Under över alla under
Synas men inte ses
Expressiv men samlat lugn
Delaktig men avskild
Nutid och dåtid
			
Tid och otid
För alla eller bara för dig

Tävlingsuppgiften är full av spänning när man sätter programmet
och önskemålen i sin kontext och relation till Domkyrkan. Vi har
gjort ett antal ställningstaganden och visar upp en komposition
för steg ett som på ett underordnat sätt ändå tar plats och
vitaliserar.

5

Entré
+20.0

6

Lyktan
Hiss/ Trappor

3

En samlad verksamhet med nära fysisk koppling tror vi är bra för
församling och stift. Synergier och dubbelutnyttjande av ytor ökar
med invändig förbindelse som binder samman så stor del av lokalprogrammet som möjligt.

Domkyrkotorget ca +20.0
Domkyrkotorget ca +16.0
Reception/ Café/ Utställning
2
4

9

Domkyrkans
bodar

Benhuset

I förslaget ligger den historiska angöringen från väster kvar och
stärks. Den skridande rörelsen upp och genom Lejonporten är
viktig för upplevelsen av Domkyrkan. Vi anser det viktigt att denna
historiska processionsväg bibehålls.
Vi tror på en lågmäld men tydlig entré till besökscentrum lika
självklar som entrén till själva Domkyrkan. I förslaget nås även
denna från väster, men i en något annan vinkel. Även här ligger
Lejonporten i fonden, men till besökscentrum rör man sig “genom”
den fast under mark.

Domkapitelhuset
(Bibliotek)

Tryckerihuset
(Församlingsverksamhet)

En självklar plats för denna samlande verksamhet är intill
Domkyrkans entré. Utmaningen ligger i att skapa själva
kompositionen som bibehåller Domkyrkans värdighet och
ursprungliga entré, samtidigt som hela lokalprogrammet inryms
runt omkring, exponeras den dagliga verksamheten och blir till ett
samtida arkitektoniskt tidslager.

Administrationsbyggnaden

Den övre entréplatsen framför Domkyrkan bör ges en sakral stark
karaktär utan störande vardagsverksamhet. Detta är viktigt för de
tillfällen då vardagens trivialiteter är oväsentliga som tex vid
begravningar, bröllop och andra viktiga högtider att
uppmärksamma.

I förslaget finns en ny kompletterande entréplats som blir själva navet
i kompositionen. Denna ligger rakt under den utvändiga. Detta lite mer
nedtonade entrétorg inomhus, är förbundet med alla församlingens
och stiftets lokaler, samt mer tillåtande för vardagsfrågor. Här ligger
den stora receptionen, med enklare caféutbud, det finns toaletter och
kapprum och det finns trappor och hiss upp till den utvändiga
entréplatsen liksom upp i själva domkyrkan för vardagsrörelser.
Detta nedre entrétorg är även en utställningsplats med montrar
infällda i murar liksom en naturlig mötesplats att ta en kopp kaffe.
I söder hålls marken undan något och det skapas en uteplats utanför
de rumshöga glaspartierna. Den visuella kopplingen mot den vackra
parken i söder är viktig både för den övre och nedre entréplatsen.
På nedre entréplan kan man röra sig via ett galleri söder om
Domkapitelhuset, där man når restaurangkök, konferensrum i söder
och trapphuset till den administrativa byggnadsvolymen som ligger
längs Sturegatan. Administration, inlastning och personal ges även en
egen ingång längs Sturegatan.
Angöringen genom parken från norr och nordost, liksom från söder
längs Sturegatan och genom parken behöver stärkas. Dock ej genom
volymer som inkräktar på Domkyrkans visuella sfär.
Vi ser att det längs Sturegatan kan kompletteras med byggnadsvolymer som ger stadga och liv till gaturummet, utan att förta den
visuella upplevelsen av Domkyrkan från söder genom parken. Mot norr
har vi adderat en mindre volym som en “lykta” i parken. Denna leder
besökaren in på Domkyrkotorget eller via trappor/hiss till det nedre
entrétorget.
För att skapa en inomhusförbindelse från den nya anläggningen har vi
föreslagit att lägga denna i nuvarande Bondkoret.
En generös spiraltrappa, med kompletterande hiss, leder upp från det
nedre planet. Ceciliasalen ovanför Bondkoret har vi flyttat för att
kunna återskapa det ursprungligt vackra höga rummet likt
Bibliotekskoret.
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Entré
+16.0

Samlingssal
+16.0
Entré
+12.0
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1.

1. Entrésituation plan +16.0
2. Vy från parken
3. Vy mot gradänger
4. Vy genom café
5. Lyktan, vertikal kommunikation mellan de båda ”torgen”
6. Vy genom torget via Lyktan
7. Vy genom stora samlingssalen, plan 0, +16
8. Vy genom den ”övre lejonporten” och den ”undre lejonporten”
9. Vy genom det undre torget och mot gradängerna

2.

