
KYRKOBERGET - där hela livet möts

julmarknader och pubkvällar. Bodarnas undertak rivs för att öppna 
upp rummet och visa den karaktäristiska takformen även interiört. Den 
synliga stommen målas ljust varmgrå och kompletteras med en ljus 
träpanel på väggar och tak. Den försäljning av vykort och andra souvenirer 
som idag inryms i västra vapenhuset kan med fördel flyttas hit. De idag 
delvis igensatta portarna mot öster öppnas upp och erbjuder utsikt 
över Domkyrkoberget mot Djäknegården och Roggeborgen. Befintliga 
portar mot söder bibehålls och förses med nya invändiga glaspartier. 
Sommartid växer caféet via portarna ut på den soliga Kyrkobacken. 
Tryckerihusets entrévåning disponeras för möten, föreningsliv och 
barnverksamhet med möjlig direktentré från Kyrkobacken. På plan 2 
återfinns gemensamma mötesfunktioner för stift och församling och på 
översta planet anpassas stora samlingssalen för att även fungera som 
övningssal för kören. Post- och kopiering finns nära och tillgängligt i 
källarplan under den nya tillbyggnaden. Från Välkomsthuset når man 
på ”toffelavstånd” Domkyrkans huvudentré i det västra vapenhuset via 
Kyrkobacken. Domkapitelhusets funktion blir oförändrad och biskopen 
har kvar sin arbetsplats här. En tidigare entrédörr från Domkyrkoplan 
föreslås öppnas upp för att skapa närhet och kontakt med Kyrkobacken 
och Domkyrkan.

Bärande idéer:

C. Vy från Roggeplan mot Domkyrkan, med Roggeborgens tillbyggnad 
i förgrunden.

D. Vy från Kyrkoberget mot Roggeborgen, med Djäknehallens 
tillbyggnad i förgrunden.

B. Vy från Sturegatan/Gyllenhjelmsgatan mot Välkomsthuset.

Högst där uppe på toppen tronar Strängnäs domkyrka. Vakande över 
staden och Mälaren. Vart du än dig vänder så finns Domkyrkan där, högst 
upp på det gröna berget. En obestridlig referens. Men något har gått 
förlorat. Domkyrkan och Domkyrkoberget har tappat sin roll som den 
självklara målpunkten.  Programmet efterfrågar ”en levande mötesplats” 
där flera funktioner tillförs. ”Stad och kyrka bör förstärka och utveckla 
de gemensamma miljöer som finns för att tjäna det allmännas bästa”. 
I steg 1 betonade vi vikten av att koncentrera de nya tilläggen till en plats 
på Domkyrkoberget. Vi pekade ut Kyrkobacken, framför Domkyrkans 
huvudentré, som denna plats. Med steg 2:s nya förutsättningar har vi valt 
att utveckla denna princip. Vi ser hela miljön på Domkyrkoberget som 
den unika och stora kvaliteten. Det gröna berget som är avläsbart var du 
än befinner dig i Strängnäs.  Som går att nå på ett självklart sätt från flera 
håll, vare sig du är här till vardags eller fest. Det är på Domkyrkoberget 
som hela livet möts.

Vi har utgått från vårt grundförslag och förädlat, fördjupat detta 
bebyggelse- och landskapsmässigt. Nya byggnadsvolymer är justerade 
och varsamt placerade för att i samklang med befintlig bebyggelse 
definiera, stärka och aktivera Domkyrkoberget. I två noder koncentreras 
insatserna. I öster får Roggeborgen och Djäknegården stärkta funktioner 
och en sammanhållen torgyta utgör både entré till Domkyrkoberget 
och kopplar tydligt till Stora torget. Noden i väster förhåller sig till 
Kyrkobacken - den samlande torgbildningen framför Domkyrkans 
huvudentré. Kyrkobodarna utvecklas till ett ”Välkomsthus”. Tryckeri- 
och Domkapitelhuset får nya entréer mot torget. Runt en nyanlagd 
örtagård, i Kyrkobackens omedelbara närhet, återfinns de två nya 
byggnadsvolymerna – Månssonshuset och Månssonssalen - vilka 
rymmer kontor samt samlings- och festsal. 

Ingreppen i  den blåklassade, mest värdefulla kulturmiljön har minimerats. 
Genom att nyttja kyrkans vindar kan tillkommande yta, både över och 
under mark, hållas nere. En underjordisk koppling mellan de nya husen 
och Domkyrkan har utretts och är fullt möjlig, men förslaget står inte och 
faller med denna. De praktiska funktioner som skulle underlättas av en 
underjordisk förbindelse kan också hanteras på andra sätt. Vi har tydligt 
valt att dela upp volymerna för att hantera skalan och bygga vidare på 
småskaligheten runt Domkyrkan. En samlad byggnad med alla program 
tror vi skulle bli för stor. Domkyrkan är och förblir den självklara 
målpunkten. Nya tillägg ska understödja, inte konkurrera. Vi har genom 
ett stort antal analyser och modellstudier aktivt jobbat med landskapet 
och tillkommande bebyggelse för att skapa vackra och praktiska miljöer 
och entrésituationer. Landskap och byggnad är en sammansmält enhet i 
vårt förslag och understödjer varandra på flera punkter. Vi har också valt 
att aktivera och utnyttja befintliga byggnader i så stor utsträckning som 
möjligt. Vi tror på principen bevarande genom användande. 

Strängnäs domkyrka tillhör jämte Visby och Växjö de domkyrkor som 
undgick det sena 1800-talets restaureringsvåg. Här har istället antikvarien 
Curman och arkitekten Lilljekvist skapat en rik och skolbildande 
helhet. I vårt tävlingsförslag är den övergripande målsättningen att 
den Lilljekvistska gestaltningen fortsatt ska dominera upplevelsen av 
domkyrkan. Åtgärdernas huvudfokus är bättre tillgänglighet, effektivare 
utnyttjande av befintliga ytor, omhändertagen förvaring och ett 
levandegörande av kyrkans historia. Ett nytt kapell med direktentré från 
Domkyrkoparken föreslås i det idag öppna utrymmet under sakristian. 

