
CAMPUS 1 (3)

Vi föreslår en sammanlänkande entrébyggnad som kopplar ihop försam-
lingens lokaler, publika ytor och stift. Förslaget tar sin utgångspunkt i 
möjligheten att kila in en långsträckt byggnadsvolym i slänten mellan Dom-
kapitelhuset och Sturegatan. Som ett eko av gatan ges här plats för ett stort 
och generöst rumssamband med samlingssal, körsal, café och utställning-
smöjligheter. Strängnäs får ett nytt stort offentligt rum med plats för hela 
staden, som också kan delas in i mindre enheter.

CAMPUS
Idén om ett campus har sina rötter  i Strängnäs historia som en lärdoms- 
och skolningsstad med berget som dess centrum. Att bygga vidare på 
denna tanke är ett sätt att knyta an till historien. Planen över domkyrkober-
get visar hur en sådan ordning ser ut: de enskilda byggnaderna, alla med sin 
egen finita ordning, framstår som i omlopp kring sin äldste – kyrkan. Det 
har varit en utmaning att med ett stort byggnadsprogram bygga vidare på 
denna ordning i rätt skala. 
Campusidén är inte bara ett sätt att organisera byggnaderna, utan också 
programmet. Genom att skapa tydliga enheter med starka kopplingar sinse-

mellan får de enskilda verksamheterna optimala förutsättningar och det 
bildas tydliga målpunkter för besökaren. I de sammankopplande och pub-
lika delarna kan verksamheterna mötas och dra nytta av gemensamma ytor. 
Vi föreslår att församlingens publika verksamheter flyttar in i ett kluster av 
byggnader framför entrén: Bodarna, Tryckerihuset och Domkapitelhuset. 
Där finns också plats för fösamlingens verksamhet att växa. Arbetsplatser-
nas krav på flexibilitet gör att de får ett nytt expeditionshus i ungefär sam-
ma skala som de andra husen.

I Roggeborgen bildas ett nytt sammanträdeskluster kring de vackraste 
rummen. Där kommer de olika intressenterna mötas och samverka, både 
formellt och informellt. 

MUR
Ytterligare ett sätt att förstå platsen är den gamla bogårdsmuren – både de 
kvarvarande delarna och den gamla sträckningen. Den samlar gravvårdarna 
kring sig och byggnaderna runt kyrkan förhåller sig alla till dess riktning 
och gräns. Mursträckningen är användbar som ett organisatoriskt element, 

ett sätt att bygga vidare på den rumsliga ordning som redan finns och 
därigenom stärka den. Genom att använda mursträckningen – befintlig och 
historisk – som verktyg blir nybygget också till ett slags arkeologiskt arbete 
där ett historiskt lager avtäcks av ett nytt. Innanför entrén blir den bevarade 
muren till innrvägg (detaljstuderas senare). På övriga platser byggs emot 
mursträckningen men under den kvarvarande delen.

FLEXIBILITET
Idén om ett campus och greppet att använda muren som instrument gen-
erar ett koncept som tål stora förändringar vad gäller lokalprogram och 
gestaltning.

- Enskilda volymer kan krympas (expeditionshuset skulle kunna bli en 
våning lägre vid omarbetning av program och disposition av ytor).

- Enskilda volymer kan utgå. Lanternin- och trappbyggnaden ovanför kul-
verten till domkyrkan syftar till att tydliggöra kulverten som ett rum och till 
att lösa utrymning från källaren, men kan omstuderas.

- Kapellet ovanpå Djäknehallens entrébyggnad kan inlemmas i församlin-
gens verksamhet på sydvästra delen av berget om så önskas. 

- Om lokalprogrammet kommer att utökas kan fler volymer kring kyrko-
berget stärka campuskonceptet.

- Fler av de befintliga byggnaderna kan ”kopplas på” entrébyggnaden. Både 
källarna till den gamla vaktmästarbostaden och benhuset skulle kunna ingå 
i projektet och kopplas till entrebyggnaden i ett senare skede. Detta skulle 
också stärka idén om en sammanlänkande entrébyggnad.
- Om utgrävningen under Tryckerihuset bedöms att vara för besvärlig kan 
kopplingen mellan församlingen och entrén lösas med en hissbyggnad 
utanför Tryckerihuset. 
- Att åter koppla ihop Roggeborgen med Domkyrkan skulle innebära att 
man kan röra sig torrskodd hela vägen på expeditionshuset till Roggebor-
gen. Kan studeras i nästa skede.

