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Annexet möter domkyrkobergets byggnader i skala och ton, och i de ljusa banden som löper runt fasaderna. 
Benhuset blir ett riktmärke för annexets entré, och en stentrappa med smidesräcke ersätter den gamla 
träkonstruktionen på Benhusets östra sida. 

Fasad väst, 1:400. Annexet fortsätter Tryckerihusets och Domkapitelhusets skala mot Sturegatan. Samtidigt tar 
byggnaden upp domkyrkobergets sluttning, vilket ger en dramatisk höjd mot annexets port mot Sturegatan. 
Det stora fönsterpartiet i konfirmandernas lounge annonserar byggnadens verksamheter. 

Folier

Sten för stenMöten, rymd och djup

Vy från Brinkska vägen. Sturegatan tillgängliggörs med ett 
band av slätare marktegel.

Annexets högdel döljs på Kyrkoplan av Domkapitelhuset, och 
porthuset blir en välkomstpaviljong för både domkyrkan och 
annexet. Nya bänkar och träd introduceras.

5 25 m

Situationsplan 1:1000

Domkyrkoberget har sannolikt varit en plats för 

möten i över tusen år. Innan en kyrka stod på berget 

sammanstrålade människor på samtingen. Och medan 

goda mötesplatser har vissa egenskaper som är lätta 

att definiera – ljus, komfort, tillgänglighet – finns 

det platser som laddar möten med något djupare. 

Upplevelsen av domkyrkan verkar som en orgelpunkt 

genom domkyrkoberget. Domkyrkans valvsystem fångar 

rymd och ljus i en överväldigande sekvens. Att se upp 

mot taket ger en intim känsla av svindel. Och medan de 

nya rummen formas för informell gemenskap, så blir även 

vardagen förhöjd på berget. Kanske hjälper platsen oss 

att se – som Tomas Tranströmer i Romanska Bågar – hur 

”valv bakom valv” öppnar sig i människor omkring oss. 

Domkyrkoberget förses i förslaget med en krans av nya 

mötesplatser, färgade av platsens särprägel och med en 

ambition om att fördjupa och komplettera upplevelsen. 

Förslaget tillgängliggör domkyrkans redan starka rymd 

– och öppnar tidigare dolda djup. Och det finns mycket 

att se. De dolda rummen i byggnaden ger ledtrådar om 

hur kyrkan blev till. Sigurd Curmans redogörelse för 

kyrkobygget är som en detektivroman, full av teorier och 

analyser – och i slutändan återstår ändå många gåtor i 

byggnaden.

Bland kyrkans dolda rum utmärker sig vinden – ett 

spektakulärt rum som uppvisar storartat hantverk och 

biskop Rogges strävan efter enhet. Med annexets tillkomst 

kan besökaren röra sig från stad till trädgård, från trädgård 

in i berget, och genom berget upp i den monumentala 

kyrkosalen. Trappan leder även vidare upp till vindar och 

torn. Domkyrkobergets rumsliga upplevelse är redan 

ojämförlig, och den kan med tillbyggnaden tillföras nya 

djup. Kyrkobergets rymder och landskap kompletteras 

dessutom med intima torg, trädgårdar, salar och rum – 

rum vars särprägel gör dem lätta att ta i anspråk och foga 

in i berättelsen. Bergets atriumgårdar blickar upp mot 

kyrkan på ett avstånd som bjuder in till informell närvaro. 

Med annexet kompletteras domkyrkobergets rymder med 

nya upplevelser av djup. 

Domkyrkoberget samlar en konstellation av starka 

byggnader, genom vilka tegelstenar löper som en snart 

tusenårig berättelse.

Teglet kom till domkyrkoberget som en ny teknik. Vissa 

av de första tegelstenarna har bearbetats som natursten 

– tillskuren efter bränningen med bredmejsel. Fogar och 

förband växlar med nya generationer av hantverkare. 

Muren vittnar även om byggets liv genom rassprickor, 

ombyggnadssprickor och stenar svartglaserade av brand. 

Med perspektiv på hundratals år framstår även massivt 

murverk som en väv. De levande fasaderna illustrerar 

värdet av kalkbruk för att tillåta framtida förändring. 

De nya byggnaderna kan byggas var för sig i etapper – 

sten för sten. Då byggnaderna tillför ett nytt lager i en 

berättelse om tegel, bör murarna även säga något nytt. 

Tegelstenarna får en egen ton, en egen fogstrykning. 

