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I NLEDNING
Domkyrkoarkitekten har som uppgift att medverka till att arkitektoniska, konstnärliga, antikvariska
och tekniska synpunkter tillgodoses i arbetet med förvaltnings-, bygg- och installationsskeden i
Uppsala Domkyrka. Dessa aspekter skall visas hänsyn vid skötsel av kyrkan, vid ändringar samt vid
nya åtgärder. Domkyrkoarkitektens arbete strävar efter att vård och förändringar ska utgå från och
avvägas mot katedralens olika funktioner som domkyrka, församlingskyrka, arbetsplats, besöksmål,
kulturarv samt nationellt (och regionalt) monument.
I arbetet som domkyrkoarkitekt ingår att årligen sammanställa en rapport som är till för att redovisa
vad som gjorts i domkyrkan och hur man tänkt när arbeten utförts. Rapporten kan sägas fungera som
en loggbok som förutom att redovisa arbeten även kan fungera som ett översiktligt
planeringsverktyg för kommande projekt.
I huvudsak behandlar rapporten arbeten där domkyrkoarkitekten medverkat och där det aktuella
arbetet kräver att tillstånd söks. Rapporten är vidare uppbyggd kring en sammanfattning och en
översiktlig beskrivning av utförda, pågående och planerade åtgärder. Här redovisas också kontakter
med tillståndsmyndigheten (länsstyrelsen), sökta tillstånd och samråd.

S AMMANFATTNING 2015
Under året har domkyrkoarkitekten fått utökat samordningsansvar mellan de olika delprojekten.
Inom kyrkans egen organisation har en informell mötesform benämnd ”Kapitel” aktualiserats för att
kanalisera programfrågor från verksamheten till konsultgruppen och för att kyrkans
verksamhetsansvariga skall hållas informerade om de olika projekten. Denna grupp består av
domprost Annica Anderbrandt, domkyrkokaplan/ församlingsherde Lars Åstrand, domkyrkoorganist
Ulric Andersson, ringarålderman Oscar Hahne, pastoratets fastighetschef Kristian Nordlund och
undertecknad. Gruppen har sammanträtt 2 gånger under året. Dessa möten protokollförs ej.
Under våren förbereddes tillståndsansökningar för korsmitten med gradänger och nya liturgiska
möbler samt borttagande av smideskandelabrarna i högkoret. Intimt sammankopplat med dessa
ärenden har ljud- och ljusprojekten anpassats efter den nya planerade möbleringen. I samband med
programarbetet för de utökade förrådsutrymmena skedde en enkel ommöblering av
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textilförvaringen på plan 5 i södra tornet. Som ersättning för den tillfälliga rampen vid södra entrén
togs ett förslag fram för en permanent lösning. Programarbetet för den yttre miljön är skjutet på
framtiden. Vidare har program för inre rengöring av muralmåleri/sten/ smide och fönster tagits fram.
Skyddsglasprojektet var i ett intensivt skede fram till maj då Linda K bedömde att hon hade tillräckligt
med underlag för sin tillståndsansökan. Förprojektering av renovering av tornspirorna påbörjades.
Planering för underhåll av orglarna har genomförts.
Året har präglats av förstudier bl. a restes en ställning för att nå norra valvet.
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F ÖNSTERPROJEKT , U PPHÄNGNING HISTORISKT GLAS SAMT NYTT SKYDDSGLAS .
Inom ramen för skyddsglasprojektet har man arbetat mycket detaljerat med lösningar för
ventilationsspringans höjd, hur man skall förhindra att solljus lyser in utmed sidorna eller vid
ventilationsspringan nertill. Arbetsgruppen kom fram till att en avfasning av solbänken är det bästa
sättet att få en tillräckligt stor ventilationsspringa utan att glasmålningens läsbarhet försämras,
alternativet hade varit en utvinkling av nedersta panelen. Klimatmätningarna pågick under hela året.
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Status och behov
Fönsterprojektet syftar främst till att skapa en mer hållbar miljö för det bemålade glas som utgör
fönstret, förmedlar dess berättelse och budskap, att vistas i. Arbetet med fönsterprojektet har drivits
av en arbetsgrupp bestående av projektledare, glaskonservatorer, tf. domkyrkoarkitekt, antikvarisk
medverkande, konstruktör och hantverkare (smed). Vidare har kyrkans fastighetsingenjör,
ringarålderman och enhetschef ingått i den styrgrupp som verkat sedan tidigare.
Projekteringsmötena avslutades under våren när Linda Kvarnström arbetade fram tillståndsansökan.
Under året utförda arbeten
Det arbete som genomförts under året har syftat till att åstadkomma möjligheter att utföra
noggranna klimatmätningar som kommer att vara av yttersta vikt vid beslut gällande utförande av
luftspalt i varje lansetts nedersta och översta läge, samt fönstrets förskjutning in i kyrkorummet.
Prototyper har monterats på plats och justerats. Klimatmätningarna har fortsatt.
UPPHÄNGNING HISTORISKT GLAS