Plan 0. Lågdel 1:400
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1.  Foajé, kommunikation, utställning
2. Lägre takhöjd
3. Café, utställning
4. Samlingssal, delbar. 350 m2
5. Galleri, kommunikation
6. Körsal. 145 m2
7. Domkyrkobibliotek. 80 m2
8. Förvaring kåpor. 50 m2
9. Musikerkontor. 15 m2
10. Närförråd barn. 9 m m2
11. Notförvaring. 12 m2
12. Stolförvaring,. 20 m2
13. Skrivplats kök. 7 m2
14. Specialkost. 14 m2
15. Omklädning kök. 6 m2
16. Porslingsförvaring. 12 m2
17. Köksdel. 49 m2
18. Disk. 49 m2
19. Back office 15 m2
20. Separat förråd. 22 m2
21. Reception
22. Försäljning café
23. Pentry personal. 19 m2
24. Kapprum. 20 m2
25. Personalentré expeditionshus
26. Kopiering. 13 m2
27. Vaktmästeri. 20 m2
28. Cellkontor församling 8 m2
29. Grupprum församling 15 m2
31. Kapprum
32. Arkiv. 15 m2
33. Ta emot besökare utomhus
34. Inlast. 40 m2
35. Kommunikation centralförråd. 118 m2
36. Kommunikation mellan entré och vapenhus
37. Städcentral. 13 m2
38. Källsortering. 15 m2
39. Fintvätt. 26 m2
40. Verkstad. 45 m2
41. Övrig förvaring. 20 m2
42. Förvaring textilier. 61 m2
43. Förvaring musik. 24 m2
44. Förvaring barnverksamhet. 48 m2
45. Omklädningsrum personal kyrkan. 31 m2
46. Ljusförråd. 9 m2
47. Föreslagen säkerhetsgräns
48. Parkering 26 platser

Vy genom samlingssalen mot körsalen. Portarna är uppställda och salen är möblerad för en stor ceremoni. Till vänster syns galleriet innanför 

Sturegatans stigning. Golvytan skiftar mellan slät och knagglig och reflekterar ljuset på olika vis i en blinkning till kyrkgolvet.
Sedd från kyrkan bildar det nya expeditionshuset och det gamla vapenhuset en ny port som ramar in passagen mellan de olika nivåerna.

Att förstå berget idag och igår - gravar, tidigare mur-
sträckning och byggnader

Föreslagen bebyggelse och tidigare mursträckning Den nya bebyggelsen skapar nya platser och stärker 
befintliga

Flexibilitet i konceptet

Kan tas med

Kan tas med Kan tas bort

Kan tas bort

Kan utredas

Alternativ 
koppling

Plan kapell och lanternin entrébyggnad 1:400
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Plan entré Djäknehallen 1:400

Sektion kapell och lanternin entrébyggnad 1:400

Tidigare mur
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ENTRÉBYGGNAD
Entrébyggnaden är en länk mellan församling, stift och stad. Rent fysiskt 
kopplar den samman förmedlingsverksamheten via Domkapitelhuset med 
det nya expeditionshuset och med kyrkan genom den nedgrävda länken. 
Som ett nod kring alla dessa punkter finns den publika verksamheten och 
de nya offentliga rummen. En effekt av denna organisation är att säker-
hetszoneringen mot de olika verksamheterna och entrén blir enkel och 
effektiv.

Den nybyggda låga delen hör ihop med berget, och ovanpå den står ett 
antal volymer, som föremål på en bricka i ett stilleben. Eftersom nytt och 
gammalt behandlas på samma sätt (upplyft, sammankopplat under) ges 
en möjlighet att läsa ihop nytt och gammalt till en ny och kraftfull helhet, 
trots att de enskilda komponenterna går att förstå som nybyggda eller 
äldre.