Tillbaka till Kyrkobacken. En hårdgjord bearbetad torgyta med 
finstämda vattenmotiv blir det golv vilket kopplar ihop Tryckeri- 
och Domkapitelhuset, Välkomsthuset med Domkyrkan och de nya 
Månssonshusen. På en svagt sluttande åsnestig skrider ett festsällskap 
från Månssonssalen upp mot Kyrkobacken och Domkyrkan. Några 
skolbarn springer ut från Välkomsthuset mellan de cafébord där några 
fikasugna pensionärer just slagit sig ned. I Örtagården, med sina olika 
nivåer och små rumsligheter, har en större turistgrupp just anlänt 
från sin buss som står parkerad nere på Lektorsgatan. Stifts- och 
församlingspersonal kliver i samma stund ut från Domkapitelhuset ut 
på Kyrkobacken och på väg upp från östra entrén anländer ett bilburet 
sällskap. Alla träffas de här på Domkyrkoberget. Det är här hela livet 
möts. 

”En högklassig arkitektonisk komposition där 
verksamheterna i Domkyrkans omedelbara närhet är 
samlade och befintliga byggnader nyttjas på bästa sätt” 
                
  - Ur tävlingsprogrammet.

KYRKOBERGET SOM SAMLANDE 
MÅLPUNKT FRÅN ALLA HÅLL 
Domkyrkoberget aktiveras och befolkas. 
Ny bebyggelse och landskapsåtgärder 
organiseras för att underlätta 
tillgängligheten och öka vistelsevärdena 
på Domkyrkoberget.

STRÄNGNÄSSPECIFIK SKALA
Tillkommande bebyggelse delas upp i 
mindre volymer för att inte konkurrera 
med Domkyrkan och infogas i den 
befintliga bebyggelsestrukturen. Nya 
huskroppar utformas i dialog med den 
historiska bebyggelsen. Brutna tak och 
markerade gavelmotiv hittar inspiration 
i befintliga byggnader.

Livet på Kyrkobacken – västra noden
Verksamheterna i husen kring Kyrkobacken är organiserade för att 
maximera samnyttjande mellan olika användare. Målet är en effektiv 
användning av såväl nya som befintliga ytor samt en disposition som 
medger flexibilitet för en föränderlig verksamhet. Programmet har 
brutits ner i flera mindre volymer för att ansluta till den för Strängnäs 
typiskt småskaliga bebyggelsestrukturen och underordna sig kyrkan och 
de stora kulturhistoriska värden som finns i äldre byggnader på platsen. 
Uppdelningen i flera mindre tillägg ger samtidigt en mångsidighet och 
möjliggör ett etapptänk i utförandeskedet. De nya rummen och platserna 
är placerade och utformade så att de förbättrar för verksamheten och 
samtidigt understödjer och levandegör kyrkans rika arv. Tillkommande 
volymer infogas försiktigt i den känsliga miljön och skapar tillägg som 
kopplar ihop, tillgängliggör och möjliggör nya entréer. Välkomsthuset blir 
vardagsrummet vid Domkyrkan. Månssonssalen utgör Domkyrkobergets 
festsal medan Månssonshuset sörjer för de praktiska funktioner stiftet 
behöver för sin verksamhet. Vid gestaltning och placering har stor 
hänsyn tagits till viktiga siktlinjer från Roggeplan, Gyllenhjelmsgatan 
samt korsningen Sturegatan/Lektorsgatan. Nya tillägg utformas i tegel, 
ek och natursten - taktila och tidlösa material som åldras med värdighet 
och har låg miljöpåverkan.  

Välkomsthuset – samlande och inkluderande mötespunkt 
För att stärka och aktivera Kyrkobacken utvecklas Domkyrkobodarna till 
ett levande Välkomsthus i kyrkans omedelbara närhet. Välkomsthuset 
får en central roll som gemensam entré, här möts föreningslivet, stiftet, 
församlingen och staden. Välkomsthuset kopplas till Tryckerihuset och 
bildar tillsammans en mötesavdelning som samnyttjas av församling, 
stift och föreningsliv. Kopplingen mellan Domkyrkobodarna och 
Tryckerihuset utgörs av en tillkommande tegelbyggnad som varsamt 
kilas in på platsen och inrymmer en anpassningsbar utställnings- och 
föreläsningssal, vars stora glasparti annonserar Välkomsthuset från 
Sturegatan och Gyllenhjelmsgatan. Fasadens roströda tegel i en något 
mörkare ton påminner om Tryckeri- och Domkapitelhuset men med 
en mer avskalad och samtida gestaltning. Robusta murar av tegel i 
kryssförband ger karaktär både interiört och exteriört. 

Besökare med ärende till stift, församling och kyrka tas emot i 
Välkomsthuset/domkyrkobodarna och möts här av ett öppet rum 
med sittmöjligheter och en generös receptions- och cafédisk. Rummet 
är flexibelt, här finns plats för skilda aktiviteter som utställningar, 

A. Vy från Månssons trädgård mot Kyrkobacken och Månssonshusen.

E Vy från Sturegatan med Månssonshuset i förgrunden.
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10. Välkomsthuset: Gemensam entré och “vardagsrum”. En samlande och funktionell 
byggnad som kompletteras med en väl gestaltad länk till Tryckerihuset. 
11. Tryckerihuset: Länkas ihop med Välkomsthuset och fungerar som gemensam 
mötesanläggning för stift och församling. Ny entré mot Kyrkobacken.
12. Domkapitelhuset: Bevarade arbetsplatser i historisk miljö med ny entré mot 
Kyrkobacken. Ytan mot väster iordningställs med 6 p-platser samt trapp som 
kopplar mot Vaktmästarbostaden, Månssonhuset och Örtagården.
13. Kyrkobacken: Domkyrkobergets samlingsplats. En torgyta där stiftet, församlingen 
och besökare möts.
14. Domkyrkan: De vackra kyrkorummen lyfts fram, arbetsplatser för församlingen, 
kapell och centralförråd inryms i kyrkan. 
15. Utsiktsplats: En plats anläggs i bästa sydläge intill Domkyrkan med parksoffor, 
bord och en finplantering. Två större träd föreslås fällas alternativt stammas upp för 
att skapa utsikt mot Mälaren. En bit ned i parken lokaliseras ytterligare en plats med 
parksoffor för vacker utsikt. 
16. Månssonsshuset: En nätt pendang till Domkapitelhuset och Tryckerihuset, 
inrymmer arbetsplatser för stiftet samt kök och administrativa funktioner. 
17. Örtagården: Intill köket i Månssonshuset och platsen nedanför galleriet återfinns 
en örtagård. På en bädd av grus anläggs planteringsytor ramade av buxbomhäckar 
med krydd-och läkemedelsväxter som minner om en medeltida örtagård. 
Örtagården bildar tillsammans med ytorna runt de nya husen och Benhuset en 
ensemble av små rumsligheter på olika nivåer. 
18. Månssonssalen: En fest- och samlingssal med vackert läge mellan Månssons 
trädgård och Domkyrkan. Byggnaden ramar in Kyrkobacken mot söder och bildar 
fond för Månssons trädgård mot norr. En åsnestig kopplar mot Kyrkobacken.
19. Månssons trädgård: Entré från söder som varsamt förädlas och tillgängliggörs 
med två minde gångvägar: En ny smitväg från korsningen Sturegatan/ Lektorsgatan 
och från bussangöringsplatsen vid Lektorsgatan anläggs en gångväg genom 
fruktlunden upp mot Månssonshusen och Domkyrkan.

