
GRAVITAS

Kontext

På ett näs i Mälaren ligger Strängnäs, en mötesplats sedan 
medeltiden och en vacker stad som står under ständig utveck-
ling. Som en spegling av staden är domkyrkan och domkyrko-
berget en historisk miljö som ständigt förändras och utveck-
las. Vår vision är att tillföra en ny byggnad utan tröskel, både 
fysiskt och mentalt, för besökare att möta domkyrkan och de 
verksamheter som är kopplade till den. En samlande plats där 
kyrkan, staden, församlingen, föreningslivet och stiftet möts. 
Förslaget syftar till att skapa en tydlig organisation där varje 
del av kyrkans verksamhet manifesteras och samtidigt bildar 
nya mötesplatser. Vi tror att en fysisk och praktisk närhet mel-
lan alla delar kan skapa synergieffekter och bryta barriärer. Den 
nya byggnadens uppgift är inte bara att erbjuda nya funktio-
nella rum för församling, stift och föreningsliv utan också bli en 
självklar länk mellan domkyrkan, Strängnäs stad och försam-
lingsbor från hela stiftet. En samlad enhet för kyrkan och en 
plats för avkoppling, rekreation, utbildning och fördjupning.    

Vårt förslag är en ny entrébyggnad vilken är placerad på 
den gamla medeltida muren mellan kyrkbacken och Måns-
sons trädgård. Byggnaden tar stor hänsyn till den historiska 
omgivningen och anpassas både i höjd och materialitet till 
domkyrkan och de andra befintliga husen på berget. Huset 
vänder sig åt norr och söder och formas efter de förekom-
mande riktningarna på platsen. Åt söder, i riktning mot det 
nya resecentrumet, skapas en ny huvudentré till kyrkberget 
med gemensam reception stor nog att ta emot busslaster med 
besökare. I anslutning till entrén invid den gamla muren är 
inlastning och parkering för funktionshindrade placerade. Den 
naturligt upptrampade stigen genom trädgården som används 
idag stenläggs och leder besökare till fots mot huvudentrén, 
men också vidare till en utomhustrappa längs fasaden och den 
gamla muren upp till det nya “Kyrktorget”. 

Kyrktorget är en ny definierad plats som knyter samman den 
nya entrébyggnaden med de befintliga husen och domkyrkans 
huvudentré i väst. En skyddad och omslutande mötesplats för 
besökare och de som arbetar i området.

Församlingens arbetsplatser som idag huserar i Domherren 
flyttas till Domkapitelhuset. Tryckerihuset kommer användas 
till pedagogisk och utbildningsverksamhet och Kyrkbodarna 
som lekrum och öppen förskola. Den nya entrébyggnaden 
kommer förutom stora gemensamma ytor och serviceutrym-
men till domkyrkan innehålla stiftets arbetsplatser. Det är ett 
tillägg som syftar till att skapa en naturlig komposition mellan 
befintliga och nya verksamheter och samla dem på en gemens-
am plats. 

Situation

01 Domkyrkan 
02 Entrébyggnaden
03 Domkapitelhuset
04 Tryckerihuset
05 Domkyrkobodarna
06 Vaktmästarbostaden
07 Roggeborgen
08 Djäknegården
09 Europaskolan
10 Kyrktorget
12 Entréplatsen
13 Inlast / Sophantering
14 Handikapparkering
15 Cykelparkering
16 Parkering
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Domkyrkan

01 Söndagsentré
02 Vardagsentré
03 Kapell
04 Länk till Entrébyggnaden
05 Förråd till kyrkkaffe
06 Barnens kor
07 Utställningsyta
08 Närförråd
09 Wc & Rwc
10 Förvaring av möbler/stolar
11 Sakristia
12 Förvaring kökkåpor / noter