Löpande förband kompletterar de olika förbanden 

på plats. I kontrast till domkyrkans rika palimpsest 

introduceras de nya byggnaderna som rena ark med en 

tydlig berättelse. 

Kyrkorummet erbjuder starka upplevelser av rymd 

och ljus. Medan valvens rymder kan upplevas som 

närmast tidlösa vittnar även de mest sakrala rummen 

om hantverksmässiga beslut. Högkoret möjliggörs av 

en valvstruktur som Sigurd Curmans bok beskriver som 

”genial”, men ”måhända icke elegant” – säkerligen inte 

byggd av en erfaren gotisk byggmästare. Domkyrkans 

konstruktioner har länge tjänat mänskliga upplevelser. 

Nya tegelvalv på platsen vore futtigt i kontrast med 

kyrkovalven. Men dagens material kan erbjuda spännvidd. 

Balkar i betong och massivträ vilar över vidsträckta 

öppningar mot kyrka, park och gårdar. Betongens 

lugnare yta mot murverket tillåter kompositioner som 

möter platsens osannolikt rika fasader. Betongbanden 

blir ett grafiskt element som knyter an till de historiska 

fasadkompositionerna, och är samtidigt lika konstruktivt 

nakna som murvalv. Likt teglet är betongen ett material 

som i princip utvinns ur jorden, och genom vilket skickliga 

hantverkare lämnar personliga avtryck. Betongens yta 

blir särskilt viktig och bör utformas för att möta både 

tegel, berg och puts. I betongen kan blandas stenkross 

från berget, och kristaller och ljusa pigment som får ytan 

att spela med det vitkalkade band som knöts runt kyrkan 

efter den Roggeska unifieringen.  

Nakna materialmöten bidrar till en informell karaktär. 

Möten på domkyrkoberget är förhöjda, men oförställda. 

Balansen mellan sakralt och informellt uppnås kanske 

bäst genom enkelhet. Moderna klosterbyggnader av Dom 

Hans van der Laan visar hur murverk och betongbalkar 

kan bilda kompositioner vars grafiska enkelhet blir en 

fond för varm, formstark möblering. 

Byggnadernas band i tegel och betong speglar ett starkt 

motiv i domkyrkobergets byggnader, och påminner 

om markens sediment. Nybyggnaderna är stickprov ur 

jorden som välkomnar besökaren in i berget och upp på 

vindarna. I sina proportioner är nybyggnaderna rankare 

och mer horisontella speglingar av Domkapitelhuset och 

Tryckerihuset. 

1. Infart parkering

2. Leveranser KB

3. Leveranser, sophämtning

4. Angöringsplats buss

5. Tillgänglig parkering
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Från berget upp till vindarna. Bondkorstrappan länkar ihop caféet och de nya besöksplattformarna högt upp i 
kyrkan. Samtidigt skapas en tacksam direktförbindelse från kyrkorum till källarförråd.

Caféet är annexets hjärta, och består av en samling avdelningsbara rum omkring atriumgården. Cafét tillåter 
flera aktiviteter att pågå samtidigt, och skapar specifika och intima rum mellan berg och trädgård. 

Domkyrkoberget 1 5 10 mSamlingar och möten - Folierna

Entréplan, 1:400

Tre folier erbjuder nya mötesplatser i de fyra väderstrecken. 

I söder och väst – mot Månssons trädgård och Sturegatan – 

tillkommer annexet. I öster – mot Roggeplan – tillkommer 

Roggeporten. Norr om kyrkan står galleriet. Inuti kyrkan 

tillför en familj av trävolymer ett antal nya funktioner, 

däribland ett kapell. Förslaget skapar en samling specifika 

rum och platser, samtidigt som det har en robust enkelhet 

som möjliggör större flexibilitet i en fortsatt process. 

Av domkyrkans nya paviljonger är kapellet det som främst 

vänder sig till besökare – en intim sal som kan användas 

oberoende av vad som försiggår inne i kyrkan. Kyrkans 

nya nordöstra hiss länkar koromgången, Sakristian, 

församlingens kansli, och valvet undertill. Från valvet nås 

snabbt Roggeborgen. 

Besökare söderifrån når annexet genom Månssons trädgård 

eller Sturegatan. Annexet är noden som länkar domkyrkan, 

Månssons trädgård och kyrkoplan, och samlar viktiga 

funktioner i en koncentrerad och attraktiv rumssekvens. I 

annexets hjärta ligger atriumgården – omgiven av caféet. 

