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1. Domkyrkan  

Sakristia 60 m²
Omklädningsrum 30 m²
Personal-wc 4 m²
Förberedelserum med RWC 20 m²
Förråd 20 m²
Barnens kor 40 m²
Temporär utställning
 
2. Roggeborgen 1 005 m²

KB:s bibliotek tot 350 m²
Böcker  41 m²
Läsesal, ta emot låntagare  25 m²
Wrangelska samlingen/gårdsarkivet 36 m²
Möte, 12-15 pers 27 m²
Kök/personalutrymme 30 m²
Bokbinderi 130 m²
Godsmottagning 27 m²
Kontor 34 m²
Domkyrkobiblioteket tot 100 m²
Sammanträdesrum tot 400 m²
Sammanträde 50 pers. 2 x 66 m²
Sammanträde 20 pers. 2 x 31 m²
Sammanträde 15 pers. 28 m²
Sammanträde 5 pers. 2 x 10 m²
Roggeborgens rikssal 158 m²
Arkiv tot 54 m²

Förvara arkivalier i 10 år, försmling 27 m²
Förvara arkivalier i 10 år, stift 27 m²
Ljusförråd 26m²
Vaktmästeri 30m²
Verkstad 45m²

3. Djäknegården

Djäknehallen (även föreläsningssal/körsal) 209 m²
Ev. ny entré/skärmtak 100 m²

4. Tryckerihuset 403 m²

Arbetsplatser församling och stift tot 295 m²
Cellkontor litet 13 x 8 m²
Cellkontor stort 5 x 15 m²
Projektrum 2 x 20 m²
Enskilt samtal/vilrum 13 m²
Personal-wc 2 x 2,4 m²
Personal-wc 1,3  m²
Städ 3 m²
Förråd kontorsmateriel 4 m²
Kaffe/Pausyta 32 m²
Kapprum 18 m²
Undervisningytor tot 108 m²
Undervisningssal konf./vuxna 90 m²
Wc 2 x 1,6 m²
Kapprum 15 m²

Domkyrkoberget och ambitionen
Strängnäs Domkyrka med Domkyrkoberget 
är en unik plats med stark historisk förankring 
i Strängnäs. Området innefattar många 
arkitektoniska tidslager som skapar en stark 
identitet på platsen. Domkyrkan är speciell i sitt 
sammanhang i förhållande till många andra 
domkyrkor i Sverige. Där många av de andra 
svenska domkyrkorna befinner sig  i ett urbant 
sammanhang har Strängnäs Domkyrka bevarat 
sin plats i en parkkontext högt uppe och väl 
synligt från alla delar av staden. Relationen 
mellan kyrkobyggnaden och den omgärdande 
bebyggelsen är bevarandevärd och måste 
hanteras varsamt vid om- och nybyggnad i 
området. 

Kring Domkyrkan har en medeltida mur 
identifierats varav endast en del, i sydvästra 
hörnet, fortfarande existerar. När man granskar 
murens sträckning i förhållande till bebyggelsen 
finner man att all bebyggelse antingen ligger 
utanför muren eller dockar an till muren. De 
flesta stora byggnaderna som Roggeborgen, 
Domkyrkokapitlet och Tryckerihuset ansluter 
muren på utsidan. Några mindre byggnader som 
Domkyrkobodarna och Benhuset ansluter muren 

på insidan. Dessa byggnaders relation till platsen 
och domkyrkan ger ett starkt sammanhang och 
en känsla av en organiskt planerad ordning där 
kyrkan i sitt förhållande till parken är helgat. 
Ambitionen för detta förslag är att skapa ett 
dynamiskt tillägg i ett unikt sammanhang med 
stark fysisk identitet. Ambitionen är även att 
skapa en byggnad med högsta arkitektoniska 
kvalitet i samklang med området, byggnader 
med tydlig identitet och skärpa. En byggnad 
som ger mervärde till brukarna men också till 
förvaltare och stadens invånare. Gränssnittet 
mellan omgivningen och huset bearbetas med 
största precision och lika  stor finkänslighet 
appliceras på de inre rummens komposition och 
utförande.  Arkitektur på hög nivå som tål tidens 
slitage är visionen för det byggda och likaså för 
hållbarhetstänkandet. Att bygga strukturer som 
kan anpassas inte bara till dagens situation utan 
också morgondagens utmaningar.Målet är att 
bygga vidare på den logik som finns på platsen 
och inte addera något främmande. Den nya 
byggnaden skall kunna ses som en naturlig årsring 
precis som de andra byggnaderna på platsen.
Byggnaden skall agera höjd över tidens snabba 
skiften och samtidigt vara en del av sin samtid.

