
1200-talet
Medeltidskyrkan med den 

muromgärdade tomten.

KYRKTOMTENS UTVECKLING 
LAGER PÅ LAGER

1200-1900-talet
Nya lager av byggnadskroppar och stråk 

har under historien lagts till det befintliga 
för att möta områdets ändrade behov.

2000-talet
Ett nytt historiskt lager läggs till domkyrkan, tomten 

och bebyggelsen kring kyrkan. Ett tydligt tillägg som 
bevarar de historiska spåren.

N

ANVÄNDNING
AV  BEFINTLIGA BYGGNADER

1. Domkyrkan
Utöver befintliga funktioner kompletteras kyrkan 
med möjlighet till konserter, teater och schema-

lagd ungdomsverksamhet. Se- och upptäcka miljön       
integreras i byggnaden, se separat diagram.

2. Djäknegården
Behåller sin nuvarande funktion men får ny entré, kapprum 

och pausrum i den nya samlingshallen.
 

3. Roggeborgen
Behåller sin funktion som bibliotek samt rikssal och kompletteras 

med en föreläsnings-/körsal på plan 3. Denna sal kan även använ-
das som biograf på kvällen då resten av huset går att stänga av.

 
4. Tryckerihuset och Domkapitelhuset

Inrymmer stiftets lokaler. Befintliga planlösningar bevaras i princip i            
nuvarande utformning men kompletteras med tillägg i form av glasväggar för 

ett mer yteffektivt nyttjande anpassat för verksamhetens behov. Här finns även 
en reception för stiftet och besökare som ankommer från väster.

5. Domkyrkobodarna
Används till schemalagd konferens-, barn- och ungdomsverksamhet och kan 

samnyttjas av områdets olika aktörer. De blir ett komplement till stiftets lokaler 
och kapellet. Viss ombyggnad kan bli aktuell.

Stråk till området 

Nya byggnader

Befintliga byggnader inom tävlingsområdet

Befintliga byggnader utanför tävlingsområdet
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LAGER PÅ LAGER
Domkyrkoberget har sedan sin tillkomst varit en framträdande nod i staden, synlig och tillgänglig från alla 
håll. Även idag finns stråk som leder till området från alla väderstreck vilka ger olika upplevelser av att 
närma sig Domkyrkan. I förslaget bevaras och förstärks den principen genom att området aktiveras på fler 
platser och ges zoner med olika karaktär. De olika zonerna möter de skilda behoven för besökare till plat-
sen, och rörelser mellan funktioner underlättar omställningen i sinnesstämning, t.ex. mellan en högtidlig 
ceremoni och en social sammankomst efteråt. Genom historien har domkyrkan och det angränsade områ-
det anpassats efter nya och ändrade behov genom flera lager av tillbyggnader på kyrkan, samt utökning 
av kyrkoområdet med större tomt och fler byggnader i olika etapper. I byggnaderna och kyrkotomten finns 
idag kulturlager som berättar om när och hur förändringar har skett i området. 

Förslaget innebär att ett tydligt nytt historiskt lager läggs på området för att möta de förändrade beho-
ven, men med stor hänsyn till det kulturhistoriska arvet. Genom moderna material som samspelar 

med det idag dominerande teglet och volymer med proportioner inspirerade av de befintliga 
byggnaderna, skapas en spänning i samspelet mellan nytt och gammalt. 

I förslaget skapas förutsättningar för kompletterande aktiviteter för olika målgrupper 
så att Domkyrkoberget kan bli en naturlig mötesplats för församlingen, stiftet, 

strängnäsborna och andra besökare, i livets alla skeden.
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ENTRÉN TILL KYRKTOMTEN
Förslaget bygger vidare på områdets ursprungli-
ga funktion som en nod i staden som kan nås från 
alla håll. Utifrån besökarens olika behov och förut-
sättningar kan den entré som passar bäst väljas.         
Entréerna från söder och norr förstärks, då de rela-
terar till starka stråk från staden där orienteringen till 
kyrkan behöver stärkas. I båda väderstrecken skapas 
nya entrétorg som förstärker mötesplatser och stråk, 
och bjuder in till Domkyrkoberget. 