Cafélivet strömmar under sommaren ut i Månssons trädgård 

och den omslutna atriumgården. Bortom caféet ligger den 

nya bondkorstrappan – en ny port till kyrkan underifrån, 

där berget tillåts titta fram. Annexet nästlar sig diskret in i 

domkyrkobergets slänt, och tillkännager sig främst genom 

den smäckra högdelen mot Sturegatan och Porthuset mot 

Kyrkoplan.

Den västra nodens många byggnader länkas och stöttas 

av annexet. Domkapitelhuset och Tryckerihuset rymmer 

stiftskansliet, men också vissa funktioner som delas med 

församlingen. Domkyrkobodarna fortsätter att rymma 

barnverksamhet, nu stöttat av caféet och annexet. 

Från Gyllenhjelmsgatan skymtas genom Lejonporten kyrkans 

nya välkomstpaviljong. Porthuset är annexets periskop 

på kyrkoplan, och ett skyltfönster för domkyrkobergets 

verksamheter. 

Från Roggeplan leder en muröppning till atriumgården som 

utgör hjärtat i den nya Roggeporten. Atriumgården omges 

av flexibla rum och rymmer hissen som ger kyrkoberget en 

tillgänglig entré från väst. En tegelmatta leder till kyrkans 

norra sidoport.

I galleriet strax norr om domkyrkobodarna skapas rum 

för temporära och permanenta utställningar. Utställnings-

rummet får även en skräddarsydd skattkammare, där 

domkyrkans unika föremål visas upp.

Domkyrkobergets unika karaktär bevaras och förstärks 

med nyplanteringar och odlingar. Kyrkoplan får nya 

träd och bänkar. De nya atriumgårdarna – vid annexet 

och Roggeporten – blir med sina tegelmattor naturliga 

förlängningar av de inre rummen; enbart avskilda med 

öppningsbara glaspartier. Cafémöbleringen sommartid 

kompletteras med bänkar, som kan inkorporera sten bruten 

från berget. Bekväma bänkar placeras längs Domkyrkans 

södra sida och skapar platser i solen med utsikt över vatten 

och stad. 

Månssons trädgård fortsätter att vara ett öppet parkrum, 

samtidigt som närheten till annexet gör att platsen aktiveras 

utan att behöva programmeras. Den intrampade stigen 

förstärks med en gles stenbeläggning, och sträckningen 

genom parken bevaras. Tegelmattor läggs ut för att förbättra 

tillgänglighet, men de flesta grusgångarna sparas för att 

bevara kontrasten mellan domkyrkobergets yttre och den 

inre domkyrkans brokad av stenläggningar. Tegelmattorna 

blir ett återkommande element i landskapsgestaltningen – 

ett informellt och välkomnande motiv.

A Galleriet 60

B Porthuset 25

C Annexet 2358

D  Roggeporten 405 

  

 Total nybyggd yta 2848 m²

E Kistmottagning  

F Tillgänglig ankomstväg  

G Atriumgård  

H Lastkaj  

I Hiss till Kansli  

J Leverans, Sophämtning

K Kyrkoplan

 

 Entréer
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Sektion AA, 1:200. Från atriumgården upplevs park, berg och domkyrka samtidigt. Anslutande mötesrum och terrass gör salen lika lämpad för konferenser som 
sångövning och konserter. 

Atriumgården förlänger säsongen för 
caféets uteservering. 

Annexet

Plan 2, 1:200

Entréplan, 1:200

Plan 1, 1:200Markplan, 1:200

a

b

c

d

Källarplan, 1:400
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Annexet är domkyrkans välkomnande och sammanlänkande 

huvudnod. Annexet tillgodoser behov att samlas i stora 

grupper – för måltider, möten och konserter – och erbjuder 

samtidigt enskilda besökare stämningsfulla rum att samla 

sina tankar på.

Annexet utgörs av fyra plan med källare, och innehåller 

gemensamma ytor för församling, stift och lokalt föreningsliv. 

Annexets huvudentré öppnas mot den gemensamma 

receptionen och atriumcaféet. I bottenvåningen av annexets 

högdel samlas de flesta praktiska funktioner som kan delas 

av olika verksamheter – som kök, vaktmästeri, verkstad 

och kopieringsrum. Rummen ligger sammanlänkade och i 

anslutning till varumottagningen, som har en hiss direkt till 

förråden.

På plan två får konfirmanderna en lounge i södra gaveln 

mot Månssons trädgård, med en terrass som överblickar 

domkyrkan. Här finns även diakonin, samtalsrum och 

mötesrum, en trappa upp från receptionen.