3.

under över alla under

1.

C

B

A

D
E
F

A. Ny parkering i nära anslutning till kyrkan
B. Ny entré till Jäknehallen, 100m²
C. Befintlig parkering flyttar från Stortorget till ny parkering, A.
D. Angöring för bussar samt handikappsparkering
E. Barnvagnsparkering i anslutning till söndagsskolan
F. Möjlig hiss som förbinder plan 0 med domkyrkotorget.
Situationsplan

4.

Sektion A-A

Skala 1:200

Skala 1:1000

5.

6.

under över alla under

2.

4.M

Tryckerihuset

Plan 3 +28

Domkapitelhuset

Plan -1, +12
1 Gemensam entré
1.A Vardagsentré 25 m²
1.B Söndagsentré 20 m²
1.C Ta emot besökare 150 m²
1.D Kapprum 20 m²
1.E Reception och back office 24 m²
1.F Kopieringsrum 15 m²
1.G Besöks-WC 12 m²
1.H Samlingssal 350 m²
1.I Förråd stolar och bord 20 m²
1.J Kök 159 m²
1.K Personalpentry 10 m²
1.L Försäljning kafé 20 m²

7.

Plan 0, +16
2 Verksamhetsutrymmen kopplade till
gudstjänstlivet
2.A
2.B
2.C
2.D
2.E
2.F

Sakristia 60 m²
Omklädningsrum 31 m²
Personal-wc 2 m²
Förberedelserum med RWC 21 m²
Närförråd mellanlagring 20 m²
Barnens gudstjänstplats 42 m²

Plan 1, +20

Plan 2, +24

3 Kyrkans drift och skötsel

4 Församlingsverksamhet

5 Se- och upptäckamiljö

6 Kansli församlingen och stiftet

7 Mötes- och grupprum

3.A Städcentral 6 m²
3.B Vaktmästeri 20 m²
3.C Ljusförråd 15 m²
3.D Verkstad inkl. frd 45 m²
3.E Grovkök/källsortering 15 m²
3.F Fintvätt 26 m²
3.G Förvaring möbler 30 m²
3.H Förvaring musikinstrument 24 m²
3.I Förvaring textilier och silver 61 m²
3.J Förvaring barnverksamhet 49 m²
3.K Övrig förvaring 19 m²
3.L Förvaringsyta
3.M Sopor och varuleverans 40 m²

4.A Kapell 60 m²
4.B Förvaring/kapprum körkåpor 51 m²
4.C Personal-wc, 2 st à 2 m², 4 m²
4.D Söndagsskola 42 m²
4.E Lekrum: Öppen förskola 50 m²
4.F Flerfunktionellt rum 20 m²
4.G Kapprum 46 m²
4.H Barnvagnsparkering utomhus
4.I Häng-rum 30 pers 72 m²
4.J Musikerkontor 15 m²
4.K Notförvaring närförråd 12 m²
4.L Närförråd barn och familj 7 m²
4.M Disponibel yta, församlingsverksamhet

5.A Utställningsyta 40 m²
5.B Temporär utställning
5.C Domkyrkobiblioteket 80 m²

6.A Cellkontorsrum, 10 rum à 8 m², 80 m²
6.B Delat kontorsrum, 5 rum à 15 m², 75 m²
6.C Eget arbetsrum, 4 rum à 12 m², 48 m²
6.D Eget arbetsrum, 43 rum à 8 m², 344 m²
6.E Projektrum, 7 rum à 20 m², 140 m²
6.F Kapprum, 2 à 15 m², 30 m²
6.G Kaffestationer, 2 st 4 m²
6.H Arbetsplatser – städ 3 m²
6.I Arbetsplatser – förråd 4 m²
6.J Arbetsplatser – WC, 3 rum à 2 m², 6 m²
6.K Enskilt samtal/vilrum, 2 rum à 10 m², 20 m²
6.L Förvara arkivalier i 10 år, församling 25 m²
6.M Förvara arkivalier i 10 år, stift 25 m²

7.A
7.B
7.C
7.D
7.E
7.F
7.G

8.

Undervisning, lektionssal 30 pers 72 m²
Mindre möten/grupprum, 4 rum à 20 m², 80 m²
Föreläsningssal/körsal 145 m²
Sammanträde 2 rum à 65 m² 50 pers, 130 m²
Sammanträde 2 rum à 25 m² 20 pers, 50 m²
Sammanträde 1 rum à 15 m² 8 pers, 15 m²
Sammanträde 2 rum à 10 m² 5 pers, 20 m²

Planer skala 1:400

Total BTA tillbyggnad: 4300m²

9.

under över alla under

3.

