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I denna första fas har stor vikt lagts vid att ta fram 
ett starkt koncept som visar på hur man kan ta sig 
an uppgiften att bygga en ny byggnad i en mycket 
känslig miljö. Som en bärande idé i denna fas så har 
vi valt en strategi som handlar om att så långt som 
möjligt integrera de nya byggnaderna i landskapet 
på ett sätt att de nästan uppfattas som osynliga. 
Vi har valt att låta domkyrkan få fortsätta att vara 
protagonisten på berget och att de nya byggnaderna 
bidrar till att förstärka denna känsla. 
Genom att integrera byggnaderna i landskapet så 
kan vi också skapa plaster som bjuder in allmänheten 
och skapar en delaktighet med dem. Taken fungerar 
som en förlängning av parkmiljön och kan användas 
alla timmar om dygnet. De bidrar till att på ett 
naturligt sätt uppmuntra till rörelse, möten och 
kontemplation men fungerar också som utkiksplatser 
över land, vatten och kyrka.

Vi tror att konceptet att förlägga stora delar under 
mark eller i souterräng ger mängder av fördelar 
för relationen mellan domkyrkan och de nya 
byggnaderna. Istället för att skapa en byggnad som 
måste ställas i relation eller kontrast mot domkyrkan 
så skapar vi något som förstärker domkyrkans roll 
och funktion, som gör rörelser än mer naturliga och 
starka på platsten.

Vi har valt att dela upp programmet på två separata 
byggnader samt att distribuera om program i de 
befintliga byggnaderna.  

Nybyggnad gemensam entré
Den nya entrébyggnaden är uppdelad på två volymer 
som tillsammans skapar en sekvens som börjar 

PARKERINGSPLATSER ENTRÉER FUNKTIONER
Nya parkeringsplatser har tillkommit längs med södra Kungsberget 
2. Kring kv. Tullbommen möjliggörs för uppställning av bussar samt 
tillåtelse att parkera på söndagar på skolgården. En handikapparkering 
(HP) placeras i närheten av entrén.
Varuleveranser och sophantering sker från baksidan av kyrkbodarna.
I övrigt samma parkeringsplatser som tidigare.
Vid kyrkbacken har cykelparkeringar placerats ut.
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Den nya entrébyggnaden skapar en monumental entré för högtider, 
samtidigt som det finns en vardagsentré som är direkt ihopkopplad 
mellan kyrkan och den nya entrén. Denna entré går via bondkoret som 
är omgjort för att bättre fungera som en vardagsentré in till kyrkan. 
Det är lätt att från en punkt, för en person, att guida besökarna till 
de olika funktionerna. Entrén till den nya administrationsbyggnaden 
sker direkt uppefrån kyrkberget. Det finns även en separat entré från 
kyrkberget ner till café och samlingssal.

Den nya entrébyggnaden inrymmer flera olika funktioner. Taken 
kan användas som gradänger och fungera som uppsamlingsplats 
och mötesplats. De kan också användas för att möta bröllopspar, 
utomhuspredikningar, filmvisningar eller konserter. Formen gör att de 
automatiskt leder besökarna in i kyrkan. Under den mörka tiden på 
året lyser byggnaden upp i mörkret och signalarer tydligt var entrén är 
och fungerar som ett riktmärke på berget. Taket bekläs med grönytor 
för att ta hand om regnvatten och skapa en inbjudande miljö.

med Lejonporten och avslutas med huvudentrén 
till kyrkan. Den ena byggnaden fungerar som en 
reception och entré till hela området. Det finns 
en direktanslutning till kyrkan som fungerar som 
en vardagsentré medan söndagsentrén går via 
portalerna och in via västra vapenhuset. De bägge 
volymerna är ihopkopplade under mark och där finns 
också plats för att ta emot besökare, WC, garderob 
samt en stor multifunktionell samlingssal som kan 
delas av i mindre enheter. På samma våningsplan 
finns också det stora centrallagret placerat. Ljus 
strilar in genom de nya volymerna och skapar ett 
vackert ljus med högt i tak. En ljusgård är placerad 
längst bort i ena änden och hjälper till att ta ner mer 
ljus men fungerar också som en separat ingång till 
samlingssal och café.
Taken på de delarna som sticker upp ovan 
mark används till en läktare som fungerar 
som utomhussamlingsplats eller för att möta 
ett bröllopspar. Det skapar också möjlighet 
till utomhuspredikan eller mindre konserter/
filmvisningar etc.