KYRKOBACKEN - ÖVERSIKT TÄVLINGSFÖRSLAG
1. Stora torget: Återskapad yta för folkliv. Parkering med 46 platser flyttas ut under 
träden för att skapa utrymme för vistelse på torgets mitt. Hela torgets yta kan nyttjas 
som temporär p-yta vid större evenemang i kyrkan vilket ger ytterligare ca 50 platser. 
Trafiken runt torget kan med fördel ledas om med enkelriktade körfält på respektive 
sida om torget för att stärka gångkopplingar och möjligheter för uteserveringar.
2. Djäknetorget: Huvudentré från öster. En sluttande torgyta i gatsten och med 
terrasserade stora planteringar med sittplatser. Skapar en tydlig entré och länkar 
det gröna Domkyrkoberget till Stora torget. Bussangöringsplatser anläggs mot 
Storgatan.
3. Kyrkoparkeringen: Planas ut och effektiveras med en mur mot Domkyrkoberget. 
Plats för 70 bilar. En trapp byggs i hörnet av parkeringen som leder upp mot 
Domkyrkan. Lövträd planteras mot Lektorsgatan och lägre murar anläggs runt 
parkeringen.
4. Kyrkomuren och ”Djäkneporten”: Portalen vid Djäknegården får en framskjuten 
placering i änden av Djäknetorget. Lägre murar ansluter mot portalen och förlängs 
väster- och österut som gräns mellan park och hårdgjord yta. Murarnas läge 
överensstämmer med Kyrkoparkens historiska utbredning.
5. Djäknegården: En glasad foajé stärker Djäknehallen och aktiverar Djäknetorget. 
Denna kopplas via en stensatt yta nedanför Kyrkomuren mot Roggeborgens 
tillbyggnad, och dessa två bildar gemensam entré mot öst.
6. Roggeborgen: Biblioteket och Rikssalen kompletteras med foajébyggnad mot 
Roggeplan, med garderob, wc, utställningsyta, café, kök och hiss. Här kommer man 
tillgängligt in i Roggeborgen och rör sig smidigt upp på Domkyrkoberget. 
7. Domkyrkoparken: Gångväg mot Kyrkbrinken breddas upp och en tillgänglig 
angöring till kyrkan med möjlighet till transporter via norra vapenhuset alternativt 
Kyrkobacken tillskapas. Mot radhusen i norr planteras en skärm av syrénbuskar. 
8. Kapell: Ett stämningsfullt rum med utsikt över parken. Inryms under den övre 
sakristian i Domkyrkan, en del av kyrkan som även tidigare varit inbyggd. En ny 
liten plats anläggs utanför entrén. En åsnestig kopplar ihop Kapellet direkt mot 
Kyrkoparkeringen/Roggeplan.
9. Lejonporten: Huvudentré från väster. Ytan mellan Lejonporten och 
Gyllenhjelmsgatan uppgraderas med planteringar och sittplatser likande de vid 
Djäknetorget. 

F. Vy från Kyrkoacken mot Månssonssalen. H. Välkomsthusets nya tillbyggnad med fönster mot Sturegatan.G. Kyrkobodarna öppnas mot Kyrkobacken.

kopplingen mot Kyrkobacken. Ytan famnar entrén till den nya byggnaden 
och Benhuset. En bred trappa kopplar till det nedre planet vid Månssons 
trädgårdar och en minde trapp leder till Örtagården mellan Benhuset 
och det nya Månssonshuset. Samma kalkstensyta återfinns på den 
lägre nivån vid Månssonsalen innehållande plats för cafébord och ett 
ytterligare vatten i formen av en cirkulär damm som en pendang till 
vattenelementet uppe på Kyrkobacken. 

Entrén mot Domkyrkan från Gyllenhjelmsgatan bearbetas. En flammad 
storgatsten läggs i stråk i den befintliga gatstensbeläggningen för att 
förbättra tillgängligheten. I den ”restyta” som idag består av kullerstenar 
arrangeras tre plana terrasser med sittbänkar och perenna planteringar 
omskrivna av buxbomshäckar. En planteringskaraktär som även återfinns 
vid Örtagården och vid den östra entrén. Utanför Domkapitelhuset 
tillskapas en grusad yta med parkeringsplatser. En yta som sträcker sig 
mot Vaktmästarbostaden och vidare ned mot ytterligare en åsnestig som 
leder till Örtagården och Månssonshuset. 

Månssonshuset och Månssonssalen kopplas samman via Månssons 
galleri. Husen nås från Kyrkobacken på ett övre plan och får därtill 
en tillgänglig och gemensam entréplats från Sturegatan.  En möjlig 
underjordisk koppling mellan Månssonssalen och bondkoret underlättar 
logistik och sophantering mellan Domkyrkan och de nya byggnaderna, 
men är inte avgörande för tävlingsförslagets funktion.