UTERUM
Anläggningen skapar flera nya och för Strängnäs värdefulla uterum. Vid 
huvudentrén bildas ett litet torg och en generös trappa med södersol. 
Ovanför torget får församlingen en stor terass med vacker utsikt, som 
kan användas för ceremonier utomhus, för fika, och som dessutom kan 
fungera som närparkering för besökare till församlingsverksamheten. 
Framför Domkyrkans västentré syftar den nya bebyggelsen till att stär-
ka rumsbildningen framför vapenhuset. Vid kapellet nordöst om kyrkan 
bildas ett mindre uterum som blir en självklar förplats vid ceremonier i det 
lilla kapellet. Fruktträdgården söder om entrébyggnaden föreslår vi ut-
vecklas vidare till ett litet parkrum i samband den nya bebyggelsen.

TRAFIK OCH PARKERING
Tack vare den sammanlänkande entrébyggnaden kan trafikrörelserna 
från last- och sopfordon minimeras. Inlastningen sker på en avskild plats 
bakom expeditionshuset och hamnar strategiskt nog mellan stift, entré 
och kyrka. Mindre transporter till Roggeborgen och Djäknehallen kan 
fortsättningsvis ske vid parkeringsplatsen i deras närhet. Invid expedi-

tionshuset finns parkering för besökare och personal. Terrassen ovanför 
samlingssalen kan fungera som närparkering till församlingsbyggnaderna. 
Bussar kan köra upp på entrétorget och släppa av besökare precis utan-
för entrén, eller köra upp på terrassen och släppa av besökare som vill 
direkt till vapenhuset. Tack vare kopplingen mellan entré och kyrka löses 
problemet med tillgänglig entré. I ett senare skede kan möjligheten för en 
tillgänglig närparkering utanför vapenhuset studeras.

STADSBYGGNAD OCH GÅNGSTRÅK
Den föreslagna bebyggelsen syftar till att stärka de nord-sydliga koppling-
arna över berget. Byggnader, stadsrum och trappa belyser dessa parallella 
stråk, som i sin tur kopplar samman det nya torget och entrén med Stor-
torget på andra sidan berget. Entrébyggnad och samlingssal hamnar i sin 
uträckning mellan Gyllenhjelmsgatan och Brinkska vägen, som båda an-
sluter till den större Trädgårdsgatan. I förlängningen kan denna placering 
alltså hjälpa till att binda samman två delar av Strängnäs centrum.

KÄRNKYRKAN
Konceptet för själva kärnkyrkans användning är att städa undan förvar-
ing och lastintag för att göra kyrkans arkitektur och rum tydligt läsbara. 
Kopplingen löses under mark via ett ombyggt bondkor, där många av 
funktionerna som behöver finnas i kyrkans absoluta närhet stoppas in. 
Ingen åverkan görs på kyrkans utvändiga murar, däremot är det möjligt 
att passagen mellan bondkor och långskepp behöver breddas något för att 
inlast skall gå smidigt. Övre sakristian och bälgkammaren rensas på för-
varing och kan disponeras av kyrkan efter behov. Nedre sakristians källare 
och utomhusrummet bredvid föreslås att användas tillsammans med det 
nya sidokapellet som ligger i dess närhet och där blir det lämpligt med ett 
stärkt samband mellan sakristia och kapell.

Situationsplan 1:1000

Föreslagen användning av kärnkyrkan. 1:600Bondkor plan -1

Kyrka plan 0

Sakristia plan -1

1. Ombyggt bondkor med koppling
2. Förrum dop & begravning. 15 m2
3. Huvudentré
4. Omklädning personal. 30 m2
5. Barnens kor. 80 m2
6. Sakristia. 60 m2
7. Tillgängligjord källare med koppling ut
8. Närförvaring kor
9. Stolförvaring

Diagram gångstråk och stadsbyggnad
Den föreslagna bebyggelsen syftar till att stärka de nord-sydliga kopplingarna 
över berget. Byggnader, stadsrum och trappa belyser dessa parallella stråk, som i 
sin tur kopplar samman det nya torget och entrén med Stortorget på andra sidan 
berget. Entrébyggnad och samlingssal hamnar i sin uträckning mellan Gyllen-
hjelmsgatan och Brinkska vägen, som båda ansluter till den större Trädgårdsgatan. 
I förlängningen kan denna placering alltså hjälpa till att binda samman två delar av 
Strängnäs centrum.