Domkyrkbodarna

01 Barnvagnsförråd
02 Kapprum
03 Lekrum
04 Pentry
05 Wc / Rwc
06 Förråd

Fd. Vaktmästarbostaden
01 Sammanträdesrum

Entrébyggnad

01 Besöksentré
02 Reception / Kafé
03 Kapprum
04 Temporär utställningsyta
05 Föreläsningssal / Körsal
06 Musikerkontor
07 Musikförråd
08 Städcentral
09 Wc & Rwc
10 Omklädningsrum kyrkan
11 Fintvätt
12 Förberedelserum
13 Verkstad
14 Övrig Förvaring
15 Grovkök/Tvätt
16 Vaktmästeri
17 Sopor / Varuleverans
18 Söndagsentré
19 Samlingsal
20 Kök
21 Diskrum
22 Rum för specialkost
23 Omklädningsrum kök
24 Kontor
25 Separat köksförråd
26 Förvaring av textilier / Silver
27 Porslinsförråd
28 Teknik
29 Arkiv
30 Kopieringsrum / Repro
31 Vilorum
32 Kaffestation / Informella möten
33 Kontor
34 Projektrum
35 Personalrum
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Gestaltning

Strängnäs domkyrka och dess omgivande byggnader är up-
pförda och tillbyggda under en lång tid och vittnar om olika 
byggnadsepoker och arkitekturstilar. Det är en ovanligt mång-
facetterad bebyggelse och samtidigt en väl sammanhållen hel-
het. Vår ambition är att tillföra en ny årsring till kyrkobergets 
omgivning. En byggnad som både är samtida i sitt uttryck men 
också anpassar sig till det befintliga och blir en del av helheten. 
Till skillnad från domkyrkans sakrala vertikalitet och reslighet 
får den nya byggnaden en lägre och mer horisontell utformn-
ing och blir en länk mellan alla verksamheter.  Byggnaden är 
uppbyggd av samma arkitektoniska grundelement som de 
omgivande husen och särskilt domkyrkan med betoning på 
ljusföring, komposition och arkitektonisk gravitas.

Fasaden är murad med handslaget tegel av rödbränd lera med 
en schattering som matchas mot de befintliga tegelfärgerna. 
De större öppningarna i fasaden får en ljus omfattning i betong 

likt domkyrkans fönster. Mot Kyrktorget ser man tydligt hur 
de tre portalerna vänder sig mot platsen,  med olika utformn-
ing och detaljering men samtidigt tillhörande samma familj. 
Fasaderna har längsgående öppningar som vackert silar ljuset 
in i rummen som för tankarna till domkyrkans banddekoration 
och de blyinfattade rutorna med bärjärn. Bredvid entrén i den 
nya byggnaden sitter ett större fönster utan omfattning likt 
Bondkorets sidoentré. Den uppbrutna tegelmuren med sina 
fönster leder besökare från receptionen i bottenplan upp mot 
samlingssalen och Kyrktorget. På övre plan där stiftet sitter är 
också två större öppningar placerade med vidsträckta utblickar 
mot staden och vattnet. I väster finns en balkong i anslutning 
till stiftets personalrum med utsikt mot Gyllenhjelmsgatan. 

Om budget och den kulturhistoriska utvärderingen tillåter så 
skapar vi möjlighet att varsamt koppla ihop den nya byggnaden 
med domkapitelhuset och domkyrkan under mark. På detta 

sätt skapas en fysisk länk samtidigt som den fria rörelsen runt 
kyrkan bibehålls. En underjordisk koppling i samma plan som 
huvudentrén i söder leder besökare genom en spiraltrappa 
upp i Bondkoret. Detta skulle medföra många fördelar. Som 
besökare kan man tillgängligt röra sig torrskodd mellan dom-
kyrkan och den nya entrébyggnaden med bland annat sam-
lingssal för dop, begravning och fest. De som arbetar  kyrkan, 
församlingen eller för stiftet kan också röra sig fritt mellan 
de olika verksamheterna med hjälp av olika säkerhetszoner. 
Många av de funktioner som är kopplade till kyrkans drift och 
skötsel kan placeras under mark i närhet till domkyrkan. Även 
förberedelse inför bröllop och begravning kan ske ostört och 
värdigt i den nya byggnaden. En stor fördel med en fysisk 
koppling mellan domkapitelhuset, domkyrkan och den nya 
byggnaden är att det endast behövs en reception som då har 
uppsikt över alla besökare till de olika verksamheterna. 
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Fasad mot väst
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Djäknegården - Europaskolan