Kyrkobacken – Domkyrkobergets centrala plats
Kyrkobacken är en hårdgjord, helt tillgänglig yta, med hög 
bearbetningsgrad som spänner mellan Domkyrkan, Välkomst-, Tryckeri- 
och Domkapitelhuset. Ytan består av topphyvlad kalksten – till exempel 
Röd Alböke - som korresponderar med anslutande tegelfasader i tonen. 
Stenen läggs i fallande längder och bredder och med inslag av flammig 
Alböke och partier med s.k. lägerhuggen samt råkluven bearbetning för 
att levandegöra ytan.  Ett större format av stenen samlas i mitten som en 
markering av det stora flödet mellan Lejonporten och Domkyrkans entré 
och ett mindre format tar vid mot kanterna. Rytmiken av de olika formaten 
på stenarna vidgar rummet ut mot landskapet. I torgytan arrangeras ett 
stilla vatten, en cirkulär vattenspegel, som reflekterar omgivningen. Tre 
befintliga träd och två nyplanterade blommande träd skapar ett öppet 
rum med en stark rumslig komposition, utan att skymma Domkyrkan. 
Runt träden tillskapas stora cirkulära planteringar - utstansningar i 
torgytan - där vegetationen ska kännas som en del av Kyrkoparken 
med enkla gräs och lökplanteringar. Runt ett av träden placeras en 
stor rund parksoffa. Kyrkobacken är förbunden med Månssonshuset 
via en något böjd, utdragen trappa s.k. åsnestig. Åsnestigen är helt 
anpassad till den befintliga terrängen där låga små steg ligger med olika 
frekvens beroende av den omkringliggande lutningen. Åsnestigen är av 
samma material som Kyrkobacken, dvs kalksten och är flankerad av en 
upphöjd ränna där vatten långsamt rinner ned mot Månssonsalen. Den 
upphöjda delen innehåller plana ytor vilka kan smyckas med tex ljus och 
blomsterarrangemang vid festliga tillfällen. Väl nere vid Månssonsalen 
tillskapas en mindre hårdgjord yta av samma kalksten för att tydliggöra 

Månssonshuset – ett väl avvägt tillägg 
Månssonshuset placeras i souterräng utmed Sturegatan och underordnar 
sig Tryckerihuset och Domkapitelhuset både i storlek och placering 
på berget. Volymen utformas med sadeltak och markerade gavlar, där 
taklutning och detaljering hittar inspiration i Domkapitelhuset och 
Tryckerihuset. Fasaden utförs i tegel med bearbetade tegeldetaljer 
och noggrant avvägd fönstersättning. Interiören är ljus och taktil med 
inslag av oljad ek i detaljer, glaspartier och möblering. På entréplan 
finns en gemensam, uppglasad och tillgänglig entré mot Sturegatan. 
Stiftet får kompletterande arbetsplatser i Månssonshusets övre plan 
med direktentré mot Domkapitelhuset. Här erbjuds ljusa kontorslokaler 
som medger både enskilda rum och öppna landskap. Köket i souterräng 
har fönster och smidig inlastning mot Sturegatan. I mörka delar av 
entrévåningens souterrängdel samt i källarplan placeras teknikrum, 
förråd, tvätt och arkiv. Tillsammans med Domkapitelhuset och 
Tryckerihuset uppfyller Månssonshuset programmets krav på lokalyta 
för stiftets kanslier. Generellt för samtliga nya byggnader gäller att de 
uppförs med diafragmaväggar av rostrött tegel vilket får dem att smälta 
in i miljön på ett naturligt sätt. Stenarnas format är det klassiska danska 
formatet 228x108 millimeter och fogbredden är något bredare än vad 
som är brukligt vilket skapar en taktil fasadyta. I väggen finns utrymme 
för el- och ventilationsdragningar.

Månssons Örtagård – intima rum på olika nivåer
I trädgården intill Galleriet finns en örtagård med krydd- och 
medicinalväxter. Örtagården ligger uppdelad på två olika nivåer. 
Den nedre delen ligger något sänkt mot omkringliggande trädgård 

och även i förhållande till den stensatta ytan mot Månssonsalen. Den 
övre nivån beskriver ett litet intimt rum mellan Benhuset och det nya 
Månssonshuset. På en bädd av grus anläggs upphöjda planteringsytor 
ramade av buxbomhäckar vilka arrangeras likt en medeltida örtagård. 
Örtagården fungerar som en visuell målpunkt för besökare söderifrån och 
annonseras även från Kyrkobacken. Benhuset används som förvaring av 
trädgårdsredskap för örtagården. De befintliga redskapsbodarna flyttas 
något längre söderut och är även fortsättningsvis ett inslag i kulturmiljön. 
Två stigar, en från bussuppställningsplatsen på Lektorsgatan och en från 
hörnet Lektorsgatan/Sturegatan leder mot Månsonssalen. I övrigt görs 
inga andra tillägg i Månssons trädgård. 
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Domkyrkoparken – små tillägg på det gröna berget
Stora delar av parken lämnas orörd. Ytan närmast Domkyrkan får en lite 
annan utformning med en yta av grus innehållande tvärgående linjer av 
storgatsten och en mot kyrkan parallell ränndalsfris. Gatstenslinjerna 
skapar en rytm i marken som korresponderar med utstickande strävpelare 
i Domkyrkans fasad. Längs kyrkans sydöstra del tillskapas en plats, en 
målpunkt med parksoffor och en finplantering. På platsen har man en 
vacker utsikt över Mälaren och är en av de punkter dit vårsolen når 
tidigast. Två större lövträd i backen nedanför förslås tas ned alternativt 
stammas upp för att optimera vyn mot Mälaren. Även ett syrenbuskage i 
backen nedanför ses över i syfte att skapa fina utblickar. En platsbildning 
med flammad storgatsten och några trappsteg tillskapas även vid entrén 
till det nya kapellet vid Domkyrkans nordöstra hörn. Parkering mot 
radhusen har prövats. En sådan skulle innebära stora ingrepp i parken 
och relativt litet tillskott av parkeringar.

TRAFIK OCH ANGÖRING 
Förbättrad tillgänglighet till Domkyrkoberget sker både i den västra och östra noden genom ett flertal 
tillägg i form av hissar, flacka trapplopp, ramper, rullbara stenmaterial och räcken.  
Kyrkobacken och Domkyrkans huvudentré nås tillgängligt med fordon från en något breddad 
gångväg vilken leder från Kyrkbrinken. Fordon kan även köra fram till Lejonporten där man 
tillgängligt tar sig till kyrkoentrén över Kyrkobacken. Handikapplatser med mindre än 25 meter från 
huvudentrén i västra vapenhuset arrangeras intill Domkyrkan, sammanflätad med gestaltningen 
runt Domkyrkan. Fordon kan även via denna väg svänga in på Kyrkobacken för att släppa av och 
ta med besökare. Denna väg är även möjlig för annan angöring. Angöring och tillgänglighet till de 
nya Månssonhusen sker via Sturegatan. Angöring/tillgänglighet till Roggeborgen och Djäknegården 
sker via Roggeplan/Kyrkoparkeringen. För gående nås Domkyrkans huvudentré helt tillgängligt från 
bussuppställningsplatsen vid Lektorsgatan via Månssons trädgård och upp via en något justerad 
gångväg mellan Månssonssalen och Kyrkobacken. Denna gångväg lutar inte på något ställe mer än 5% 
och förutsätter att de gående tar hissen inne i Månssonssalen. Från Kyrkobackens hårdgjorda golv nås 
samtliga anslutande hus och Domkyrkan tillgängligt. 