I södra gaveln av annexets högdel finns en övningssal 

som spänner över byggnadens två översta plan, och som 

erbjuder utsikter över domkyrkan, trädkronorna och 

vattnet. Övningssalen lämpar sig för körrepetitioner, men 

också konserter, samlingar och mindre konferenser. Intill 

övningssalen finns mötesrum i olika storlekar och en generös 

terrass. Högdelens separata entré mot Domkapitelhuset 

innebär att mötesrum kan tillgängliggöras kvällstid utan 

att resten av annexet måste låsas upp. Bondkorstrappans 

direktförbindelse mellan domkyrkan och annexet innebär 

att ett lättillgängligt centralförråd kan placeras i källaren. 

I källaren återfinns även grov- och fintvätt, teknikrum och 

domkyrkans arkiv. Fotavtrycket för byggnaden hålls lågt. 

Annexet är en social knutpunk som lätt omdisponeras efter 

olika behov. Ett någorlunda komplext program besvaras 

med en lättnavigerad plan, och rum med en särprägel som 

anstår domkyrkoberget. 

a. öppen verksamhet b. administration/kök  
c. publika ytor - café/samlingssal d. teknik/förråd

KÄLLARPLAN 850 m²

  

1:17 Ljusförråd 14

1:24 Fintvätt 21

1:25 Centralförråd 470

3:19 Arkiv 61

3:21 Städcentral/Grovtvätt 17

3:23 Teknikrum 134

4:4 Förråd Stolar/Bord Fikamiljö 14

ENTRÉPLAN 1020 m²

 

1:2 Besökswc 23

1:16:1 Varuleverans 28

1:16:2 Soprum 18

1:18 Omklädningsrum Vaktmästare / Musiker 8

1:22 Vaktmästeri 28       

1:23 Verkstad 27

3:1 Huvudentré 39

3:1 / 3:3 Backoffice / Postsortering 18

3:4 Kopieringsrum / Repro. central 12

3:5 Projektrum 14

3:7 Förråd 3

3:16 Personalpentry / Lunchrum 48

3:22 Städskrubb 2

4:1 Barnvagnsparkering utomhus -

4:2 Samlingssal / Caféyta 354

4:3 Försäljning Café 21

4:5 Förrum till Kök / Serveringsrum 10

4:6:1 Förråd  19

4:6:2 Specialkost 16

4:6:3 Tillagningskök 52

4:6:4 Degrum 10

4:6:5 Diskrum 25

4:7 Städ för kök 2

4:8 Omklädningsrum Kökspersonal 4

4:9 Kökspersonal WC 4

4:10 Skrivplats 2

4:11 Porslinsförråd 11

 

MARKPLAN 238 m²

1:2 Besökswc 5 

3:2 Diakoni / Samtalsrum 24

3:14 Samtalsrum / Själavård 8

4:15 Konfirmandlounge 73

4:18 Kvällentré / Lounge 11

5:1:1 Mötesrum 6 pers 8

5:1:2 Mötesrum 10 pers. 20

5:3 Studierum 41

PLAN +1  172 m²

1:2 Besökswc 17

3:22 Städskrubb 1

4:13 Notförvaring / Närförråd 10

4:14 Möte / Körövning / Repetition 93

4:18 Kvällentré / Lounge 33

   

PLAN +2  78 m²

5:1:1 Mötesrum 6 pers 11

5:1:3 Mötesrum 20 pers. 42

TOTAL YTA: 2358 m²
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Sektion BB, 1:200. Bondkorstrappan mellan berget och vindarna är nyckeln till nya besöksupplevelser. 
Förbindelsen frigör även ytor i kyrkan,då källarförvaring nås direkt från kyrkorummet. 

Domkyrkan

Medan kyrkosalens efterklangstid ger en rikhet åt orgel- 
och koralmusik kan musik i högre tempo tjänas av mindre 
rum. Det nya kapellets interiör erbjuder en intimare miljö 
för mindre spelningar och samlingar. Bondkoret – det forna Själakoret – blir genom 

annexet återigen en kontaktpunkt med staden. 
Ceciliasalen monteras ner för att återställa korets 
fulla höjd och den tidigare öppningen mellan 
Bondkoret och kyrkosalen tas upp igen.