Diagram trafikrörelser
Tyngre transporter som bussar och inlastning koncentreras till sydvästra hörnet av tomten 
och kör inte upp på berget.  Personbilstrafik kommer till parkeringen vid expeditionshuset, 
men också från norr, upp på berget och den nya terrassen. I nästa skede kan det studeras 
ifall det är önskvärt med en personbilsloop framför västentrén, för att underlätta att släppa 
av besökare allra nämast entrén.

Plan 1. 1:400

Isometrisk vy av sydvästra hörnet där större delen av den föreslagna bebyggelsen syns. Gamla och föreslagna byggnadsvolymer i ett nytt, kraftfullt 

samband.

Möjlig loop
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Gångstråk genom
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1.  Cellkontor stiftet. 8 m2
2. Projektrum. 20 m2
3. Lounge - mindre möten, kaffe
4. Arkiv församling. 15 m2
5. Kaffestation
6. Kontorsmaterial
7. Städ
8. Sekundär entré stift
9. Personalterass 
10. Huvudentré
11. Benhus
12. Vaktmästarbostad
13. Terass och närparkering församling
14. Lanternin och trappa till kulvert
15.Ombyggt Bondkor
16. Domkapitelhuset
17. Trappa till samlingssal och lanternin
18. Tryckerihuset
19. Tak till kök, höjdskillnad tas upp av 
gräsbelagd kulle med stig

Diagram övergripande programdisposition

Gemensam entré

Expeditionshus 
stift & församling

KB i Roggeborgen

Gemensam 
sammanträdesvåning

Djäknehallen

Entré Djäknehallen

Församlings- och föreningsliv
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DOMKYRKANS ARKITEKTUR
Den nya arkitekturen knyter inte bara an till ordningen på platsen och 
de kringliggande byggnaderna, utan samspelar även på flera sätt med 
själva domkyrkan:

- Poché: Domkyrkans tjocka väggar och undangömda pochérum får 
en motsvarighet i de tjocka funktionsväggarna som rymmen sekundära 
funktioner. ”Hollow stones” som Kahn beskrev det.

- Material: Kyrktakets koppar trillar ner till de nya volymernas tak och 
till lanterninerna. Kyrkans och bergets granit återfinns i lågdelens pelare 
(hamrad granitterrazzo föreslås) och golv, liksom i expeditionshusets 
murdetaljer. Kyrkans tegel ekar även i de nya byggnadernas fasader.

- Det oprecisa. Den medeltida arkitekturen präglas av en spänning mel-
lan det exakta och det skeva. Lågdelens plan anammar denna skevhet i 

sin planlösning. Lanterninernas rörelse från kvadrat till cirkel är ett sätt 
att skapa en samtida, men oprecis, lösning. Lanterninens rymd upplevs 
som inexakt och den trivs bredvid kyrkans många skeva nischer.

- Entrébyggnadens rumsfil med samlingssal och terrass ovanför kan 
förstås som en blinkning till kyrkans långskepp, där lanterninernas 
gestalter och rapport anspelar på kyrkans tjocka pelare, dock självklart 
underordnad. Golvmöstret tar dessutom inspiration från en rölakans-
väv av Gerti Lundberg.

FLEXIBLA YTOR
Expeditionshuset bygger på idén om ett generellt plan, som i framtiden 
går att förändra till öppen planlösning och där rummen kan byta funk-
tion sinsemellan. Samlingssalen och vidhängande rum medger stora 
folksamlingar och intima ceremonier. 

ÖVRIGA BEFINTLIGA BYGGNADER
Övriga byggnader behåller sina ursprungliga planlösningar eller åter-
ställs, och rummen får lämpliga funktioner. Tryckerihuset tillgänglig-
görs med en hiss, som samtidigt kopplar samman församlingen med 
entré och stift. Invid Rikssalen får hela campus mötas i ett samman-
trädeskluster.

LJUS
Alla volymer som sticker upp ur den nedre delen har sin egen komposi-
tion – för att stärka idén som finita former i omlopp kring Domkyrkan 
– som dock samspelar med världen därunder. Så binder expeditions-
husets atrium samman ovan och under, och ljuset leder besökaren mot 
gången som kopplar vidare till kyrkans vapenhus. Så fungerar kapellet 
både som lanternin till Djäknegårdens entrébyggnad och en egen kom-
position med mystiskt ljus. I båda fallen dramatiserar byggnaderna ovan 
mötet med mursträckningen och belyser den (bokstavligt och bildligt). 