Nedersta panelen hänger snett p.g.a. att skruven som håller bygeln inte är tillräckligt försänkt. Denna detalj skall justeras

SKYDDSGLAS
Arbetet med skyddsglaset pågick fortlöpande under året. Ett nogsamt arbete utfördes i ett
arbetsforum hur blyspröjsen skulle förenklas. Själva valet av glas blev att vanligt floatglas som
bemålades.
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KONDENSRÄNNA
Arbetet med att säkerställa att man inte får kondens fortsätter. Gruppen beslutade att inte arbeta
vidare med de förslag till kondensuppsamling som finns innan man ser att man får problem med
kondensvatten som rinner på solbänken.
SOLSKYDD/VENTILATIONSSPRINGA/SOLBÄNK
I oktober föll temperaturen kraftigt en helg. Vid detta tillfälle blev det kraftig kondensutfällning.
En mindre del av projektgruppen sammankallades för att diskutera den uppkomna situationen.
Ventilationsspringan bör bli något större, ca 3 cm. När denna glipa i nederkant ökas påverkar det
också solskyddets storlek och vinkel. Fasningen av solbänken föreslås bli ner till stavpelarens bas
framkant.
Kommande arbeten
a-sidan kommer via Rasmus Roman att ta fram ritningar till en prototyp som skall tillverkas av
Balingsta smide under januari. Prototypen skall bära upp det undre solskyddet samtidigt som den
skall hjälpa den nedersta panelen att hänga helt vertikalt. Vidare kommer en prototyp tas fram som
skall fästa solskyddet på tvärposten. Infästningen av de övre lansetterna blir annorlunda och föreslås
bli med ”kopparclips” som kan formas på plats.
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K ORSMITT

Stenrampen som idag ligger dold under plattan under centralaltaret måste tas bort för att korsmitten
skall kunna fungera.
Projektet syftar till att ge det liturgiska rummet i och runt korsmitten en bättre
verksamhetsanpassning och en vacker helhet. Möblemanget i och omkring Hidemarks altare har varit
av varierad art och kvalitet. Man söker nu en vacker och funktionell helhet med kredensbord, sedilia
och ambo. I denna helhet ingår även nya körgradänger.

Under året genomförda arbeten
Herman Bengtsson på Upplandsmuseet hjälpte undertecknad med bakgrunden till centralaltarets
uppkomst. Vidare har undertecknad fördjupat sig i litteratur och en enkätundersökning som låg till
grund för beslutet som slutligen fattades av kyrkorådet om att man skulle ha ett centralaltare.
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Domus Ecclesiae, Axel Rappe, Studier i nutida kyrkoarkitektur
Religionssociologiska skrifter Anders Bäckström (red) Gudstjänst i förändring
Studier av gudstjänstförnyelse i Uppsala Domkyrka.

Vi har efter många studier hittat ett optimalt läge för altaret på ett flyttbart podie uppe i högkoret i
princip på samma plats som ett äldre lekmannaaltare fanns innan reformationen. På detta sätt blir
det mer utrymme tillgängligt i korsmitten för nattvardsutdelning mm.
Arbetet med att formge de nya möblerna gavs åt Nina Taghavi anställd på a-sidan under denna
period.

