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BESKRIVNING TREENIGHET 
Ide och koncept 
Kyrkans roll i människors liv har i lång tid varit betydande, idag finns också behov vara närvarande och vägledande i vår tids 
ödesfrågor och kyrkan kan ge en fin ram kring kulturella upplevelser och förståelse för historia, kultur och arkitekturhistoria. 
Ett besökscentrum med ett tillgängligt, lågmält och samtida anslag som omtolkar den äldre miljön och arkitekturen kan spela 
en förmedlande roll i detta. Både nära och långväga besökare bör känna sig omhändertagna i den nya miljön kring 
domkyrkan och miljön bör kännas inkluderande och tidlös. (några referensprojekt visas nedan) 
 
Förslagets besökscentrum består av en kontinuerlig trelängad byggnadskropp i 2 våningar som omfamnar och omsluter ett 
från klosterlivet känt motiv, det kontemplativa atriet. Komplexets organisation reflekterar rumsligt olika åldrar och aktiviteter, 
barndom-ungdom, vuxenliv och ålderdom. Gårdsbildningen vänder sig upp mot kyrkan vilken är närvarande och synlig inifrån 
och ger byggnaden dess fjärde länga. 
 
Från entréns framskjutna väderskydd och vindfång utgår i siktlinje mot kyrkan en glasad handikappanpassad 
förbindelsegång, som formges med nätta mått och omsorgsfullt lösta detaljer, med hiss upp över Bogårdsmuren (som kan 
förbli orörd). Förbindelsegången, som följer befintlig diagonal stig i parken, har parkens rika växtlighet nära inpå och visar 
utställningar över platsens historik, på fönsterglaset, utanför fönstren, på interaktiva skärmar, i montrar och kanske under ett 
glasgolv; tillfälliga utställningar; samt alster från barn och ungdomsverksamheten.  
 
Stadsbild och landskap 
Den nya byggnaden formas ur och ansluter till befintlig bebyggelsestrukturs gatulägen, riktningar och småskaliga volymer 
samt lånar material och taktyper från denna.  Byggnadskroppen adderas till och förtätar där det troligen finns fåtal 
arkeologiska lämningar i "Månssons trädgård", på respektavstånd till kyrkan, där det finns ett tomrum, så att nya gårdsrum 
och gränder skapas och så att Lektorsgatan som stråk stärks.  Vyer av kyrkan från olika håll får i stort sett kvarstå frilagda då 
den nya byggnadens nockhöjd ligger under kyrkans plannivå. 
 
Mot söder ges en förplats med utsikt över vattnet där sittrappor tar upp nivåskillnaden mellan bottenvåning och gata och över 
trapporna finns ett väderskydd för besökare. De två små gårdsbildningarna på andra sidan huset föreslås ges olika karaktär 
med avseende på upplevelser - material, växtval, färger, ljud, dofter mm. 
 
Kyrktorget framför Domkyrkan utökas och gångvägar omkring tydliggörs och beläggs med upphöjda tillgängliga stenhällar av 
granit eller kalksten. Trädgården bearbetas och ger fortsatt plats för picknick, frukträd, kryddväxter och perenner och 
kålgården flyttas närmare benhuset. 

 
 
Lokalprogram och funktioner 
Genom noggrann analys av de antikvariska förutsättningarna mm och genomtänkta rokader kan de mest lämpade 
byggnaderna kring domkyrkan inrymma grupp, mötes och konferensrum för stift och församling, Europaskolan samt externt 
och nybyggnadsvolymen kan hållas till ett minimum.  Domkyrkobiblioteket föreslås flyttat till Roggeborgen och 
Djäknegårdens plan 1-3 byggs om för ett effektivare utnyttjande av ytorna, eventuellt med tillagd glasveranda. Bondkoret-
Ceciliasalen byggs om till tillgängligt förberedelserum (med synliggjort stjärnvalv), bibliotekskoret blir barnkor möjligt att 
stänga om och något av vapenhusen blir närförråd i tex nya skåp. (enl ovan disposition och planskisser på planch 2). Några 
av bodarna kan bli förråd. 
 
Mötesrum, samlingssal, lektionssalar, förskola, körsal och café mm förläggs i den nya byggnaden för att ge en levande 
befolkad miljö dagtid, kvällstid, vardagar och helger.  Det nedre planet är extrovert, aktivt och öppet, det övre mer introvert, 
intimt och slutet.  
 



Mottagningsrum och café har utgång till atriet, ligger nära entré-reception, information, kapprum och kök och kan användas 
externt.  
 
Körsal, konfirmandsal, "hängrum" och söndagsskola etc ligger i den norra flygeln som en egen avdelning och med utgång till 
atriet. Körsalen med dubbel takhöjd kan användas för mindre konserter med access via trapphus. 
 
Kontorsdelarna med cellkontor finns samlade på det övre planet i ett sammanhang, med tysta rum och projektrum i mitten, 
samt med pausytor med utsikt mot vattnet och parken. Genom ljusschaktet i pausdelen beläget ovanför mottagningsrummet 
ges synkontakt med de mer publika delarna under. 
 
I källarvåningen finns samlat arkiv, förråds, teknik och driftsfunktioner, tillgängligt från varuintag-hiss från Sturegatan och till 
kyrkans plannivå via hiss i transportgången. På vindsplanen finns ytterligare teknikytor. (under entrétrappan kan ytterligare 
förrådsyta tillskapas) 
 
Angöring och parkering 
Angöring för personbilar och bussar är placerat framför byggnaden mot Lektorsgatan med handikappramp till entrén. I 
källarvåningen finns garage för 40 bilar med infart i gavel från Lektorsgatan. Inlastning och sophantering sker dels vid 
portiken vid Sturegatan, dels i gavel vid köksdelen mot Lektorsgatan. 
 
Konstruktion och grundläggning 
Konstruktionen består av en källarvåning av platsgjuten betong grundlagd på berg, trä eller stålstomme och en 
uppstolpad takkonstruktion av limträ. Taken är utformade som sadeltak med asymmetrisk nock och gavlar. 
 
Material och kulörer 
För att få värdighet och koppling till befintliga material och parkens färger, och som komplementkontrast till det befintliga röda 
teglet, putsen och faluröda träet på platsen, är ärgad kopparplåt föreslaget till fasader och tak, alternativt tombak eller 
skärmtegel. Generösa glaspartier i klart, svagt grön-turkostonat glas; golv av infärgad, polerad och vaxad betong med inslag 
av grå kalksten i kommunikationsytor; fönsterpartier, pelare och golv av träslaget ask i samlingssal, grupprum och 
kontorsdelar; några inslag av mässing tex vid vattenspegeln, inredningsdetaljer och möbler, tex bordskivor i caféet. Gårdar, 
gångvägar och sittytor har beläggning av grå hyvlad kalksten. 

 
1 Koppar, kopparbelagd eller tombakplåt som ärgas med tiden används till fasader och tak, alternativt tombak eller 
skärmtegel. 
2 Grön-turkos tonat glas i vissa glaspartier. 
3 Gröna och turkosa kulörer till vissa väggar. 
4 Infärgad betong som polerats och vaxats till golv i publika ytor. 
5 Kalksten till gårdar, gångvägar och bänkar. 
6 Oljad ask till golv i kontor, samlingssal, grupprum mm och till dörrar och partier. 
7 Mässing i exteriöra och interiöra detaljer. 
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