ska förse samlingssalen med kyld recirkulerad luft
som kommer genom ventilerna. Ventilgallren ska målas i samma kulör som
befintlig vägg. Fläktaggregatet ska kopplas till bergvärmeanläggningen.

2008-10-16. Gamla el-radiatorer utmed västra långväggen.

2008-10-16. Förhallens västra del före installationer.
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2008-10-16. Förhallens östra del med förråd och wc.

Genomförda åtgärder

Samlingssalen, bottenvåningen
De nya vattenburna väggradiatorerna har ersatt el-radiatorerna i bottenvåningens
samlingssal, i förhall och källare. I samlingssalen fanns före konverteringen 6 elradiatorer på östra långsidan och 5 på den västra, varav den femte på andra sidan
dörren till källaren. Radiatorn närmast hörnet har slopats helt.
Samlingssalens gamla el-radiatorer var 1,2 x 0,3 meter samt 0,2 meter tjocka och
satt regelbundet placerade under fönstren utmed vardera yttervägg. De nya
vattenburna väggradiatorer har måtten 1,3 meter långa x 0,5 och 0,22 meter
tjocka. De har placerats så lågt som möjligt och är ej synliga över bänkryggarna.
Nya vattenburna väggradiatorer har även installerats i biutrymmen; i smatten
ovanför källartrappan, i källaren på två väggar nedanför trappan och en radiator
vardera i wc och städrum, på norra källarväggen och vid garagedörren under
sakristian.
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2008-10-16. Gamla el-radiatorer vid västra långväggen.

2009-01-14. Borttagen el-radiator i hörnet vid västra långväggen.
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2009-11-06. Västra väggen med nya vattenburna radiatorer och ännu ej inmålade rör.

2009-11-06. Västra och norra väggen med nya vattenburna radiatorer.
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2008-10-06. Ny radiator i NV hörnet i samlingssalen.

En av de nya radiatorerna i samlingssalens NV hörn hade monterats 86 cm över
golvet dvs. högre än de övriga utmed ytterväggarna, som mäter 68 cm ovanför
golvet. Orsaken var att alla nya el-uttag för orgeln hade samlats till NV hörnet
bakom orgeln. Tidigare fanns uttagen utspridda på olika ställen. Radiatorn
rymdes inte heller under fönstret, eftersom orgeln har sin placering där. Rören
från förhallen går ett stycke från ut yttervägg pga. av murens tjocklek i
källarvåningen och kunde ej kopplas på sidan närmast väggens hörn. Eftersom
orgeln kommer att skymma både el-uttag och radiator får radiatorn hänga kvar.

2008-11-08. Samlingssalens NO hörn.
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2008-11-24. Östra väggen i samlingssalen med nya vattenburna radiatorer.

Länsmuseets rekommendation var, att väggradiatorer och mellanliggande synliga
rörledningar i bottenplanet och källare skulle målas i samma kulörer som befintlig
bakomvarande vägg ovan golvsocklar. Detta skulle ha resulterat i ett mera samlat
och enhetligt intryck. Kulör på radiatorer och radiatorrör skulle ha
överenskommits med antikvarien enligt byggmötesprotokoll nr. 3 2008-11-05.
Församlingen ville dock följa sin arbetsbeskrivning med standardbrutet vitt (NCS
0502-Y). Radiatorerna beställdes fabriksmålade till kapellet.
Fläktsystem för komfortkyla
I stället för en stor fläkt utanpå väggen ovanför dörren till samlingssalen byggdes
tre mindre enheter för fläktsystemet in ovanför innertaket i kapellets förhall med
ventiler monterade i väggen. Kanaler och aggregat kunde gömmas i
mellanrummet mellan ursprungligt tak och det sekundära innertaket i förhallen,
eftersom utrymmet var ca 0,4 meters höjd, vilket var tillräckligt. Ett nytt
demonterbart undertak som möjliggör inspektion byggdes i förhallens
städutrymme. Ett av fläktaggregaten tar in friskluft. Den överenskomna
placeringen av ventiler i samlingssalens vägg var symmetrisk med tre större
ventiler i den sekundära gavelväggen mellan förhall och samlingssal. I stället hade
fem mindre ventiler monterats, med tre centralt placerade och två vid östra
gavelspetsen för till- och frånluft. Anledningen till asymmetrin var att man inte
kunde komma in i mellanrummet i väster utan ingrepp i takkonstruktionen. Till
fläktsystemet måste byggas en ventil 30 x 30 cm i fasaden mot norr. En montering
av ventilen innebär, att en plåtklädd huv ca 40 x 40 cm som enligt handlingarna
skulle placeras mitt på nock, kan undvikas. Man har nytt tillstånd till håltagning
för ventilen, vilket kommer att ske under våren 2009, då fasaden måste putslagas
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kring ventilen. Arbetet ska efterbesiktas av Länsmuseet. Ventilen ska ligga i liv
med fasaden och göras så diskret som möjligt.

2008-11-24. Nytt fläktaggregat ovanför förhallens innertak.

2008-10-16. Samlingssalen mot entrén i norr före inbyggda ventiler.
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2009-01-19. Samlingssalen mot norr med inmonterade ventiler för fläktsystemet.

Förhall, bottenvåningen och källare
Utifrån kommande ledningar är dragna under marknivå genom gravkapellets
norra vägg nära nordöstra hörnet till källaren bakom kistutrymmet.

2009-01-19. Utifrån kommande ledning genom norra muren. Ursprunglig
naturstensmur och den senare nedgrävda källargrunden med gjuten betong.
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2009-01-14. Pumpen med färdig installation i källaren. Ledningen överst tv går snett
uppåt till radiatorn under klädhängaren i förhallen för att kunna passera en järnbalk.

l källaren dras de vattenburna ledningarna utmed källartaket vid långväggarna
upp genom bjälklaget till förhallens vardera hörn i bottenvåningen. Ledningarna
går dels till förhallens radiator under klädhängaren och dels till städskrubben i
förhallen. Sedan sker rördragningen genom lättväggen in till samlingssalens
vägghängda radiatorer. I förhallens städskrubb kommer ledningar från
källarvåningen upp ett stycke ut från väggen, eftersom det sitter en golvås av
rundtimmer under golvnivå och framför väggen, som är förstärkt med en planka.

2008-10-06. Rör till radiator i förhallens NV hörn (isoleringen ännu ej avskuren).
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2008-10-06. Förhallens NV hörn. De ännu ej målade rören fick dras förbi golvås och
järnbalk i golvbjälklaget.

Rwc i förhallen

2008-11-24. Förhallens wc och städskrubb under ombyggnad i NO hörnet.
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2008-11-24. Wc under ombyggnad. Spår i återanvända golvåsar, material från tidigare
golvisolering.

2009-01-14. Nytt rwc i förhallen.
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Källor
Landsarkivet, Nätra kyrkoarkiv OI:b
Murberget Länsmuseet Västernorrlands arkiv
Telhammer, Ingrid: Kyrkor och Kapell Nolaskogs, CW-förlaget Bjästa, 1985.
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