Möblemanget presenterades för, och gillades av ärkebiskop Antje Jackélen och biskop Ragnar
Persenius,av Annica Anderbrandt innan det presenterades för församlings- och kyrkoråd. Efter beslut
tillverkades prototyper för ambo och en stol. Prototyperna skärskådades på plats av Oscar Hahne och
hans kompanjoner samt Lars Åstrand. Vissa justeringar av stolen gjordes innan tillverkning. Ambo
genomgick en större justering vad gäller rullfunktionen och de tekniska delarna såsom belysning och
mikrofon under hösten 2105. Ett mycket noggrant arbete för att få alla detaljer på plats. Måtten på
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sedilian har säkerställts genom provdukning i skala 1.1

Möblerna tillverkas av Lars Andersson Meist/ Stockholm.
Körgradängerna är utslitna och behöver anpassas efter läget i korsmitten. De var tidigare placerade
framför Marcussenorgeln. Körgradängerna görs teleskopiska för att lätt kunna flyttas och arrangeras
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för olika evenemang. En prototyp togs fram som testades på plats i Domkyrkan i juni 2015. På plats
var vaktmästeriet, domkyrkomusikerna Ulric Andersson och Milcke Falk samt projektledare från
pastoratet Anders Öhrn och hans efterträdare Sören Sidfäldt. Nivåskillnaderna bedömdes vara lite
låga och gradängens plan var något för djup. Vissa funktionella delar diskuterades också. Vid
ytterligare ett tillfälle, 8 september, testades överenskomna nivåskillnader på plats, denna gång var
även Margareta Raab med. När de nya nivåerna så var säkerställda ritade inredningsarkitekt Anders
Fröse upp ett nytt alternativ. En ny prototyp skall tas fram under december 2015 - januari .2016.

Körgradängernas tekniska detaljer har utvecklats i samråd med Sven-Ingvar Björck på Vattholma
Mekano. De tillverkar även prototyperna och de fyra stadigvarande gradängerna. Övriga gradänger
kommer att beställas efter hand. Staffan Sidfäldt på Staffans snickeri står för trädetaljerna.
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Sitsarna kläs i ett tageltyg från samma leverantör som levererat tyget till Pornes stolar från -76. Just
det mönstret hade utgått men ett neutralt tyg som passar till har valts i samråd med
textilkonservator Anna Ehn- Lundberg och antikvarie Ulrica Sahlsten.

Lätt att flytta för en person.
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Korsmittens och högkorets olika möbleringsalternativ har legat till grund för arbetet med ljud och
ljusprojekten.
Pornes smidesljusstakar som föreslås få förbli demonterade skiljer av högkoret från koromgången.
Med ljussättning kan man lyfta fram skillnaden i rumslighet mellan dessa olika delar.
En planering och synkning av möblering och nya uttagsboxar i golvet har gjorts mellan a-sidan,
Svensk Klimatstyrning, vaktmästeri och musiker.

En särskild skrivelse lämnades in till länsstyrelsen undertecknad Annica Anderbrandt för att belysa de
liturgiska behoven och tankarna med högkorets funktion som rum i rummet. Kororgeln planeras
flyttas för att ge större närhet till solister mm vid kyrkliga förättningar och andra sammanhang.
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F ÖRSTUDIE U TÖKADE F ÖRRÅDSUTRYMMEN
Status och behov
kända årtal
1992

Göran Lindahl beskriver i skriften, Uppsala Domkyrka ur serien Upplands kyrkor,
Stiftssamfälligheten i Uppsala Stift 1992, att man vid den stora renoveringen 1976
inrymde personal- och förrådsutrymmen i det södra tornet, men att man ändå INTE
lyckades lösa stolsförvaringen vid detta tillfälle.

2003

Sedan 1 oktober 2003 hyrs 35 m3 förrådsyta i Bergsbrunna . Här förvaras stolar,
julgransfötter mm.

före 2008

Stolar förvaras i Gyllenborgska koret (nya skräpförrådet) samt Masenbachs kor
(barnkoret )

2008

Förrådet i Stabby rensas. Här förvaras fortfarande diverse möbler och den gamla
gosskörläktaren i ett uthus. Hyrs av Hembygdsföreningen.