Ny administrationsbyggnad 
För att säkerställa en effektiv administration så har 
stiftet och församlingen fått en separat byggnad. Den 
är placerad på ett sätt att den är delvis integrerad i 
landskapet och blir en förlängning av parkmiljön runt 
kyrkan där allmänheten får möjlighet att beträda 
taket.
Byggnaden är modern och effektiv med höga 
miljöambitioner. Uttrycket med sin balkongarkad har 
hämtat inspiration från kyrkan i både materialitet och 
formspråk.
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Domkyrkan
Den stora förändringen är att sakristian har flyttat till 
bibliotekskoret och att övre sakristian nu inrymmer 
ett barnkor med tyst barnhörna. I silverkammaren 
finns nu ett lugnt och avskilt föreberedelserum. I 
bälgkammaren har körkåpor och noter placerats 
och i rummet intill över silverkammaren finns ett 
förberedelserum för musiker.
Ceciliasalen har blivit omgjort till ett kapell för 
församlingen men kan även användas som ett 
flerfunktionellt rum.

Roggeborgen
Domkyrkobiblioteket har fått en ny plats i 
Roggeborgen tillsammans med de existerande 
funktioner som finns där idag. På våning 3 har flera 
mötesrum av olika storlekar placerats i en tyst och 
lugn miljö med möjlighet att hyra ut dessa separat 
till externa aktörer. Andra funktioner som tillkommit 
är en mötessal för konfirmander samt möjlighet att 
ha permanenta och tillfälliga utställningar.

Djäknegården
Den nya entrén är en tillbyggnad av tegel som följer 
och anpassar sig till den befintliga byggnaden men 
med ett tydligt formspråk som signalerar sin funktion. 

Tryckerihuset
I tryckerihuset finns många av församlingens 
funktioner inrymda som söndagsskola, lekrum, 
hängrum etc. Det finns även tillgång till olika 
mötesrum. Då huset har hiss finns tillgänglighet till 
alla och på översta våningen har en samlingssal och 
repetitionssal för körsång lokaliserats.

Domkapitelhuset
Genom att distribuera om olika funktioner så har vi 
valt att helt friställa domkapitelhuset för att kunna 
användas för framtida bruk eller kunna hyras ut 

till en extern aktör. Det ger oss en flexibilitet inför 
framtiden.

Material
För de nya byggnaderna har vi valt att jobba med 
cortenstål som fasadmaterial. Det är ett beständigt 
material som är helt underhållsfritt med en mycket 
lång hållbarhetstid. Fördelen är att vi både kan få ett 
tåligt material som är ”färdigåldrat” från dag ett och 
inte kommer att ändra sin karaktär samtidigt som 
de passar väl in i den byggda tegelmiljön med sin 
liknande färg. På insidan kläs byggnaderna av ljust 
tegelgolv och trä på väggarna som bidrar till en ljus 
och varm miljö.

Hållbarhet
De nya byggnaderna har bägge gröna tak som hjälper 
till att ta hand om regnvatten lokalt innan de når 
grundvattnet. Mot söder i administrationsbyggnaden 
så har en balkongarkad placerats som skyddar mot 
den varma södersolen om sommaren men släpper 
in den på vintern och skapar ett bättre arbetsklimat 
inomhus. 

Trafik
Vi har valt att placera en ny parkering i den södra delen 
av Kungsberget 2 som framförallt kan lösa behovet 
av parkeringsplatser för stiftet och församlingen. 
I kv. Tullbommen möjliggörs för bussar att parkera 
samt att tillåta parkering på söndagar för besökare 
till kyrkan. En handikapplats har placerats innanför 
Lejonporten för att uppfylla kraven på en parkering 
25m från entrén. Vidare har vi valt att skapa en lastzon 
på baksidan av Kyrkbodarna som kan användas 
för leveranser till och från kyrkan, sophantering 
samt av- och påstigningar. I övrigt behåller vi de 
parkeringar som finns vid Stora torget samt bredvid 
Djärknegården. 
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1 Gemensam entré        Program Förslag