Entréplan, 1:200

3:6:2

1:5

5:5

B
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1 5 m

Bälgkammaren och övre sakristian, 1:200

Sedan de första stenarna murades har domkyrkan formats 

genom en svåröverskådlig följd av byggprocesser. Nya kor, 

kapell och entréer tillkom efter hand, tills kapellkransen till 

slut stod färdig, och biskop Rogge gjorde sitt bästa för att 

dölja skarvarna. Öppningar i murverk har tagits upp, slutits, 

och tagits upp igen. Domkyrkan är även en portalbyggnad 

inom restaureringskonsten, och visar på historiska skiften 

i hur vi bevarat kyrkor. De historiska restaureringarnas 

kännetecken bör fortsatt kunna utläsas i domkyrkan. De 

nya ändringar som föreslås ska i största mån möjligt vara 

reversibla och orsaka minimala ingrepp på befintliga murar. 

Domkyrkan befolkas med en familj av nya paviljonger. 

Känsligt detaljerade volymer i massivträ som likt biktbås och 

skrank utgör fristående objekt i kyrkorummet. Paviljongernas 

skala upplevs som anspråkslös i det väldiga kyrkorummet, 

samtidigt som interiörerna är både generösa och intima. Likt 

biktbåsen som kan ha funnits i kyrkan på medeltiden bidrar 

paviljongerna till kyrkans särskilda akustik och atmosfär – 

något som glaspartier riskerar att underminera. 

Förändringar i domkyrkan har tre huvudsyften: ett effektivt 

utnyttjande av kyrkans ytor, ett stärkande av kyrkorummets 

skönhet och funktion, och ett tillgängliggörande av kyrkans 

dolda vindar och tornrum. Många förändringar blir möjliga 

genom att delar av kyrkans förvaring förläggs i den nya 

källarvåning som nås genom bondkorstrappan. Genom 

bondkorstrappan länkas kyrkorummet till annexet och 

källaren men också till kyrkovindarna och tornet. Vindarna 

nås via ett nytt utrymme ovanför Vårfrukoret, där en mindre 

hiss leder till plattformar i de väldiga vindsrummen.

Från vindarna fortsätter besökaren upp i tornet. Det finns 

en poesi i att just Bondkoret blir den nya kopplingen till 

staden, då Bondkoret antas ha rymt det tidigare Själakoret – 

en medeltida institution som verkade för allmogen. 

I Södra Vapenhuset står det nya kapellet. Kapellet ersätter 

vindfånget och bibehåller funktionen som separat entré. 

Kyrkosalens gotiska akustik kompletteras med kapellets 

intima resonanslåda – perfekt för mindre samlingar. Kapellet 

tar in ljus från Södra Vapenhusets fönster, men hindrar inte 

söderljus från att nå kyrkosalen. I kapellet kan ljus och ljud 

noga justeras, och det blir ett tacksamt rum för tillfälligt 

utställande av konstobjekt och textilier. 

I Norra Vapenhuset ersätts vindfånget med ett rum rum för 

kistmottagning. Bibliotekskorets befintliga inredning flyttas 

till Roggeborgen tillsammans med domkyrkobiblioteket. 

Koret får ett förberedelserum för kören genom att 

rummet delas av med en fristående volym som rymmer 

omklädningsrum och musikerkontor. Koret kan göras fullt 

tillgängligt genom en infälld hiss i stentrappan.

Barnverksamheten flyttas till Martyrernas kapell och 

Vårfrukoret får ett förberedelserum – avgränsat mot 

kyrkorummet av en volym som rymmer toaletter. 

Församlingens kansli fördelas mellan Övre och Nedre 

Sakristian och Silverkammaren. I de nedre utrymmena 

placeras kontor, toaletter och förråd. Övre Sakristian får 

ett nytt entresolplan, och kan användas för kontor. Trappan 

till orgelläktaren tas bort och skapar plats för en ny hiss 

upp till kontoren, bälgkammaren och orgelläktaren. Hissen 

möjliggör även en direkt förbindelse ner till markplanets 

valv, där en ny sidoentré länkar kyrkan och Roggeporten. 

Bälgkammaren får en ny funktion som Sakristia. Rummet 

har en öppen och en sluten del, med omklädning 

och klädförvaring. Det svåråtkomliga rummet över 

Silverkammaren fortsätter att användas för sällanförvaring.

Domkyrkans lösa stolar ersätts med lättare stolar som 

är enklare att flytta och koppla ihop. Möjlighet att 

omdisponera bänkkvarteren studeras i samråd med 

kyrkoledningen. Befintliga stolar tas i bruk för nya mötesrum 

och studieplatser. Tekniska lösningar för ljud och ljus 

uppgraderas, får ett diskretare uttryck och sköts trådlöst. 