01 Kafé
02 Entré
03 Kök
04 Disk
05 Kapprum
06 Wc / Rwc
07 Djäknehallen
08 Uppehållsrum
09 Teknik

Roggeborden - Kungliga Biblioteket

01 Godsmottagning
02 Bokmagasin
03 Mötesrum
04 Personalrum
05 Kontor
06 Bokbinderi
07 Läsesal
08 Wrangelska samlingen
09 Domkyrkobiblioteket
10 Rikssal

Domkapitelhuset - Församlingen

01 Entré
02 Kontor
03 Delat kontor
04 Mötesrum
05 Pentry
06 Wc / Rwc
07 Arkiv
08 Teknik
09 Förråd 

Tryckerihuset - Pedagogisk verksamhet

01 Entré
02 Kapprum
03 Wc / Rwc
04 Barn / Pedagogisk verks. förråd 
05 Söndagsskola
06 Pentry
07 Sammanträdesrum
08 Hängrum
10 Flexibelt rum
11 Undervisning konfirmander / vuxna

Domkapitelhuset Tryckerihuset Djäknegården Roggeborgen
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Organisation

För att uppnå målsättningen om kyrkan som en levande 
mötesplats har de funktioner som direkt kopplas till verksam-
heten placerats i närhet till varandra. Domkyrkan, församlin-
gen, stiftet och föreningsverksamheten lokaliseras kring Kyrk-
torget. De andra aktörerna, dvs Europaskolan och Kungliga 
biblioteket är kvar i sina nuvarande lokaler. Den nya entrébygg-
naden kommer med sin placering och utformning bli en central 
nod för alla aktörer och förhoppningsvis kan många lokaler 
samutnyttjas och administreras centralt. 

Kyrkans utformning och planering förblir i stort som de är idag 
förutom några varsamma justeringar. Bondkoret blir den nya 
länken mellan kyrkan och församling och stift. Den gamla igen-
satta öppningen mellan Bondkoret och Vapenhuset i väst öp-
pnas upp. I anslutning till den nya hissen i Bondkoret finns plats 
för kyrkkaffe. Nedre Sakristian och Silverkammaren används 
som närförråd och begravningsregalierna och andra intressan-

ta objekt flyttas ut till södra och norra vapenhuset. Sakristian är 
kvar i sin nuvarande placering men får en ny tillgänglig trappa. 
Körkåpor förvaras i Bälgkammaren. 

Eftersom kyrkans värdefulla bibliotek inte klarar de högt ställda 
säkerhet- och klimatkrav i sin nuvarande plats i kyrkan föreslås 
att den flyttas till Roggeborgen tillsammans med Kungliga bib-
liotekets samlingar. Det vackra rummet kan då blir tillgängligt 
för fler och kan användas som kapell. Övriga lokaler i Rogge-
borgen bör kunna hyras ut av Statens Fastighetsverk till andra 
passande aktörer i Strängnäs. 

Djäknegården får en tillbyggnad mot Storgatan innehålland-
es en ny entré och kafé. Kök med tillhörande utrymmen samt 
ett större kapprum placeras i källarplan. I direkt anslutning till 
hallen finns möjlighet att gå ut på taket på den nya entrébygg-
naden som också fungerar som utrymningsväg.

Tryckerihuset blir en samlande byggnad för pedagogisk 
verksamhet och undervisning för barn, konfirmander och 
vuxna. Här placeras också en del sammanträdesrum som kan 
nyttjas av de olika verksamheterna på området. I kyrkbodarna 
placeras lekrum och öppen förskola. En väl tilltagen yta finns 
inom byggnaden för barnvagnar med anslutande kapprum. En 
byggnad som tål lite hårdare slitage från lekande barn. 

I Domkapitelhuset som kopplas samman med stiftet och den 
nya entrén är församlingens arbetslokaler och mötesrum var-
samt inplanerade. En ny hiss placeras centralt i byggnaden för 
att göra den tillgänglig för personer med funktionshinder.

Den nya organisationen i församling och stift kommer till-
sammans med domkyrkan och den nya entrébyggnaden bli 
en plats som rymmer hela livet där alla verksamheter och 
besökare möts.
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