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Strategi och ny byggnad för Strängnäs domkyrkoberg

Domkyrkoberget delas in i tre delar med olika inriktning. 

Den västra delen (vid tornet) utvecklas till en mer levande 

vardagsmiljö. De soliga parkerna aktiveras och görs mer 

tillgängliga. Här uppförs även den nya byggnaden med 

samlingssal, utställningar, kansli och café. Besökaren 

leds in mot den tydligt publika entrén. Byggnaden har en 

enkel form som skapar många spännade interiöra rum. 

Härifrån kan man blicka ut över stan och byggnaden blir 

i sig en synlig karaktär vid domkyrkans fötter. 
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UTGÅNGSPUNKTER

DOMKYRKAN 
Funktionsindelning
Domkyrkans huvudrum (skeppen och koret) renodlas som 
kyrkorum och kulturell artefakt. Funktionellt delas kyrkan i en 
östlig del för cermonier och västlig del för en levande kyrka. 
Mindre rum i den östra / cermoniella delen blir förrådsrum, 
personalrum etc. Mindre rum i den västra delen blir för kyrk-
kaffe, barnhörna, kapell mm. 

URBAN STRATEGI
1. Aktivera solsidan med en starkare kant
Domkyrkoparkens södra sida och Månssons trädgård är gröna 
platser med potential att bli en mer aktiv del av Strängnäs. 
Platserna aktiveras genom att förstärka parkernas kant (dvs 
ramen runtom parken) med fler funktioner, verksamheter och 
ökad tillgänglighet.  

2. Utbildningskluster räddar Storgatan
Storgatan och Stora torget kan få näring från 
utbildningskluster kring Europaskolan och Kungliga bibliotekt. 
Utbildningsrelaterade verksamheter i lokalprogrammet adderas 
till domkyrkobergets nordöstra sida. Djäknehallens nya entré 
vänder sig mot Stora torget. Grusparkeringen vid Djäknehallen 

sparas till en mer nischad utbildningsverksamhet t.ex en 
högskolebyggnad. 

3 DELAR AV DOMKYRKOBERGET
Domkyrkans funktionsindelning samt den urbana strategi delar 
in domkyrkoberget i tre delar: En del för domkyrkoberget som 
levande vardagsplats, en för den cermoniella domkyrkan samt 
ett utbildningskluster i nordöst. 

På den västra delen av domkyrkoberget samlas verksamheter 
för en levande kyrka. Församlingens sociala verksamhet i 
tryckerihuset och kyrkbodarna. Mer formella möten, besökare, 
kansli etc sker i den nya byggnaden. I kyrkans västra del träffas 
man före och efter cermonier vid kyrkkaffe eller i barnhörnan. 
Den solbelysta delen av domkyrkoparken och Månssons får fler 
ställen för vistelse.  

I domkyrkans östra del ligger fokus på att cermonin. Runtom 
koret ligger förråd och personalrum.

Nordöst om domkyrkan samlas utbildningsrelaterade funktioner 
som studierum, bibliotek och mötesrum. 

 

TRYCKERIHUSET / KYRKBODARNA
Tryckerihuset och kyrkbodarna förbinds med en ny länk som 
möjliggör en sammanhängande verksamhet. Kyrkbodarna 
totalrenoveras, förslagsvis behålls endast fasadskalet.  

GRADÄNG FRÅN MÅNSSONS TRÄDGÅRD
Gradängen överbryggar höjdskillnaden mellan Månssons 
trädgård och Domkyrkoparken. Grädängen en tillgänglig 
rullstolsväg (1:20) upp på domkyrkoberget. Den skapar även 
plats för längre vistelse med uppvärmda sittbänkar och platser 
utformade för lek. Gradängen innehåller även stolpar med 
belysning och för att kunna spänna upp ett segeldukstak 
mellan vid event med publik. 

DJÄKNEHALLEN
Ny entré på Djäknehallens norra gavelfasad. Marken 
framför gaveln grävs ut till nivå med gatan. Eventuellt grävs 
Djäknehallens källare ut för nödvändig takhöjd. 
ROGGEBORGEN
Rikssalen bildar tillsammans med lokalprogrammets mötesrum 
en konferensplats högst upp i Roggeborgen. Domkyrkans 
bibliotek kombineras med lokalprogrammets studieplatser som 
del i att bygga ett utbildningskluster. 

PARKERING
• Den nya byggnaden innehåller 20 p-platser (varav 1 HP) 

samt 20 cykelplatser i garage med infart från Sturegatan. 
• Utanför entrén finns 2 handikapp p-platser. 
• Rullstols p-platser till domkyrkan föreslås längs kyrkans 

norrsida, runt hörnet från entrén. 

TILLGÄNGLIGHET
• Gradängen ger en tillgänglig rullstolsväg från stan upp på 

domkyrkoberget.
• I och med den nya byggnaden blir Domkapitelhuset 

tillgängligt. 

TILLGÄNGLIGHET I DOMKRYRKAN
• För att göra domkyrkan tillgänglig installeras 3 st 

dubbelsidiga hissar  (röda punkter på planen ovan)
• Ny personalentré på domkyrkans nordostsida.