 

Bondkorstrappan och besöksplattformar
ovanför Vårfrukoret

1:1:2 Ny länk till Café / Förråd / Vindar 97

1:2 Besökswc 6

1:3 Förberedelserum 15

1:4 RWC 6

1:5 Sakristia 73

1:7 Kapell 40

1:8 Barnens Kor 50

1:10 Utställningsplats 

1:11 Plats för portabelt manöverbord 

1:12 Närförråd Koret 

1:13 Kistmottagning 20

1:14 Grovkök / Blomhantering 6

1:15 Städskrubb 2

1:19 Omklädning Kyrkvärdar 7

1:20 Personalwc Församling 7

1:21 Omklädning Förvaring Kör 44

1:26 Nytt vindfång 6

3:6:1 Församlingens Kansli / Egna Rum 37

3:6:2 Församlingsens Kansli / Kontor 110

3:7 Förråd Kansli 7

4:12 Musikerkontor / Förberedelseum 17

5:5 Tysta studieplatser 30



Folier - 5/5

Från Roggeportens atriumgård dras 
blicken upp mot kyrkan.

Entréplan, 1:200

Roggeporten välkomnar besökare 
upp till domkyrkoberget. 

Roggeporten Konstruktion och teknik

Sektion CC, 1:200. Roggeportens atriumgård är 
samlingspunkten för domkyrkobergets östra nod. 

Konstruktionssnitt, 1:50

2:3

2:8

2:4

2:5

2:72:6

CC

+14,95

+11,25

1 5 m

I slänten mellan Djäknegården och Roggeborgen finns en 

gemensam entrébyggnad. För att inte skymma domkyrkan 

är byggnaden diskret nästlad i sutteräng med ett terrasstak 

som förlänger parken över byggnaden. En smal uppstickande 

volym i norra änden knyter an till Annexets formspråk, och 

innehåller hissen som erbjuder en tillgänglig passage upp på 

kyrkberget.

Atriumgården är Roggeportens hjärta, och blir ett samlande 

torg för besökare som anländer från Roggeplan. Lokalerna 

omkring atriumgården är flexibla, och kan användas av 

alla – konferensbesökare till KB såväl som gymnasister på 

Europaskolan. Lokalerna kompletteras med en mindre 

servering och generösa garderober och toaletter.

En mindre lastkaj vid lektorsgatan tar emot Roggeborgens 

leveranser från Kungliga Biblioteket. 

ENTRÉPLAN 405 m²

2:3 Foajé 230

2:4 Servering 20

2:5 Förrum Servering 13

2:6 Förråd Stolar/Bord 13

2:7 Garderob 13

2:8 Besökswc 25

2:9 Entré Kyrkonivå 35

De nya tilläggen byggs huvudsakligen i självbärande tegel, 

och den slagna stenen skapar en gemensam grundton 

för domkyrkoberget. Nytillskotten uppförs i enkla 

löpförband med snedstrukna fogar av kalkbruk. Djupa 

fönsteröppningar accentuerar murens tjocklek , och den 

teglade ytan lämnas orörd invändigt och utvändigt.

Teglet kompletteras med band i betong över 

bottenvåningen – ofta i sutteräng – vilket naturligt 

skapar generösa spännvidder över atriumgårdarnas 

fönsteröppningar. Detaljeringen av fasaderna spelar mot 

omgivande byggnadernas rika utsmyckning, med putsade 

band och fält i tegelmurar. Även mindre fönsteröppningar 

får balkar av känsligt bearbetad betong med infällt 

solskydd.  

Annexet bjuder in besökare i berget, och vid 

bondkorstrappan tar berget även plats i rummet. Teknik 

ryms i den nya källaren, och ventilation i pelare. Ovan mark 

kompletteras tegelmurar med en invändig konstruktion i 

trä, både för bjälklag och innerväggar. Inuti domkyrkan 

och annexets högdel präglas de nya byggnaderna av 

massivträ, textilier och detaljering i trä och metall. 

På atriumplanet kontrasterar massiva bergsväggar 

och tegelmurar med välkomnande möblering och en 

ljussättning som iscensätter planets starka rumssekvens. 

En någorlunda stram plan återspeglas i enkla materialval. 

Tegel, massivträ, metall och sten. Materialen är tillåtande 

och åldras med charm. Rummen tillåter varierande 

möblering, lekfull och stram – värdig och informell. 

Domkyrkobergets nya byggnader blir en robust fond för 

myllrande liv. Exempel på bearbetad

betongyta

Stråk i marktegel