Uppställningsplats för större fordon är möjlig längs Domkyrkans norra sida. Bussangöring sker 
utöver platsen vid Lektorsgatan längs Storgatan. Parkering med bil sker, förutom på gator runt 
Domkyrkoberget på Stora torget, Kyrkoparkeringen samt framför Domkapitelhuset. Storgatan föreslås 
i detta förslag enkelriktas vid passage förbi Stora torget. Trafiken leds om via enkelriktad gata på norra 
sidan torget. Detta skulle medge att torgytan kan utökas och skapa bättre förutsättningar för ett aktivt 
torg med folkliv. Förslaget måste stämmas av vidare med tanke på trafikföring och kommunens planer 
för att förstå den större trafikbilden i Strängnäs.

4.

13.

Sektion a-a, skala 1:400

a

a
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D

D

D

Ytsammanställning tillkommande byggnader

Välkomsthuset      BTA ljus 92 kvm
     Utställning/föreläsning/event
      BTA mörk 80 kvm
     Kopiering, förvaring, sopor

Månssonssalen    BTA ljus 550 kvm
     Festsal/galleri/flexibla rum

Månssonshuset    BTA ljus 550kvm
     Entré, kök, arbetsplatser, inlastning.
      BTA mörk 230kvm
     Förvaring, tvätt, arkiv.

Djäknegården      BTA ljus 100 kvm
      Foajé, pausutrymme

Roggeborgen        BTA ljus 250 kvm
     Hiss, foajé, pausutrymme

Teckenförklaring   +xx   befintlig plushöjd
       +xx     ny plushöjd
      (+xx)  plushöjd som utgår

Elevation Månssonshuset, Månssons galleri och Månssonssalen. Skala 1:200 Fasad Välkomsthuset mot Sturegatan 
Skala 1:200

Fasad Månssonshuset mot ost. Sektion genom Månssons galleri. Skala 1:200

Roggeborgens tillbyggnad.
Foajé, café, utställning och hiss.
Skala 1:200

Djäknehallens foajétillbyggnad.
Skala 1:200

PLAN SEKTION C-C FASAD OST 

SEKTION D-D FASAD NORR

PLAN

Välkomsthuset. Domkyrkans bodar med tillbyggnad.
Sektion b-b, skala 1:200

Program/dispostion 

1. Välkomsthus/domkyrkobodar, café och reception.
2. Välkomsthus/tillbyggnad, utställning och föreläsning. 
3. Hiss till källarplan/kopiering.
4. Tryckerihuset, barnverksamhet. Ny möjlig entré mot 
domkyrkoplan.
5. Pentry.
6. Tryckerihuset, mötesavdelning, konfirmander.
7. Domkapitelhuset, användning lika idag, tidgare entré 
mot domkyrkoplan öppnas upp.
8. Vaktmästarbostaden, övernattningslägenhet.
9. Månssonshuset övre plan, flexibla kontorsplatser.
10. Månssons örtagård.
11. Benhuset, förvaring trädgårdsredskap.
12. Månssonssalen, festsal, övre plan.
13. Möjlig underjordisk gång som kopplar Domkyrkan 
till Månssonshuset.
14. Entréplats nytt kapell.
15. Djäknegården, ny foajé.
16. Hiss/tillgänglig entré till Roggeborgen.

1.2.

6.

4.3.

5.

7.

8.

9.

11.

10.

10.

12.

15.

16.

J
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Östra noden – en välkomnade gest mot öster
Nya entréer till Roggeborgen och Djäknegården tillsammans med det 
nya Djäknetorget och Kyrkoparkeringen bildar en sammanhållen och 
välkomnande miljö vid Roggeplan.

Djäknetorget är en sluttande torgyta som anordnas på dagens stickgata 
längs Djäknegården. Torget ligger i en rak axel mellan ”Djäkneporten” 
och Stora torget och fungerar som Domkyrkobergets östra entré. Vid 
Storgatan görs utrymme för uppställningar av turistbussar med direkt 
koppling mot Djäknetorget. Precis som vid den västra entrén utgörs 
Djäknetorgets yta av flammad storgatsten och en serie av plana terrasser 
där sittplatser och ”Örtagårdsplanteringar” arrangeras. Det gröna berget 
möter här staden. Djäknetorgets beläggning fortsätter runt Djärknegården 
och vidare upp mot Roggeborgen. Kyrkoparkeringen har orienterats om 
i förhållande till förslaget i steg 1 och rymmer nu 70 parkeringar inkl. 
handikapplatser. Ytan är grusad med markeringar för p-platser i form 
av storgatsten i hörnen. Ytan planas ut i förhållande till dagens area. 
Stenmurar i bakkant är uppdelade på två nivåer med en plantering 
emellan och definierar gränsen mellan parken och staden/parkeringen. 
I hörnet upp mot Domkyrkoberget och Djäknegården anläggs en trapp. 
Denna har en förlängning i form av en åsnestig som orienterar sig mot 
den lilla entréplatsen framför det nya kapellet i Domkyrkans nordöstra 
hörn. En ny lägre mur av sten fångar in Djäkneporten som idag står mol 
allena. Muren fortsätter som en fristående kallmur västerut och skapar 

tillsammans med en buskridå en gräns mot de befintliga radhusen. Muren 
utgör även gräns och tar upp nivåskillnaden mellan den stensatta ytan 
mellan Roggeborgen och Djäknegården och parken. Denna sträckning av 
nya murtillägg har bäring bakåt och överensstämmer med Kyrkoparkens 
tidigare utbredning innan branden i Strängnäs 1871. 