2008

Utredning av förråd på 12 kvm vid Helga Trefaldighets prästbostad. Ej genomfört.

2009

Utredning av förrådsbehovet inom Svenska kyrkan i Uppsala.

2010

Förslag på en förrådsbyggnad på Berthåga kyrkogård för hela dåvarande
samfällighetens behov. Detta blev ej genomfört.

2012

Behovet av utökade förrådsutrymmen för domkyrkan aktualiseras på nytt.
Har diskuterats av Domkyrkoförsamlingens KR. Ej protokollfört.

2014

Domkyrkoarkitekten får i uppdrag att utreda ett förråd.

2015

Noggrann inventering av Domkyrkans förrådsbehov inklusive pastoratets arkiv och
Domkyrkomusikens notförråd.

Under året utförda arbeten
Arbete med att identifiera en plats i anslutning till kyrkan som lämpar sig för ett underjordiskt förråd
har fortsatt och olika alternativ har tagits fram som har diskuterats utifrån logistiska och arkeologiska
och kulturhistoriska hänsyn. Länsstyrelsen påpekade vikten av att involvera Länsstyrelsens
arkeologer i arbetet innan processen kommit för långt. Ett samrådsmöte skedde på plats där de mer
formella kraven framfördes.
Korsarmen kombinerat med en ny korläktare skulle vara ett grepp som skänker korsmitten balans
med tanke på tyngd och rumsliga element. Det skulle återupprätta en mer symmetriskt prägel på
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rummet och skänka den öst-västliga axeln i kyrkan mer fokus. Arbetet med det underjordiska
förrådet har präglats av ett inkännande arbetssätt öppet för förslag och idéer. I det aktuella skedet i
processen är det de befintliga ytorna runt domkyrkan och deras respektive potential som har
undersökts. Ett befintligt ventilationsaggregat ligger i ”Grottan” och kan ej servas med mindre än att
man gör en öppning i södra korsarmens norra vägg. Ett nytt fläktrum skulle med fördel kunna
placeras i ett nytt underjordiskt utrymme.
Programarbetet har avslutats vad gäller kansliets arkiv, notförråd och förvaring av möbler,
orkesterstolar mm.
Kommande arbeten
Under våren kommer fortsatta samråd med länsstyrelsens arkeologiavdelning att ske. En ordentlig
teknisk studie för att få fram ett kalkylunderlag skall ske under våren 2016. Alternativa lösningar skall
också studeras även om undertecknad inte ser så många alternativ vad gäller stolförvaringen än att
det ordnas plats i kyrkans omedelbara närhet under mer värdiga former.

Stolförvaring i ”nya skräpförrådet”
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U TVÄNDIGA MILJÖN
Status och behov
Den yttre miljön behöver rustas upp, växtmaterialet är av varierande kvalitet. Tillgänglighet och
transporter skall ses över.
Under året utförda arbeten
Tema landskapsarkitekter via Emelie Arnoldsson och Anna Varenhorst utförde en inventering och
landsskapsanalys av domkyrkoplanen under våren. Två workshopar hölls där visioner på lång sikt
dryftades. Medverkande på dessa möten var representanter från domkyrkoförsamlingen samt
begravningsverksamhetens Engström med fl. Även länsmuseet var representerat.
Kommande arbeten
Projektet med den yttre miljön vilar för tillfället.
Tillstånd
Man kommer att söka tillstånd för omgestaltning av Uppsala Domkyrkas utemiljö när ett förslag finns
framtaget och förankrat. Antikvarisk medverkande från Upplandsmuseet kommer att medverka
under denna process.
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N ORRA TRAPPAN OCH SÖDRA T RAPPANS RAMP
Status och behov
Stentrappan utanför den norra korsarmens port identifierades som i behov av omhändertagande. I
stentrappan och vilplanet fanns skador i stenen. Vilplanets Gävlesandsten hade skador i form av
vittringar, stötskador, sprickor och avslagna hörn. Ytan var ojämn med sättningar. I trappans
granitsten fanns en spricka genom en av stenarna och trappan skevade något.
Under året utförda arbeten
En omsättning av sten i trappan och vilplanet genomfördes. En av stenarna i trappan kapades och
den avkapade delen byttes mot ny sten av korresponderande slag och utförande. Vissa stenar i
vilplanet har ersatts av begagnad sten av samma typ och utförande och vissa stenar har lagats av
stenkonservator.
Kommande arbeten
Arbeten avslutades under 2015
Ny permanent ramp finns skisserad för södra trappan.
Ingen tillståndsansökan har gjorts för denna ännu.

