
Domkyrkoberget Strängnäs
B L A D  1 / 3

M O T T O :   Akropolis

Vägen till Akropolis: Domkyrkoberget med den nya Märkesbyggnaden sedd från Månssons trädgård
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Eftersom besökare alltid kommer att närma sig 

Domkyrkoberget från olika håll är det topologiskt 

intuitivt att huvudentrén fortsätter att vara vid dess 

högsta punkt. Vårt projekt föreställer sig en 

omformning av Lejontorget till en innergård där en 

inbjudande Vardagsentré placeras omedelbart intill 

kyrkans Västra Vapenhus, som fortsätter att 

fungera som symbolisk Söndagsentré. Den nya 

Vardagsentrén tillhör Märkesbyggnaden och utgör 

ett betydande tillägg till Domkyrkan som kommer 

att förstärka dess tillgänglighet, underlätta för dess 

samhälleliga och spirituella syfte, och skapa ett 

hem för livet att blommanden i Strängnäs. Denna 

byggnad omsluter Lejontorget med en tillsynes 

enplansbyggnad under ett sluttande tak som 

öppnar sig mot söderhimmeln. En passage går 

genom Märkesbyggnaden och skänker en vy över 

Månssons trädgård och det omgivande landskapet. 

Fortfarande den symboliska huvudentrén

Strategin för Domkyrkan börjar med en förbättrad 

cirkulation kring kyrkan, genom att inbädda den i 

den större helheten. För detta ändamål hålls 

entréutrymmena så tydliga som möjligt, och de 

tekniska aspekterna av dörröppningarna övervägs 

noga (i andra fasen av tävlingen). Detta inkluderar 

Norra Vapenhuset, Södra Vapenhuset, Västra 

Vapenhuset och Bondkoret. Dessa entréer är stora 

och utgör de viktigaste utrymmena i domkyrkan 

där det informella och tillfälliga i vardagslivet kan 

ske. De kan användas för tillfälliga utställningar 

och andra evenemang, men deras nytta och 

skönhet ligger i att de är allmänt tydliga och utan 

specifikt program. Efter noga övervägda 

designiterationer har vi fastställt att borttagandet 

av Bondkoret och Ceciliasalen är viktigt för den 

nya anslutningen till Domkyrkan, och detta gör 

återigen Hagioskåpet mer tillgängligt som en 

historisk artefakt.

Eftersom större delen av lagringsutrymmena flyttas 

till Märkesbyggnaden, kan det befintliga 

Sakristiområdet omorganiseras på sin nuvarande 

plats. En detaljerad studie i andra fasen skulle 

krävas för att se hur detta kan genomföras på 

bästa sätt.

Genom att omorganisera det Södra Vapenhuset 

flyttas Barnens Gudstjänstplats till Djäknekoret. 

Beroende på Gudstjänsternas natur kan även 

Söndagsskoleområdet på Märkesbyggnadens nedre 

våning användas.

Som föreslagits flyttas biblioteket till Roggeborgen, 

och utrymmet dediceras till Kapell för 

Församlingsverksamheten.

Logistiskt sätt fungerar det sydvästra området 

också som den huvudsakliga parkeringen för 

besökare, som anländer med bil såväl som med 

buss. Vid mycket stora evenemang kan även 

parkeringsplatserna vid Tullbommen användas för 

bilar samt för långvarig parkering för ett flertal 

bussar. Besökare kan fortfarande nyttja övrig 

parkering i området, speciellt vid besök av 

Djäknegården och Roggeborgen. Den nya 

parkeringen är den enda delen som uttryckligen är 

reserverad för Domkyrkans besökare. Ett fåtal 

tillfälligt tillgängliga parkeringsplatser finns på 

Lejontorget, och fordonstillträdet till platsen från 

Kyrkbrinken har tydliggjorts.

Denna gångväg, tillgänglig till fots, med rullstol 

och cykel förtydligar och skapar en formell 

förbindelse mellan den sydvästra delen av området 

och Domkyrkotomten. Den nya anslutningen 

sammankopplar därmed bättre Månssons trädgård 

med Domkyrkoberget, och stärker dess roll som 

rekreationområde.

Domkyrkoberget är ett mycket omtyckt 

promenadstråk både under dag- och nattid. Därför 

är det kritiskt att bevara dess tillgänglighet. 

Märkesbyggnaden ämnar förtydliga områdets 

landskapsdesign, samtidigt som förbindelserna till 

och från sydvästra delen förbättras, samt att skapa 

en öst-västlig väg längs den södra gränsen till 

Domkyrkotomten. Stråken runt det sydöstra 

hörnet av platsen kan rationaliseras för att bättre 

ansluta de övriga byggnaderna i konstellationen. 

Märkesbyggnaden är endast synlig i sin helhet från 

Månssons trädgård, och skapar en ny syn på 

Domkyrkoberget i Strängnäs: att stärka karaktären 

som ett Akropolis på kullen. Denna vy, så som den 

historiskt viktiga vyn från Mälaren, kommer att 

tjäna som första intryck för många besökare, 

särskilt de som anländer från den nya tågstationen 

och intrycket kan betonas med en ändring av 

busslinjerna så att de stannar direkt vid detta hörn. 

Det är denna sydvästra del av området som mest 

behöver förtydligande, promenadstråken är här till 

största delen informella och det generösa utrymmet 

underutnyttjas. Passagen genom Märkesbyggnaden 

bildar istället en ny stor port till platsen från denna 

riktning, och en lång sluttande väg leder besökare 

upp till platsen, så att domkyrkoberget kan nås på 

samma sätt från samtliga riktningar.