1. ”Vardagsentré” inklusive vindfång, gå via receptionen  25 m2  25m2

2. ”Söndagsentré”, via vapenhuset      20 m2  20m2

3. Ta emot besökare, busslast ca 60 personer    150 m2  150 m2

4. Kapprum, 200 pers, mörkt       20 m2  18 m2 

5. Reception och back office       24 m2  30 m2

6. Kopieringsrum – repro.central, mörkt     15 m2  15 m2

7. Besöks-WC, mörkt        12 m2  12 m2

8. Samlingssal        350 m2  398 m2 

9. Förråd stolar och bord till fikamiljö, mörkt    20 m2  20 m2

10. Kök, ljust och mörkt       159 m2  159 m2

11. Personalpentry        10 m2  8 m2

12. Försäljning kafé        20 m2  20 m2

2 Verksamhetsutrymmen kopplade till gudstjänstlivet

13. Sakristia         60 m2  79 m2

14. Ombyte inför tjänstgöring i kyrkan    31 m2  30 m2

15. Personal-wc, 1 st à 2 m2, mörkt      4 m2  4 m2

16. Förberedelserum med RWC, mörkt     21 m2  25 m2

17. Närförråd mellanlagring, koret, mörkt     20 m2  34 m2

18. Barnens gudstjänstplats/barnens kor     42 m2  53 m2

3 Kyrkans drift och skötsel

19. Städcentral, mörkt        6 m2  6 m2

20. Vaktmästeri - Arbetsbord       20 m2  21 m2

21. Ljusförråd, mörkt        15 m2  28 m2

22. Verkstad inkl. frd, mörkt       45 m2  43 m2

23. Grovkök/källsortering och städfrd/grovtvätt, mörkt   15 m2  16 m2

24. Fintvätt, mörkt        26 m2  26 m2

Centralförråd, mörkt        (372 m2)
25. Förvaring möbler och gradänger      30 m2  30 m2

26. Musik          24 m2  24 m2

27. Förvaring textilier och silver      61 m2  61 m2

28. Förvaring barn- och pedagogisk verksamhet    49 m2  49 m2

29. Övrig förvaring        19 m2  19 m2

30. Kommunikationsyta: Köra truck etc.     189 m2  154 m2

31. Sopor och varuleverans, mörkt      40 m2  40 m2

4 Församlingsverksamhet

32. ”Kapell”         60 m2  98 m2

33. Förvaring/kapprum körkåpor, mörkt     51 m2  59 m2

34. Personal-wc, 2 st à 2 m2, mörkt      4 m2  4 m2

35. Söndagsskola        42 m2  40 m2

36. Lekrum: Öppen förskola      50 m2  48 m2

37. Rum för sångsamlingar /Flerfunktionellt rum.   20 m2  20 m2

38. Kapprum         46 m2  44 m2

39. Barnvagnsparkering utomhus     -
40. ”Häng”-rum        72 m2  61 m2

41. Musikerkontor och förberedelserum, mörkt    15 m2  21 m2

42. Notförvaring närförråd, mörkt      12 m2  12 m2

43. Närförråd barn och familj, mörkt      7 m2  6 m2

5 Se- och upptäckamiljö

44. Utställningsyta / Temporär utställning    40 m2  54 m2

45. Domkyrkobiblioteket       80 m2  97 m2

6 Kansli församlingen och stiftet

Arbetsplatser – expedition       (721 m2)
46. Församlingen.        155 m2  155 m2

47. Stiftet.         566 m2  566 m2

48. Arbetsplatser – städ, mörkt      3 m2  4 m2 
49. Arbetsplatser – kontorsmaterielförråd, mörkt    4 m2  4 m2

50. Arbetsplatser – personal-wc, 3 rum à 2 m2, mörkt   6 m2  8 m2

51. Enskilt samtal/vilrum, 2 rum à 10 m2     20 m2  23 m2

52. Förvara arkivalier i 10 år, församling     25 m2  25 m2

53. Förvara arkivalier i 10 år, stift      25 m2  25 m2

7 Kungl. Biblioteket

54. Böcker, på annan plats möjligt, mörkt     40 m2  40 m2

55. Roggeborgen: Läsesal, ta emot låntagare    15 m2  24 m2

56. Roggeborgen: Wrangelska samlingen/gårdsarkivet   30 m2  36 m2

57. Roggeborgen: Möte, 12-15 pers.      20 m2  19 m2

58. Roggeborgen: Kök/personalutrymme, 10 pers    6 m2  30 m2

59. Roggeborgen: Bokbinderi       130 m2  132 m2

60. Roggeborgen: Godsmottagning/lager, mörkt    20 m2  20 m2

61. Roggeborgen: 5 kontorsplatser + 1 gemensam   28 m2  30 m2

8 Europaskolan

62. Djäknegården: Ny entré med pausutrymmen   100 m2  100 m2

9 Mötes- och grupprum

63. Undervisning konfirmander och vuxna    72 m2  72 m2

64. Mindre möten/grupprum församlings- och föreningsliv  80 m2  89 m2

65. Föreläsningssal/körsal – repetitionsrum     145 m2  130 m2

66. Sammanträde 2 rum à 65 m2 50 pers     130 m2  127 m2

67. Sammanträde 2 rum à 25 m2 20 pers     50 m2  48 m2

68. Sammanträde 1 rum à 15 m2 8 pers     15 m2  15 m2

69. Sammanträde 2 rum à 10 m2 5 pers     20 m2  35 m2

70. Europaskolans bef. samlingssal Djäknehallen, 200 pers  209 m2  209 m2

71. Roggeborgens rikssal       158 m2  158 m2

Cirkulation 
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