5. Domkyrkokapitlet 302 m²

Arbetsplatser församling och stift 
Cellkontor litet 10 x 8 m²
Cellkontor stort 4 x 12 m²
Projektrum 30 m²
Projektrum 23 m²
Studierum 2 x 20 m²
Studierum 2 x 17 m²
Kaffe/Pausyta 20 m²
Personal-wc 3 x 1,8 m²
Personal-wc 2 m²
Kapprum 13 m²
Enskilt samtal/vilrum 7 m²

6. Domkyrkobodarna 141 m²

Ytor för konfirmander samt äldre tot 141 m²
Hängytor 105 m²
Rwc 4 m²
Wc 2 x 1,7 m²
Kapprum 16 m²
Kök 13 m²

7. Ny byggnad (se separat ytfördelning)

Situationsplan     Vy från sydväst Skiss

Program befintlig bebyggelse
Ytorna från programmet är födelat inte bara i den 
nya byggnaden utan också i befintlig bebyggelse 
dels för att få ett logisk sammanhang och 
synergieffekter i området men också för att få 
till en väl avvägd volym för den nya byggnaden 
i sitt sammanhang. Sambandet byggnaderna 
sinsemellan får utvecklas i samråd med 
verksamheterna.
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Fasad mot väst 

Fasad mot söder

Fasad mot öster

Fasad mot norr

Längsgående sektionVy från norr

Fysisk kontext
Platsen karaktäriseras av den omslutande parken 
och av de distinkta  byggnader som kretsar 
kring parken. Roggeborgen, Djäknegården 
och Domkyrkobodarna som tydligt vänder 
sina gavlar mot parken där Roggeborgen och 
Domkyrkobodarna ansluter till den medeltida 
muren på varsinn sida. Domkyrkokapitlet och 
Tryckerihuset vänder långsidorna mot parken, är 
placerade längs med längs muren, och formar 
med sina gavlar tillsammans med Lejonporten en 
framträdande entré till parken och Domkyrkan. 
Benhuset är placerat i sydvästra hörnet av muren 
och blir i sitt sammanhang viktig för den rumsliga 
upplevelsen av entrén till Domkyrkan.

Parkens utbredning med karktärfulla träd 
och grusade gångar bildar i sig också viktiga 
rumsligheter kring kyrkan. I sydväst återfinns 
Månssons trädgård som med sina fruktträd 
och öppna gräsyta bildar en vacker vy både 
mot Domkyrkan från sydväst men också från 
domkyrkan mot mälaren. Att denna trädgård 
är en oväntad men populär entré till området 
skvallrar den upptrampade stigen som går tvärs 
över gräsytan om. 

Området innehar en stark känsla av detaljering 
och materialtet. Tegel och trä är framträdande 
material och den rika variationen av tegel från 
olika tidsåldrar bidrar starkt till upplevelen av 
den fysiska miljön och bildar med sina egna 
tydliga identiteter, både i patinering och stil, 
en harmonisk helhet på platsen. Byggnaderna 
bjuder på intrikata detaljer som skvallar om den 
tidsålder de uppfördes och bidrar till en variation, 
om än inom ett samlande  starkt gestaltnings- 
och materialgrepp.