Den nya foajén till Roggeborgen inrymmer café, kök, garderob, wc, 
samt städutrymmen och utformas som en lätt och lågt placerad 
byggnad mot Roggeplan/Kyrkoparkeringen. I tillbyggnadens norra 
hörn placeras en nätt hissbyggnad som för besökare från parkeringen 
upp på berget och närmre kyrkan och det nya kapellet, samtidigt som 
den skapar en tillgänglig entréväg till Djäknegården och löser inlastning 
till Roggeborgen. Entréfunktionen till Roggeborgen kopplas ihop med 
Djäknegården via en stensatt yta som är en förlängning av Djäknetorget. 
En tillbyggnad i form av en glasveranda/vinterträdgård vid huvudentrén 
på Djäknegårdens södra fasad möjliggör att Djäknehallen utvidgas att 
rymma 350 personer. Glasverandan innehåller en foajé, här finns kafé 
och pausutrymmen med möjlig uteservering. Den öppna tillbyggnaden 
ger liv och vitaliserar Djäknetorget. De två foajéerna underordnar sig de 
befintliga tegelbyggnaderna och skapar lätta, reversibla tillägg utan att 
dominera. 

13.

Sophantering

Sopor från de befintliga och nya verksamheterna på 
platsen kan inom ramen för detta förslag hanteras på 
flera olika sätt. Vid en underjordisk koppling mellan 
kyrkan och Månssons hämtas sopor från soprummet 
vid Sturegatan. En mer kostnadseffektiv lösning är att 
ordna ett kombisystem med behållare och inkastpunkter 
för bottentömmande sopsug. Schaktdjupet för sopröret 
är ca en meter från färdig mark. Uppsamlingspunkten 
(som töms av en kranbil) kan placeras på olika ställen 
runt Domkyrkoberget, tex vid Roggeplan eller längs 
Lektorsgatan. Kyrkans övriga byggnader (tex vid 
Domherren) kan också anslutas till detta system. Ett 
tredje alternativet är att soporna hanteras i kärl och 
hämtas i soprum vid Månssonhuset, Tryckerihuset samt 
vid Roggeplan. Soporna som genereras från Kyrkan kan 
i detta alternativ hämtas vid norra vapenhuset med en 
sopbil via den breddade gångvägen en gång i veckan. 
Inget av de tre alternativen förutsätter sophämtning på 
Kyrkobacken.

14.

Kyrkoberget plan 1:400

b
b
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d
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NY LÄNKBYGGNAD
DOMKYRKOBODARNA

NY KÄLLARE

Välkomsthuset blir ett ”vardagsrum” för 
livet kring Domkyrkan och här möts såväl 
fikande turister, väntande mötesdeltagare, 
skolklasser, kördeltagare, stiftets personal 
och diskuterande konfirmander
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K. Månssons galleri mot Månssonssalen.

1. 
Diafragmamur
2. Mur putsad 
på insida för 
lufttäthet
3. Kalkstenshäll 
med golvvärme
4. Konvektor
5. Prefabricerad 
betongbalk
6. Ekfanér
7. Taktegel, 
Petersen Cover

1

2

3

4

5

7

6

I Månssonsalen finns utrymme för vardags- och festmåltider, dop- och 
begravningskaffe, skolklassluncher och lunchseminarier. Här finns möjlighet 
till utevistelse i trädgården.  Större festsällskap kan nyttja fruktträdgården 
utan att störa aktiviteter i kyrkan.

Byggsnitt skala 1:40

Månssonssalen - en flexibel och generös fest- och samlingssal
Månssonssalen är en fest- och samlingssal i två plan med möjlighet till 
utevistelse i Månssons trädgård. Salen med sitt karaktärsfulla tak utförs 
i tegel med klassiska valv i den tunga muren. Byggnaden placerar sig i 
läget för den gamla kyrkomuren och markerar därmed den historiska 
gränsen mellan park och stad. En generös utvändig trappa tydliggör 
rörelsen mot Domkyrkan tvärs denna gräns. I jämförelse med förslaget i 
steg 1 har festsalen krupit upp på den övre nivån och närmat sig kyrkan. 
Byggnaden vrider sig något för att öppna upp och annonsera sin entré 
mot Kyrkobacken och samtidigt famna rumsligheten mot Benhuset och 
Månssonshuset. Huset är väl synligt för besökare från alla riktningar, 
utan att skymma sikten mot Domkyrkan och från Månssons trädgård. 
Det toppiga taket med sin lanternin är tydligt underordnad Domkyrkans 
torn, men samtidigt en väl synlig annonsör för besökare på Kyrkobacken 
och från Lektors- / Sturegatan. Söderifrån nås byggnaden via Månssons 
trädgård eller från Sturegatan. Besökare tar sig via en invändig hiss 
tillgängligt hela vägen fram till Domkyrkans port. Yttertaket får en 
täckning av avlånga handslagna taktegelstenar av cover-typ. Fasadens 
stenar muras i munkförband med springande kopp. Väggarna är 
diafragmamurar som ger utrymme för isolering och installationer inne i 
väggen, den bakre väggen som motbyggs utgör teknikvägg med inbyggd 
ventilation. Interiören är ljus och varm med golv av kalksten, rödbruna 
tegelväggar, innerväggar med ekfanér och detaljer av mässing. Salen 
har takljus från den högt placerade lanterninen och stora, valvformade 
partier mot grönskan i Månsonssons trädgård. Festsalen är utformad 
för att kunna nyttjas av flera mindre sällskap eller användas som en stor 
samlande lokal. 

Månssonssalen nås både från den övre nivån på Kyrkobacken och den 
nedre nivån från Sturegatan och Månssons trädgård. På så vis utgör 
byggnaden en integrerad träffpunkt som kan användas av staden såväl 
som föreningslivet. En underjordisk koppling mellan Domkyrkan 
och Månssonssalen är fullt möjlig och ger då kyrkan en tillgänglig 
inlastningsmöjlighet direkt från Sturegatan. Om denna gång visar 
sig antikvariskt framkomlig föreslås att tvätt, arkiv och verkstad som 
nu är redovisade i Månssonshusets källare flyttas i anslutning till den 
underjordiska kopplingen för att ytterligare stärka närhet och logistik. 