KORSPORTEN har historiskt varit en viktig entré 
till Domkyrkan och kyrktomten men har idag en för-
svagad ställning. Tillbyggnaden av Djäknegården 
med bl.a. reception och mottagning samspelar med 
porten och stärker dess betydelse genom att bygg-
nadens placering leder besökare till området via                
Kyrkogatan. Ett entrétorg i korsningen mellan Kyrko-
gatan och Storgatan välkomnar och leder besökare 
vidare från Stora Torget till Domkyrkoberget. Portens 
gestaltning kompletteras med planteringar mot ös-
ter så att besökare leds genom porten istället för att 
passera förbi den. Entrén angörs främst av besökare, 
närboende, studenter och personal som ankommer 
med bil och buss. 

ANVÄNDNING AV DOMKYRKAN
Verksamhetsutrymmen kopplade till gudtjänstlivet, lokaler för kyrkans drift och skötsel samt församlings-

verksamheten kommer att placeras i befintlig byggnad respektive tillbyggnaden. Kyrkans verksamhet kom-

pletteras med aktiviteter som konserter, teaterföreställningar, undervisning och konstutställningar. Befintli-

ga förråd kompletteras för att täcka efterfrågade utrymmeskrav till fullo.  

TILLKOMMANDE AKTIVITETER I OMRÅDET

En cafépaviljong sammanbyggd med en ny port ramar in och förstärker parkmiljön.

LAGER PÅ LAGER

Se- och upptäcka miljö
Sträcker sig genom hela kyrktomten. Den består av forläm-

ningar, befintliga gravar, skyltar och kompletterande lju-
sanläggningar som uppmärksammar föremål, landskap och 

viktiga byggnadsdelar.

TRAFIK OCH PARKERING
Förslaget kopplas samman med befintliga trafikstråk och möjliggör parkering för bilar och cyklar i utkanten av områ-
det i alla riktningar. Befintlig parkering vid Lejonporten utökas och nya platser tillkommer intill och under Samlings-
hallen i anslutning till Djäknegården och angränsande till Södra porten. Parkeringar finns även på Stora Torget och 
i kv Tullbommen.

Bussparkering finns på Stora Torget, men passagerare kan släppas av i anslutning till huvudentrén till Djäknegår-
dens tillbyggnad och därifrån nå kyrktomten till fots via Korsporten. Handikapparkeringar föreslås runtom området 
och vid särskilda behov är det även möjligt att köra in på tomten från norr via Kyrkbrinken. Leveranser sker från ös-
ter mellan Roggeborgen och den nya Samlingshallen. Till fots finns möjlighet för stadens alla invånare att röra sig 
fritt inom och genom området. 

i

Entré och                 
informationsdisk
Vid områdets västra 
entré kan besökare få     
information om området.  

Skulpturparken
En plats för lek och 
umgänge. Parken ut-
rustas exempelvis med 
boulebana och förenk-
lade lekanläggningar i 
kulturhistorisk anda. 

Minnenas park
En avskild plats för 
lugn och reflektion. 

Hitt kommer man 
för att minnas och      

reflektera över livets 
gång.

Äppellunden
En av kyrkbergets mest aktiva delar. På äppellun-
den kan man träna, träffas, sola, ha picnic eller, 
lyssna på konsert eller helt enkelt vara. Ansluten 
till Södra portens café.  

Cafépaviljongen vid södra porten
En ny mötesplats med flexibla ut-

rymmen. Här kan man fika, äta en 
lättare lunch, gå på syjunta eller 

en konstkurs. En del av caféet kan 
även användas för schemalagda                 

aktiviteter relaterade till barn- och 
ungdomsverksamheten.

Bio på Roggeborgen
Längst upp på vinden kommer Roggeborgen 
att kompletteras med en föreläsningssal. 
Salen kan förslagsvis användas som bio på 
kvällen en gång i veckan.

Kapellet
En plats för lugn och reflektion 

men också för umgänge i ordna-
de former så som öppen försko-
la, yogapass, mindre konserter 

och små ceremonier.

Kyrkparken
En plats för lugn och reflektion.Kyrk-

parken är en del av se- och upptäcka 
miljön. Mindre utomhusceremonier 

sker här under sommar halvåret.