Den befintliga bebyggelsen är placerad så att man 
får en unik upplevelse beroende på varifrån man 
angör området. Byggnadsgavlar och siktlinjer kan 
plöstligt dyka upp runt ett hörn. Den centrala 
rörelsen runt Domkyrkan bjuder till nyfikenhet och 
upptäckarlust.
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Placering
Domkyrkans plats, centralt, högst uppe på berget 
i sitt förhållande till den omgärdande parken är 
en unik och bevarandevärd kontext. De övriga 
byggnadernas förhållande till kyrkan och den 
både tidigare och existerande muren ger ett 
sammanhang där byggnaderna respektfullt 
förhåller sig till Domkyrkan, skapar ett rumsligt 
sammanhang med parken och kyrkan men 
låter kyrkan ta den plats den behöver som nav i 
området. Vi vill bygga vidare på detta angreppsätt 
och likt Roggeborgen placera en nybyggnation 
med gaveln mot muren. Byggnaden placeras  i 
Månssons trädgård vinkelrätt mot muren.  Detta 
tillför en väl avvägd volym mot kyrkan där 
gavelmotivets skala spelar väl mot Tryckerihuset 
och Domkyrkokapitlet. Höjden på taknock håller 
sig respekfullt under Domkyrkans takfot. Den 
nya byggnadens gavelfasad bidrar även till det 
rumsliga entrésammanhang som Tryckerihuset, 
Domkyrkokapitlet, Domkyrkobodarna och 
Benhuset bildar vid västra entrén. Byggnadens 
avlånga volym ramar in och skänker en fond 
och aktiverar den vackra fruktträdgården. Dess 
placering bidrar både till gavelmotivet mot kyrkan 
men bevarar också så mycket som möjligt av 
trädgården i sig genom att placeras så långt mot 

fastighetsgräns som möjligt. Den nya byggnaden 
och funktionerna den tillför vänder sig mot 
sydväst, mot resecentrum och ankommande 
söderifrån. Den bildar en ankomstpunkt och 
angöring från ett nytt håll i området och 
aktiverar Månssons trädgård samtidigt som den 
förhåller sig respektfullt mot den vackra platsen 
och bevarar så mycket som möjligt av existerande 
sammanhang. Byggnaden annonserar sig från 
Lejonporten samt för de som angör från norra 
parkeringen och viker runt kyrkans västra sida. 
Från söder möter man byggnadens fulla längd 
som bildar en fond åt Månssons trädgård. Gaveln 
mot söder möter Lektorsgatan och ger ett 
liknande förhållande till gatan som Roggeborgen. 
Kring byggnaden skapas angöring för buss och 
tillgänglig parkering vid entrén. Angöringsplatsen 
anpassas för att kunna rymma de funktioner som 
krävs men hålls så liten som möjligt för att bevara 
landskapet. Entré till Djäknegården är en delikat 
uppgift. Hur man möter byggnaden med en 
tillbyggnad kräver stor precision. Vår uppfattning 
är att det eventuellt går ansluta en tillbyggnad 
på östra fasaden. Ett annat grepp som är mer 
respektfull mot byggnaden är att placera ett 
välgestaltat skärmtak framför huvudentrén.
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Plan -1

Plan 1

Plan 2

Plan 0   Vy i samlingslokal1:400

Gestaltning
Den nya byggnadens gestaltning, placering och 
materialhantering vill vi ska ses som en naturlig 
årsring. En respektfull addition som okonstlat ska 
smälta in i sammanhanget samtidigt som det 
tillför och förstärker existerande rumsligheter och 
tar sin plats som en ny märkes- och entrébyggnad 
för området.

Byggnaden placeras som en vinkelrät flygel åt 
Domkyrkan. I och med landskapets höjdskillnader 
kan man få en gavel som rimmar väl med skalan 
vid Domkyrkans entréplats åt norr men som får 
lite mer höjd och annonserar sig åt söder.

Gaveln åt norr gestaltas som en mur, en 
scenridå, med en central entrédörr vars skala 
lurar betraktaren. Längdfasaderna är enkla 
men detaljrika. En repetition som förhåller sig 
till existerande byggnaders gestaltning men 
där entréer och detaljer bryter repetitionen 
och skapar en dynamik i fasaden. Gaveln mot 
söder annonserar sig mot Lektorsgatan och 
speglar Roggeborgens sammanhang gentemot 
gatan. Gestaltningen baserar sig på klassiska 
proportioner men med en skalförskjutning som 
manar till nyfikenhet och positiv ambivalens. 