P LÅTDETALJER , TEGELFASADER OCH K YRKTORNEN

Fotografi över originalritning för tornspirornas övre dekoration
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Status och behov
Under 2014 gjordes en rad besiktningar av domkyrkans tak och tornspiror. Efter besiktningarna
sammanställdes rapporten Uppsala domkyrka – Inventering yttertak, av Svensk Klimatstyrning 201412-17. En av där framförda anmärkningar var att dekorationerna av gjutjärn längst upp på tornen var
rostangripna och i behov av åtgärder, vilka okulärbesiktades av Klätterservice AB med hjälp av rep.

Under året utförda arbeten
Ett arbete med förprojektering av skyddsåtgärder för tornen har startats, fastighetsutskott och
kyrkoråd har beslutat att söka KAE för akuta skyddsåtgärder. Några av frågorna för förprojektet är
hur korsen är konstruerade, hur man skall kunna bygga ställning för att nå upp vid skyddsarbetena.
Cai Zetterström från Z-metall och två konstruktörer från Thyréns är inkopplade hittat. Ett
kunskapsinhämtande möte hölls i Uppsala 2015-04-01 där grunden för projektet lades. Vid mötet
distribuerades ett skriftligt underlag, artikeln Uppsala domkyrka – plåtarbeten med mera, införd i
tidskriften Byggmästaren 6-1976, s 36-40. I artikeln redogörs för 1970-talets yttre renovering av
tornspiror. Även förutsättningarna för att resa byggställningen beskrivs. Vid mötet konstaterades det
att vidare detaljerad förprojektering krävs för att säkerställa möjlig inspektion- och arbetsplattform
på den höjden.
Konstruktionsritningarnas original har påträffats på landsarkivet och kommer att vara till stor hjälp
under projektet.
Kommande arbeten
Under 2016 kommer man att resa ställningar. Åtgärderna skall projekteras under våren.

: Foto över dekor som släppt under inspektion vid
svag beröring.
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Foto som visar var på tornet dekorationen som
släppte från tornet suttit.

L JUD OCH L JUS
Status och behov
Domkyrkans ljudanläggning lämnar mycket övrigt att önska, belysningen är också hårt kritiserad av
både besökare och personal. Ljudanläggningen gavs under året högsta prioritet även i fråga om
tillståndsgivning.
Under året utförda arbeten
Istället för att arbeta med ljudkonsulter valde man att vända sig direkt till två högtalartillverkare som
kom med alternativ. Renkus-Heinz gjorde datorljudsimuleringar som justerades ytterligare efter
besök på plats. Leverantören menar att det finns goda förutsättningar för att få till en god akustisk
miljö. Ett studiebesök gjordes till Nidarosdomen av en arbetsgrupp. Renkus-Heinz högtalare av en
äldre årsmodell finns där. Anläggningen visades av en tekniker till allas belåtenhet.
Under våren 2015 gjordes ett nytt provmontage av belysningen under medverkan av
domkyrkoarkitekt och antikvarie från Upplandsmuseet. Ett system för hur eldragningar och
kontaktskenor skulle se ut överenskoms på plats. Program för belysningen av koren fanns sedan
gammalt. Detta är framtaget av Stefan Wiktorsson på Ljusdesign i Gävle den firma som också
kommer att montera den nya ljussättningen. Ljud- och ljusprogrammen anpassades efter den
planerade möbleringen inklusive kontaktboxarnas placering i golv. Tillstånd gavs relativt snabbt av
länsstyrelsen. Anders Fröse ritar nytt skåp för ljudanläggningen, ingår i Svensk Klimatstyrnings
projekt.
Kommande arbeten
Ljud- och ljus kommer att monteras under februari. Detta är den minst evenemangstäta perioden i
domkyrkan under hela året.
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Eldragningar i kopparrör. Rören formas efter varje individuellt läge. De målas in i sandstensfärg.
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TILLKOMMANDE