Kapellbyggnaden använder också den ursprungliga mursträckningen 
som ett sätt att göra en tydlig gräns mellan den vanliga världen utanför 
och den sakrala innanför, inne i byggnaden. Mot kyrkan till definierar 
den ett intimt, småskaligt rum med sakristians kontrefort.

YTSAMMANSTÄLLNING NYBYGGNAD

BTA lågdel inkl. kulvert & källare tryckerihus: 2750 m2
BTA entré Djäknehall & kapell: 150 m2
BTA expeditionshus: 1390 m2

Summa BTA nybyggnad: 4290 m2 
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Roggeborgen

10. Rikssal
11. Sammanträdesrum 65 m2
13. Lobby sammanträdeskluster
14. Sammanträdesrum 30 m2

9. KB: Bokbinderi 130 m2 totalt
11. Sammanträdesrum 65 m2
12. Sammanträdesrum 25 m2 2st
13. Lobby sammanträdeskluster

1. KB: Läsesal 20 m2
2. KB: Wrangelska samlingen 40 m2
3. KB: Kök & personalutrymme 30 m2
4. KB: Mötesrum 25 m2
5. KB: Kontor 30 m2
8. KB: Entré & reception
13. Lobby sammanträdeskluster

6. KB: Inlast
7. KB: Böcker 40 m2

Plan -1. Kungliga Biblioteket

Plan 0. Kungliga biblioteket

Plan 1. Kungliga biblioteket & sammanträdeskluster

Plan 2. Sammanträdeskluster & Rikssal

Roggeborgen
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Domkapitelhuset

1. Kapprum med ny hiss 12 m2
3. Mötesrum församling 20 m2 2st
4. Sångsamling 23 m2
6. Söndagsskola 48 m2

1. Kapprum med ny hiss 37 m2
2. Lekrum 48 m2
3. Mötesrum församling 20 m2 2st

Plan 0. Församling

Plan 1. Församling1
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Tryckerihuset

Plan 0. Församling

* = överyta där ytterligare  verksamheter 
från förenings-/församlingslivet i Sträng-
näs kan bjudas in till berget

Plan 0. Församling

Plan 0. Församling

5. Kapell 72 m2
6. Fikarum barn & ungdom
7. Pentry barn & ungdom
8. Kapprum & WC

4. Undervisning konf. 30 personer 65 m2
3. Föreningsliv*
7. Pentry barn & ungdom
8. Kapprum & WC

1. Se och upptäcka-miljö
2. Diakonicentral
3. Föreningsliv*
8. Kapprum & WC

1 2

Kyrkbodarna

Plan 0. Församling

1. Föreningsliv* 60 m2
2. Extra förvaring 47 m2

Vy från Sturegatan mot körsalen nedanför. När man rör sig uppåt längs med gatan syns snart taklandskapets lanterniner och där bakom 

Domkapitelhuset och kyrkans torn. Samtidigt är församlingens verksamheter synliga och en del av gatan hela vägen.
Ett av de nya föreslagna stadsrummen är församlingens nya terrass., med vacker utsikt över Strängnäs. Lanterninerna påminner om rummet därunder och 

delar in terrasssen i mindre rum. Terrassen kan användas för utomhusceremonier, för fika och annan verksmamhet. Den kan även fungera för närparkering 

till församlingsverksamheten.

Sektion genom expeditionshus och 
kulvert till vapenhuset. 1:400

Sektion genom samlingssal. 1:400

Fasad mot väster. 1:400 Fasad mot söder. 1:400

Mursträckning
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1.  Cellkontor 
stiftet. 8 m2
2. Projektrum. 20 m2
3. Ljusgård
4. Lounge
 - mindre möten, fika
5. Vilrum. 7 m2
6. Arkiv stift.
15 m2 (x2)
7. Städ
8. Kontorsmaterial
9. Kaffestation

Övriga plan expeditionshus

Plan 2

Plan 3

Plan 4 - takvåning