Plan -1 

1. Specialkost 20 m²
2. Förvaring porslin 10 m²
3. Förvaring silver 54 m²
4. Teknik 30 m²
5. Sopor 27 m²
6. Inlast 17 m²
7. Fintvätt 27 m²
8. Grovkök, städ, sortering, tvätt 17 m²
9. Övrig förvaring 17 m²
10. Förvaring möbler/gradäng 27 m²
11. Förvaring barn/pedagog 44 m²
12. Förvaring körkåpor 54 m²
13. Musikerkontor 20m²
14. Notförvaring 10m²
15. Musikförråd 30m²

Plan 0 

1. Kök (inkl. disk, frd, omkl, skrivplats) 126 m²
2. Publik garderob 13 m²
3. Trapphall 48 m²
4. Entréhall (inkl. café, personalpentry/utst.) 154 m²
5. Söndagsskola 154 m²
6. Flexibelt rum mellan söndagsskola och kapell 48 m²
7. Entréhall kapell/söndagsskola/barnvagns-p 48 m²
8. Närförråd/Garderob 13 m²
9. Kapell 77 m²

Material
Byggnaden uppförs i, för området, väl beprövade 
material. Fasaden uppförs i tegel med bred 
fog, en till nyans i områdets palett. Tak och 
fönsterdetaljer utförs i koppar, ett material som 
åldras väl och patineras med värdighet. Dörrar 
och karmar utförs i trä som tillför en taktil 
mjukhet till sammanhanget.  Interiört präglas 
materialpaletten av ett fåtal men robusta 
material som som speglar exteriören. Golv, väggar 
och tak får en tegelbeläggning som spelar med 
fasadteglets prägel. Taket består av ytor med 
träplank som skänker värme och en akustisk 
dämpning. Dörrar och karmar utförs även i trä 
och skapar kontrast till de hårdare material som 
omgärdar rummen.

Utformning
Byggnadens planer bygger på ett möte mellan 
rationalitet och klassiska rumsupplevelser. 
Rummens kopplingar och former bjuder in till långa 
siktlinjer med rum i fil och rundgång samtidigt 
som planen bjuder till generalitet och flexibilitet 
i användning och uppdelning. Byggnaden är 
anpassad att främja människors möten, mellan 
olika verksamheter i området såväl som mellan 
området och besökare. 

Byggnaden får två huvudentréer. En som 
annonserar sig mot Domkyrkan och möter de 
som kommer till fots norrifrån och en som vetter 
västerut och ansluter till en entréplats med 
angöring för buss och bil. Från den norra entrén 
möter man en entréhall med reception för hela 
området. I den västra entrén möter man en 
entréhall med café och utställningsyta. Dessa 
entrér är sammankopplade med en väl tilltagen 
trappa. En direkt koppling med hiss finns även 
från caféet direkt upp i samlingssalen. 

På våning 1 placeras den stora flexibla 
samlingssalen som man  gör entré till från 
fyra generella foajéer. Dessa ytor kan även 
användas ihop med samlingssalen eller som 
flexibla mötes- eller pausrum. Längst i söder på 
entrévåningen placeras kapellet med dubbel 
takhöjd. En rumslighet som upplevs både sakral 
och vardalig beroende på hur man möblerar och 
använder det. Mellan kapellet och caféet placeras 
söndagsskolan med koppling både till café, kapell 
och utomhusyta i trädgården på samma plan och 
samlingssalen direkt ovanför. Mellan söndagsskola 
och kapellet placeras en sekundär entré som kan 
användas serparat från byggnadens två andra 

huvudentréer både till kapell och söndagsskola 
men också till kontor vid andra tider än de publika 
utrymmena är öppna.

Översta våningen utformas som en enhetlig 
kontorsmiljö med de efterfrågade cellkontoren. 
Planet får en yttre kommunikation som ger en 
spännande dynamik mellan fasad och kontor 
och en ljus korridorsupplevelse. Centralt placeras 
projektrum och pausytor. 

Längst ned i källaren under mark finns förråd och 
andra mörka utrymmen. Dessa utrymmen är 
rationellt arrangerade med åtkomst för truck från 
flera håll från en väl tilltagen kommunikationsyta.
Genom att arbeta med den naturliga 
höjdskillnaden kan en ramp etableras varifrån 
sophämtning och leveranser kan angöras i 
källarvåningen.

Plan 1  

1. Entréhall med reception 77 m²
2. Back office 13 m²
3. Foajé samlingssal 48 m²
4. Trapphall 48 m²
5. Samlingssal 310 m²
6. Mötesrum/Del av samlingssal 2 x 48 m² 
7. Närförråd/Garderob 13 m²

Plan 2 

1. Cellkontor litet 30 x 8 m²
2. Projekt/Mötesrum 2 x 27 m²
3. Projektrum/Mötesrum 40 m²
4. Paus/fika/skrivare/kapprum 30 m²
           
Alla ytor är exkl. kommunikationsyta/wc/trappa/hiss. 