Plan Månssonshusen, nedre plan. 
skala 1:200

K

J. Kyrkobacken sedd från Lejonporten.

I

Månssons galleri – en informell mötesplats
Det ljusa galleriet kopplar samman festsalen med lamellbyggnaden och 
utgör ett rum för kontemplation. Galleriet orienteras i riktningen av den 
gamla medeltida kyrkomuren och i dess östra del utgörs galleriets bakre 
vägg av den befintliga muren. Något nedsänkt i förhållande till Månssons 
trädgård skapar galleriet en koppling till den nedre Örtagården och den 
stensatta entréytan utanför via de stora, sittvänliga fönsterpartierna mot 
söder. Från norr strilar ljus ned från högt sittande fönster vilka vänder 
sig mot den övre Örtagården. Galleriet är på samma gång en  noggrant 
gestaltad koppling och en informell mötesplats.

Sektion e-e. Skala 1:200

e

e
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bronsklädda stålprofiler 
& ytor klädda med tegel 
i avvikande kulör, yta & 
format skiljer ut det nya 
från det befintliga.

4. Nedre sakristian, 70m²
5. Silverkammaren, 24m²

- I Nedre sakristians 
tillhörande 
silverkammare ordnas 
ny bekväm och avskild 
omklädningsmöjlighet, 
skåp, samt förvaring 
av vin & silver. 
Ragnar Hjorts lilla 
bekvämlighetsinstallation 

av korskranket. 
Målsättningen är 
att den Lilljekvistska 
gestaltningen fortsatt 
skall framträda som 
dominerande intryck. På 
så sätt ordnas ytterligare 
förvaringsyta inom nära 
räckhåll för föremål 
som ofta används i 
gudstjänsterna.

11. Bibliotekskoret, 79m²
12. Norra & södra 
vapenhusen, östra 
travéerna, 20+20m²
13. Västra vapenhuset, 

öppna upp en igensatt 
öppning i tornrummet, 
mot Ceciliasalen, stärks 
kopplingen mellan 
rummen.

19. Nya läktaren, 36m²
20. Vårfrukorets vind, ca 
38m²

19&20. Den nya 
läktaren är mindre i 
skala, men rik i form 
& detaljering, & tillika 
tyngre i kulör. Läktaren 
refererar till Bondkorets 
svunna utformning 
som kyrkomuseum & 

1. Lilla kapellet, 69m²
2. Förberedelserum med wc 
& hall, 14m²
3. Undercentral, 40m²

- Utrymmet under Övre 
sakristian har varit inbyggt 
med murverk, något som 
Lilljekvist ändrade på i sin 
restaurering. Utrymmet 
glasas in & blir ett nytt 
kapell med tillgänglig entré 
utifrån, wc & omklädning. 
Marknivån sänks ca 80 cm 
& den vackra undersidan 
av valvet lämnas oputsad 
som en samlande 
form. Glaspartier med 

funktion som närförråd 
förbättras. Här inpassas 
även kyrkans ljud- & 
ljusanläggning. Läktaren 
utökas ca 1,5 m mot 
väster för att möjliggöra 
passage till löpargången 
& kärnkyrkans enda 
ursprungliga fönster 
mot rummet ovan 
silverkammaren.

10. Koromgången 

- För att renodla 
kyrkorummet föreslås 
nya skåp anpassade 
till utformningen 

18. Övre bönekammaren, 
11m²

18. Via den Övre 
bönekammaren finns 
en möjlighet att ta upp 
en igensatt förbindelse 
med kyrkorummet, 
genom kärnkyrkans 
sydvästra hörntorn, via 
den sk löpgången som 
ursprungligen omgav 
kärnkyrkan. Genom 
denna åtgärd kan en viktig 
del av kyrkans historia 
levandegöras samt unika 
detaljer åskådliggöras. 
Genom att dessutom 

bevaras & avsikten är 
vidare att rummet skall 
möbleras värdigt med 
skrivbord för förberedelser 
& samtal, ett litet altare 
& förvaring av de mest 
frekventa textilierna.

6. Övre sakristian 54 m²
7. Orgelläktaren, 26m²
8. Bälgkammaren, 71m²
9. Rummet ovan 
silverkammaren, 21m² 

- Övre sakristian görs 
tillgänglig & kompletteras 
med wc & förvaring av 
körkåpor. Orgelläktarens 

84m²
14. Vårfrukoret  38m²

14. Med nya höga 
smidesgaller på samma 
princip som i vapenhusen 
avskiljs utrymmet för fast 
utställning av kyrkans 
värdefulla föremål. 
Regalierna placeras i säkra 
montrar & konst och textilier 
bidrar till att skapa ett nytt 
permanent kyrkomuseum.

15. Bondkoret,  101m²
16. Nedre bönekammaren, 
10m²
17. Ceciliasalen, 89m²

möjliggör koppling till 
vindarna. Inredningen av 
Vårfrukorets vind fredar 
& synliggör kärnkyrkans 
blinderade fasad med 
ursprunglig fönsteröppning 
samt öppningen mot det 
sydvästra hörntornet.

21. Södra sidoskeppets vind, 
ca 240m²
22. Mittskeppets vind, ca 
310m²
23. Tornvindens 1:a plan, ca
87m²

(area anges i nyttjad 
area)

7.1.

18. 18.20.

19.

7.

Domkyrkoplan 1:200

Övre plan, övre sakristian, orgelläktaren och bälgkammaren, skala 1:200 Sektion i-i, skala 1:200

Fasad mot entré Lilla kapellet, skala 1:200

Detalj, Lilla kapellet, skala 1:200

Nedre plan, lilla kapellet, skala 1:200

Sektion g-g, skala  1:200

Ceciliasalen, bönkammare, tornrum och löpargång, skala 1:200 Ceciliasalens läktarplan, skala 1:200 Vindsplan, skala 1:200 Sektion h-h, skala 1.200