VVS- ETAPP 3

Status och behov
sotning på väggar
Under året utförda arbeten
Grottans befintliga luftbehandlingsaggregat ligger med i denna etapp. I väntan på en lösning som är
mer arbetsmiljömässigt acceptabel byggs aggregatet om vad gäller el och styr. En radiator i
textilkammaren på plan 5 flyttades för att förbättra möblerbarheten.
Tom Velander har försökt få till stånd ett samarbete med Högskolan i Gävle som bedriver mycket
forskning om nedsmutsning i kyrkor,
Kommande arbeten
VVS etapp 4 gäller vindarna men är senarelagd till 2018-19

I NRE RENOVERING
Status och behov
Behoven finns dokumenterade i vård och underhållsplanerna för Domkyrkan. VU skall uppdateras
digitalt.
Under året utförda arbeten
Arbetet har pågått under 2014 med förstudier och framtagning av underlag för åtgärder. Arbetena
har utförts av måleri, sten och putskonservator m fl. Under våren 2015 undersöktes norra korets valv
att Misa Asp och konstruktör från Thyréns. Programmet för rengöringen blev klart i november.
Kommande arbeten
Den planerade invändiga rengöringen av kyrkorummet är skjuten på framtiden till dess att VVS etapp
4 är klar.
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O RGLAR
Status och behov
Ruffattiorgeln är svårt nedsmutsad och man undersökte valvets tekniska status för att se om det
hade något samband. Spelbordets kablar och elektronik är ej funktionssäkert. Kontakterna går lätt
sönder och eventuellt måste hela styrsystemet bytas ut på sikt. En skärm att monteras på spelbordet
bakom ryggen på musikerna har ritats av Anders Fröse för att skapa en lugnare arbetsmiljö för
organisterna när de sitter vid spelbordet. Allrahelst om spelbordet är placerat rakt mittemot
orgelläktaren.
För Åkermanorgeln finns offerter för rengöring. Åtgärder 2016?
Marcussenorgeln planeras flyttas i samband med omdaningen av korsmitt och högkor.
Under året utförda arbeten
Man har haft kontakter med Ruffatti för planering av rengöringen.
Kommande arbeten
Ruffattiorgeln skall rengöras i maj 2016. Detta ställer stora krav på planering av de tider som orgeln
skall intoneras.
Åkerman?
Marcussenorgelns flytt skall ske i samband med övriga sten och elarbeten i högkoret.

VU- PLANER
Status och behov
De befintliga VU-planerna är tungarbetade och hålls inte uppdaterade.
Under året utförda arbeten
Vård och underhållsplanerna i pastoratet håller på att läggas över digitalt. Föremålsansvariga Solveig
Österman på Pastoratet skall hjälpa till med att föra in inventarielistorna.
Kommande arbeten
Arbetet med dessa fortsätter.
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Ö VRIGT
Alla projekt läggs efter sommaren 2015 upp på Ibinder, en webbaserad dokument och
ritningshanteringstjänst.
Vaktmästeriets planering sågs över, Inredningsarkitekt Anders Fröse

L ÄGESRAPPORT ANSÖKNINGAR OCH KAE
K OMMANDE T ILLSTÅNDSÄRENDEN
VVS del 4
Vasakorets fönster skall åtgärdas. Upplysning om underhåll
Fasadinventering med inspektion av tegelfasader och plåt
Tornspiror - när åtgärdsförslaget är klart

-

T ILLSTÅNDSÄRENDEN
Följande tillståndsansökningar skickades in till Länsstyrelsen juni 2015
Förstudie till förvaringslösning till Uppsala domkyrka ansökan kap 2 förundersökning
Gestaltning av centralaltare med nya amboner och stolar - korsmitt
Borttagande av kandelabrar
Vasakorets fönster skall åtgärdas. Upplysning om underhåll
Ljudanläggning
Ljusanläggning
Skyddglasprojektet