Sankt Gallenplanen, 800-tal

Lejontorget: Entrégården

En Ny Angöringsplats i Sydväst 

Domkyrkan

Parkering

Situationsplan, skala 1:1000
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Tre sidor av torget: Den nya vardagsentrén på Lejontorget, med passagen till Månssons trädgård

Domkyrkoberget Strängnäs

Öppnar upp Södra Vapenhuset

Märkesbyggnaden är en lång tvåvåningsbyggnad 

placerad i sluttningen parallell med Domkyrkan 

och som överblickar stadslandskapet söder ut. Dess 

skala förhåller sig till Domkyrkans och fortsätter 

dess takkaskad. Byggnaden sträcker sig från 

Sturegatan, där en yttergård finns för Kyrkans drift 

och skötsel, vidare strax förbi Södra Sidoportalen, 

med en andra anslutning till Domkyrkan, 

formande en kontinuerlig interiör, centrerad runt 

en ny Korsgång som leder till Domkyrkans södra 

ände. Byggnaden rymmer den gemensamma 

Entréns hela program och aktiviteter i den övre 

våningen och Kyrkans drift och skötsel i den undre. 

Byggnadsdelen vid Sturegatan rymmer ytterligare 

kontor för stiftet och skapar en triplett med 

Tryckerihuset och Domkapitelhuset som samtliga 

har ingång från Sturegatan. På det lägre planet i 

byggnadsdelen närmast Högkoret, ryms 

Församlingsverksamhetens aktiviteter samt en ny 

föreläsningssal/körsal. En sidoingång är placerad i 

Märkesbyggnadens östra gavel och förkortar vägen 

mellan Domkyrkan och Roggeborgen, 

Djäknegården och Biskopsgården.

Märkesbyggnaden
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En konstnärs demonstration i Bondkoret Kontinuerlig interiör: Utsikt från det nya entrén till katedralen och korsgången

Bortsett från Domkapitelhuset, innehåller alla 

byggnader inom Domkyrkotomten neutrala Mötes- 

och grupprum, som kan användas vid konserter 

tillsammans med den centrala infrastrukturen som 

finns i Märkesbyggnaden. För att föreslå en strategi 

för projektet i sin helhet krävdes en noggrann 

studie av programmet och de befintliga 

byggnaderna för att bestämma vad som var bäst 

lämpat att placera i Märkesbyggnaden. Med tanke 

på Domkyrkobergets historiska uppbyggnad är 

tillvägagångssättet försiktigt och modest för att 

inte vara alltför ambitiöst med nivån av ingripande.

i. Roggeborgen har nu två roller: den första som en 

strömlinjeformad version av Kungl. Biblioteket, 

som nu inkluderar domkyrkans bibliotekssamling. 

Den andra rollen är som konferenscenter, som 

rymmer av de många neutrala Mötes- och 

Grupprummen från programmet.

ii. Tryckerihuset fungerar som centrum för 

Församlingsverksamheten och omfattar neutrala 

Mötes- och grupprum på övervåningen som är 

direkt tillgänglig via hiss från foajén.

iii. Domkapitelhuset fortsätter som centrum för 

Stiftet, men med möjligheten att rymma sitt nya 

program. 

iv. Domkyrkobodarna förvandlas till en informell 

uppsättning av neutrala Mötes- och grupprum, 

som eventuellt kan vara lämpade som 

ungdomscenter.

v. Det nya caféet och ingången till Djäknegården 

görs direkt i anslutning till varandra. Ett detaljerat 

arkitektoniskt förslag skulle ingå i den andra fasen 

av projektet. 

Domkyrkoberget Strängnäs

Konstruktionen av Märkesbyggnaden fortsätter på 

domkyrkotomtens tema med visuellt murbruk och 

gips, med tegelkolonner som bildar en kolonnad 

vid ingången och längs södra fasaden. För att 

förtydliga rummet kommer putsade paneler vara 

placerade mellan kolonnerna. De flesta väggarna är 

massiva, särskilt i öst och väst, och intill passagen. 

De primära materialen för interiören, 

takkonstruktionen och inredningen är timmer och 

kalkfärgsmålat tegel. Byggnadsgrunden och 

källaren är gjutna i armerad betong. Taket är av 

plåt och det generella utseendet är nästan arkaiskt, 

men robust och hållbart med raffinerade detaljer.
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Vardagsentrén i förhållande till 
Domkyrkan 

Domkyrkans uppbyggnad vittnar om en 

omsorgsfull och stegvis förändring av Strängnäs 

under många sekel: om tillväxt, omvandling, 

ändring, renovering och reparation. Genom 

seklerna har murar och öppningar som tidigare 

gestaltat det yttre lagret förvandlats till det inre. 

Arkitektoniskt fortsätter Vardagsentrén denna 

tillväxtprocess och omsluter det sydvästra hörnet 

av Domkyrkan med en byggnadslik entré som 

omringar Bondkorets ny putsade tegelväggar och 

dess förstorade öppning. Bondkoret är återskapat 

och renoverat till ett äldre tillstånd och tjänar som 

en ljusfylld övergång mellan Vardagsentrén och 

själva Domkyrkan. 

Konstruktionen

Andra byggnader på 
Domkyrkoberget
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