 

LEVANDE KYRKA

VÄSTRA DOMKYRKAN
kyrkkaffe
barnhörna
kapell (plan 1)

FÖRSAMLINGEN 
Diakonicentral
Söndagsskola
Kör-övning
Hängrum
Musikerkontor

BESÖK & KANSLI
reception

kansli för stift och församling
samlingssal
kök
café och försäljning
se och upptäcka-miljö

I PARKEN
uteservering
gradäng
 
CERMONIELLA KYRKAN

FÖRRÅD 190 kvm

PERSONAL
Sakristia (plan 1)

Personalrum
Verkstad
Fintvätt
ny entré (plan -1)

UTBILDNINGSKLUSTER

DJÄKNEHALLEN
ny entré 

ROGGEBORGEN
konferens (rikssal + mötesrum)
studierum konfirmander
bibliotek
kungliga biblioteket

LEVANDE KYRKA UTBILDNINGS-
KLUSTER

CERMONIELLA 
KYRKAN

3 DELAR AV DOMKYRKOBERGET
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BESKRIVNING NY BYGGNAD

PLAN 1
Kansli för stift och församling. Kansli för 
stift och församling. 55 arbetsplatser.  6 
st projektrum. 5 små rum för samtal och 
mindre möten. 1 RWC. 2 WC. Kapprum. 

PLAN 0
Entréer
Byggnadens huvuentré ligger på 
norrfasaden. Det finns även en café-entré 
mot domkyrkoparken. Uteserveringen 
länkar samman den nya byggnaden och 
domkyrkan. Turisten kan t.ex se utställingen 
och sedan gå ut mot domkyrkan eller 
komma in efter en promenad till fiket. 

Mottagning
I foajén möts besökaren av en rund 
receptionsdisk. Disken har flera funktioner; 
mottagning mot entrén, turistinformation mot 
utställningsytorna, café på diskens norra 
sida och försäljning mot shopen.

Café
Sittplatser för caféet finns i både foajén och 
i länken mot Domkapitelhuset. Vid länken 
finns även ett litet pentry för egen mat samt 
besöks-WC.

Flexibel yta
Mellan hissen och mottagningsdisken 
finns en flexibel yta som kan användas för 
utställning, föreläsning eller att ta emot stora 
grupper.

Säkerhetszon
Försäljning och utställning finns i en 
avskiljbar volym med högre säkerhetsklass. 
Värdefulla utställningsföremål kan också 
visas upp på den flexibla ytan och flyttas in i 
säkerhetsboxen vid stängning. Shopen är ett 
kompakt rum som öppnas upp. Varorna står 
både utanför och i rummet.

Föreläsning mm
Ett sittgradäng leder ner mot samlingssalen. 
Gradängen kan användas som ett enkelt 
auditorium eller scen för åskådare i 
samlingssalen. 

Samlingssal
Samlilngssalen är i två plan. Salen kan 
användas av flera mindre sällskap samtidigt 
utan att störa varandra. Ett rum som både 
kan upplevas festligt och värdigt. 

Domkapitelhuset
Kansli för stift och församling. 16 
arbetsplatser. 1 större projektrum. 1 rum för 
samtal och mindre möten. 

PLAN -1
Kapprum och WQ
Ner för trappan från samlingssalen når 
besökaren kapprum och toaletter. 2 RWC. 5 
WC.

Kök
Köket har flera ingångar för mat ut, disk in 
och leveranser. Kökets arbetsdel får ljus från 
takfönster. 

Förråd och teknik
Den del av plan -1 med lägre takhöjd 
innehåller ventilation, el och värmerum. Här 
finns även förråd för städ, arkiv och kyl. 

PLAN -2 
Plan -2 ligger i samma nivå som Sturegatan 
vid garageinfarten (+11,5) dvs ingen ramp. 
• Parkering med 20 platser varav 1 

rullstolsplats. 
• Leverans och upphämtningsplats vid hiss. 
• Sorteringsrum och cykelrum med ingång 

vid hiss. 

KONSTRUKTION
• Guten källare (plan -1. plan -2). 
• Bärande över mark betongfyllda 

stålpelare
• Fasad glas och tegelpelare
• Takkonstruktion massivträ eller stålbalkar. 
• Takbeläggning tegel (t.ex pedersen 

cover)
• Golv omväxlande natursten och trä

TEKNIK
• Teknikrum plan -1
• Ventintag dolt av gradäng söder om 

byggnad 
• Extra högt teknikutrymme i undertak plan 

.1 servar även plan 0 med ventilation etc. 
Detta för att minimera total bjälklagshöjd 
mellan plan 0 och plan 1 och hålla 
byggnaden nere.  

YTOR kvm BTA

Plan 1  410 kvm
Mezzanine  100 kvm
Plan 0  490 kvm
Plan -1  470 kvm
Plan -2  640 kvm

SUMMA  2110 kvm
varav   1050 kvm mörk

MÖTE MARK, BYGGNADER & STAD

Den nya byggnaden är ett objekt ställd på ett terrasserat landskap. 

Mot både Domkapitelhuset och benhuset har den nya byggnaden 
ett tydligt gapp. (Länken mellan den nya byggnaden och Domka-
pitelhuset är indragen och har en annan fasad). 

Den nya byggnaden har samma högsta takfotshöjd (samma by-
ggnadshöjd) som Domkapitelhuset. 

Fasaderna relaterar till sina olika sidorna på olika sätt. Östfasaden 
mot domkyrkoparken ligger ovanpå den befintliga muren och följer 
den sluttande marken. Byggnaden är här diskret och följsam om-
givningen. Västfasaden mot staden går tvärt om upp i en dramatisk 
höjd mot den fallande sluttningen. Här blickar byggnaden ut över 
stan och blir i sig en synlig karaktär vid domkyrkans fötter. By-
ggnadens takås ligger på axeln mellan domkyrkotornet och Sträng-
näs nya tågstation. 

LOKALPROGRAM 
• reception
• kansli för stift och församling
• samlingssal
• kök
• café och försäljning
• se och upptäcka-miljö

Kontorsrummen är i varierade storlekar vilket ger bättre ekonomi, 
flexibilitet och en trevlig arbetsmiljö. Det finns även fler små mötes-
rum för enskilda/telefon-samtal och små möten. 
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