1.Sockelputs
2.Bronsbeklädd
stålprofil
3. Rödtegel
4.Avlångt 
golvtegel
5.Konvektor
6.Tilluft
7.Golvvärme
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Domkyrkan 
Förslagets målsättning är att minska nybyggnadsprogrammet och att 
bättre tillvarata kyrkan som en fantastisk och rumslig resurs. Syftet är 
att använda och effektivisera dess utrymmen på ett varsamt sätt, och att 
samtidigt renodla upplevelsen av de vackra rummen.
Övre och Nedre sakristian
Sakristians plats i kyrkan har förändrats genom tiderna, från den 
ursprungliga placeringen i kärnkyrkan, till Kurt Rogges demonstrativa 
ordning i den Övre sakristian med direktförbindelse till Roggeborgen. 
För att ordna en tillgängligare arbetsmiljö föreslår vi att sakristian flyttar 
tillbaka till Nedre sakristian. Rummet har så återfått sin ursprungliga 
användning. Bjälklaget i den övre sakristian höjs något för att ansluta 
till orgelläktarens nivå och frigörs som ett multifunktionellt rum för 
körförberedelser, konfirmandundervisning, utbildning och samtal. Övre 
sakristian och orgelläktaren görs tillgängliga via en ny plattformshiss 
som placeras i norra koromgången. Trappan mellan koromgången 
och orgelläktaren byggs om för att ge utrymme för en ny öppning till 
sakristian. Detta kräver att öppningen i norra korväggen utvidgas till 
hela det igensatta korfönstrets bredd. Likaså trappan från Nedre till Övre 
sakristian anpassas efter den nya bjälklagshöjden. Bälgkammaren och 
Övre Silverkammaren frigörs från förvaring av sällan använda föremål 
och utgör möjligheter för ytterligare undervisnings- och samtalsrum. 
Här placeras kompletterande förvaring av körkåpor och de mer sällsynt 
använda textilierna flyttas hit från Nedre sakristian. Källarplanet under 
Nedre sakristian föreslås fortsatt användas som undercentral. Det öppna 
rummet under Övre sakristian glasas in och blir ett nytt kapell med 
tillgänglig entré utifrån. Marknivån i utrymmet sänks något.
Norra och Södra vapenhusen
Vi föreslår nya höga smidesgaller som avgränsar de två östra travéerna. 
Entréfunktionen styrs mot de västra dörrarna i de Lilljekvistska 
vindfången. Härmed skapas två avskiljbara rum för närförråd och 
tillfälliga utställningar. De svartmålade gallren är ett bekant inslag i 
kyrkan, och utformas så att de kan utgöra såväl en värdig och detaljrik 
fond för sidoskeppen som en bakgrund för konstinstallationer. Vid behov 
kompletteras de med tunnvävda och genomsläppliga linnetyger som lätt 
kan dölja tex förvaring av lösa stolar och gradänger. Samtidigt bibehålls 
ett ljust och öppet rumsförhållande till mittskeppet.
Bibliotekskoret
I programmet föreslås en flytt av Domkyrkobiblioteket till Roggeborgen. 
I vårt förslag frigörs Bibliotekskoret till ett multifunktionellt och från 
kyrkan avgränsat utrymme med barnverksamhet som huvudsyfte. 
Den Lilljekvistska inredningen bibehålls givetvis och kan lätt finna ny 
användning. Tillgänglighet kan vid behov ordnas med en lös stålramp.

Västra vapenhuset
Det västra vapenhuset är en viktig plats för samling och koncentration. 
Vi vill att det ska vara möjligt för alla att närma sig kyrkorummet 
härifrån och föreslår två nya symmetriskt placerade kalkstensklädda 
ramper som överbryggar nivåskillnaden mot mittskeppet. Lilljekvists 
smidesgaller anpassas med två nya grindar. I och med förslaget till 
ett nytt Välkomsthus i kyrkbodarna minskar det sociala trycket på 
Västra vapenhuset. Därmed kan kafémöbleringen samt försäljnings- 
och informationsfunktionerna flyttas ut. Behovet av en kopp kaffe i 
ett mindre sällskap efter gudstjänsten tillgodoses med Ragnar Hjorts 
kalkstensbänkar och mindre, lätt flyttbara cafébord. Söder om vindfånget 
ordnas en ny effektiv kaffestation bakom skåpsdörrar. Skåpet samordnas 
med en ny garderob på den norra sidan. Ett mindre fristående bänkskåp 
ger möjlighet till mottagning eller kaffebuffé.
Bondkoret med angränsande bönekamrar samt Vårfrukoret
Vi föreslår att Hidemarks anordnande av bottenvåningen byggs om 
och får nya funktioner. Vaktmästeriet flyttas hit från Silverkammaren 
och ett grovkök möjliggör flexibel användning som arbetsrum eller mer 
sällan som kistmottagning. Fler toaletter för kyrkans besökare anordnas 
i anslutning till ett nytt delbart förberedelserum som kompletteras av 
Bönekammaren som extra resurs.Vi sparar Hidemarks bjälklag och 
placerar nya kontorsplatser i ett öppet sammanhang i Ceciliasalen. En 
ny läktare anordnas över salens nivå, vilket ger möjlighet till utnyttjande 
av vinden över Vårfrukoret och tillika tillgänglighet till kyrkvindarna.
För att tillgängliggöra hela Bondkoret installeras en ny hiss från 
bottenvåningen, via det sparade bjälklaget för Ceciliasalen, upp till 
den nya läktaren som kan rymma bibliotek och sammanträdesrum.
Hissplaceringen möjliggör en underjordisk koppling mellan 
Månsonsshusen och Domkyrkan. Vårt förslag syftar dock till att visa att 
de praktiska funktionerna går att lösa även utan den åtgärden.
Från den nya läktaren tas en ny öppning upp till Vårfrukorets vind. Här 
anordnas enskilda kontorsplatser med dagsljus genom de befintliga 
runda fönsteröppningarna. Härifrån kan man uppfatta Kärnkyrkans 
yttre blinderingar, se den gamla öppningen till hörntornet och också 
blicka ned i kyrkan genom ett ursprungligt fönster i Kärnkyrkan. 
Åtgärden innebär att hittills dolda aspekter av kyrkan tillgängliggörs. 
Från den nya nivån över Vårfrukoret ordnas en trappa och ett lyftbord 
som står i förbindelse med Södra kyrkvinden. Genom ett nytt träbjälklag 
över kupolerna ordnas stora ytor för förvaring. En ramp upp till 
mittskeppets vind gör att tornvinden kan göras tillgänglig via den idag 
igenmurade öppningen i östra tornmuren. Med ett nytt bjälklag kan det 
dagsljusbelysta tornrummet ses som en expansionsmöjlighet för kontor.

M. Vy från entrén i Bondkoret. N. Vy mot bönkammare och läktare i Ceciliasalen. O. Vy mot ny gallergrind vid vindfång i Södra vapenhusets östra travé.

L. Vy mot altargång och glaserat altare i Lilla kapellet.

P. Vy mot utvidgad öppning i norra korväggens igensatta korfönster.

snitt genom ny 
byggnadsdel