-

-

Följande tillståndsansökningar har skjutits upp i tid.
-

Åkermanorgeln konservering och rengöring (planeras till 2016)
Inre renovering (avsedd start del 1: 2015, del 2: 2016)
Gestaltningsprogram för Uppsala domkyrkas utemiljö

T ILLSTÅNDSBESLUT

-

-

Isolering av valv tillstånd 2012-07-06, projektet är ej startat, synkas med VVS 4
Retuscheringar (fönsterprojektet)
Renovering norra trappan
Tillstånd 2015-06-30
Ljudanläggning
Ljusanläggning
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2012
2014
2014
2015
2015
2015

KAE FÖR FÖLJANDE PROJEKT KOMMER KAE ATT SÖKAS
-

Ramp södra trappan
Förstudie och projektering tornspirorna
Domkyrkoarkitekt för 2016

I NSKICKADE KAE ANSÖKNINGAR
-

Förstudie om utökade förrådsutrymmen för inventarier
Fortsatt arbete med skyddsglas etapp 2
Fortsatta åtgärder på glasmålningar etapp 3
Tornspiran akuta åtgärder

B EVILJADE KAE

-

Invändig rengöring och konservering av kyrkorummet etapp 1 förstudie
Renovering av blyglasade fönster etapp 2
Underhåll av sten vid norra portalen- klart
Installation av skyddsglas för bemålat glas, etapp 1
Uppdatering av vård och underhållsplaner samt digitalisering av VU-planer
Domkyrkoarkitekt inom Uppsala Domkyrka
Glaskonservator för vårdåtgärder för bemålade fönster
Inventering av gammalt magasinerat glas från 1800-talet
Skadeinventering och förprojektering på plåtdetaljer och tegelfasader – klart
Gestaltningsprogram för Uppsala domkyrkas utemiljö – klart
Akut reparation av täckplåtar på strävpelare – klart
Akuta åtgärder av blyinfattat glas i norra klerestoriet - klart
Tillkommande VVS-arbeten, etapp 3 tidigarelagt
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2013-15
2013- 15
2014
2014
2014
2014
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015

P ROJEKTSTYRGRUPPSMÖTEN D OMKYRKAN
I denna grupp satt under året
Kristian Nordlund
Sören Sidfäldt
Oscar Hahne
Tom Velander
Viktor Wadelius
Ulrika Sahlsten
Åsa Flarup Källmark

KN
SS
OH
TV
VW
US
ÅFK

Uppsala pastorat
Uppsala pastorat
Uppsala domkyrkoförsamling
Svensk Klimatstyrning AB
Svensk Klimatstyrning AB
Upplandsmuseet
a-sidan arkitektkontor AB

Projektstyrgruppsmöte 10 2015-01-16
Projektstyrgruppsmöte 11 2015-04-23
Projektstyrgruppsmöte 12 2015-09-03
Projektstyrgruppsmöte 13 2015-12-04

S AMRÅD LST D OMKYRKAN
Samrådsmöte 2015-03-24 –
Samrådsmöte 2015-09-11 – genomgång inlämnade tillståndsärenden.
.

K YRKORÅD
Möte med anledning av utökade förrådsutrymmen 2015-10-20

K ONSTNÄRLIGT R ÅD , UTSMYCKNING I D OMKYRKAN INFÖR 2017
Startmöte 2015-11-19, ansvarig projektledare Kristin Windolf - Granberg

F ÖREDRAG , D OMPROST OCH DOMKYRKOKAPLANSKONFERENS
2015-11-23, Katedralens rum - kulturarv, förnyelse, liturgi
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U NDERSKRIFT

Åsa Flarup Källmark, a-sidan arkitektkontor ab
2015-12-01

En kopia av denna årsrapport har skickats till:
1. Fastighetsenheten, Svenska kyrkan i Uppsala
2. Uppsala Domkyrkoförsamling
3. Länsstyrelsen, Registrator
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