Samlingshallen
En ny mötesplats     
öppen för allmänheten 
och kyrktomtens olika 
aktörer. Byggnaden 
innehåller reception, 
café med uteservering 
mot gatan, samlings-
salar, studieplatser, 
personalutrymmen och 
parkering.  

LEJONPORTEN är den befintliga huvudentrén från 
stadens centrum. Gestaltningen med entrétorg 
och inramningen av Domkyrkan signalerar tydligt 
entrén till kyrkan i siktlinjen från Gyllenhjelms-
gatan och behålls därför i huvudsak oförändrad. 
Här finns en mindre reception till stiftet som även 
fungerar som informationspunkt för området. 
Entrén riktar sig mot personal, närboende och           
turister från stationen som kommer via centrum.

SÖDRA PORTEN är områdets nya inbjudande 
entré från söder. Här finns en cafépaviljong med 
uteservering/scen som ger möjlighet till varierande 
aktiviteter för olika åldrar och målgrupper. Pavil-
jongen och parkmiljön utformas som en mötes-
plats för alla. Hit kommer boende, turister från   
stationen och besökare som parkerat vid kv     
Tullbommen. Även här skapas ett entrétorg i kors-
ningen som bjuder in till området och möjliggör 
spontana möten. 

FRÅN ÖSTER finns ingen tydlig port men flera 
möjligheter att ta sig in i området till fots, vilket 
ger en annan upplevelse av att komma till områ-
det. I denna del erbjuds möjlighet att angöra Dom-
kyrkoberget i avskildhet och stillhet. Alla entréer 
kopplas samman genom se- och upptäcka miljön 
som löper genom hela tomten, samt in i kyrkan 
och Samlingshallen i anslutning till Djäknegården.

Undervisning

Bibliotek

Förberedelserum

Sakristia

Se- och upptäcka miljö
Utgörs framförallt av kyrkans riksregalier och kan 

kompletteras med utomstående konstutställningar.

Förråd/omklädning

Barnens kor/
förråd

Teknik

Grupprum

Kontor/närförråd

Vaktmästeri/
förråd

Förråd

Kontor

Barn- och ungdomsverksamhet
Martyrernas kapell kan kompletteras 

med borttagningsbara läktare som 
används med olika syfte av barn- och 

ungdomsgrupper. Bland annat kan 
schemalagda små teaterföreställnigar 

och samtal ske i detta rum.
Konserthall
Kärnkyrkan kan användas för större eve-
nemang, till exempel konserter och större      
teaterföreställningar. Flyttbart möblemang 
gör lokalen anpassningsbar. 

Vy från söder

Vy från norr



DOMKYRKANS TILLBYGGNAD innehåller församlingens     
lokaler samt lokaler för kyrkans drift och skötsel. Tillbyggna-
den har 4 våningar varav en inrymmer stödfunktioner inkl. 
vaktmästeri och de övriga tre våningarna innehåller kontor 
och grupprum. Längst upp finns teknikutrymmen. Mot öster 
placeras en dörr för leveranser och personalentré. Tillbygg-
nadens flexibla planlösning och zonering gör det möjligt att 
avgränsa olika delar av byggnaden för olika situationer och 
behov genom att dörrar kan låsas eller lämnas öppna. På så 
sätt kan olika delar av tillbyggnaden, vid behov, användas av-
skilt från Domkyrkans huvudsal. 

Tillbyggnaden följer kyrkans historiska utveckling genom att 
ett nytt nutida lager läggs på det befintliga. Volymen kom-
pletterar byggnaden med en ”saknad” del som ger kyrkan 
symmetri. Tillbyggnaden uppförs i glas med ett yttre skal av         
cortenstål, som perforeras i ett mönster som efterliknar de 
små perforeringarna i kyrkans tegelfasad. Mellan de nya rum-
men och den befintliga fasaden placeras ett ljusschakt som 
låter kyrkans tegelfasad förbli synlig och intakt i sin helhet. 

SAMLINGSHALLEN inrymmer den nya entrén till Djäknegår-
den, reception, kapprum, större samlingssal, sammanträ-
desrum och personalutrymmen. Bottenvåningen är öppen för 
allmänheten och har möjlighet att ta emot större grupper samt 
inrymma utställningar som är del i se- och upptäcka miljön. 
Här finns även ett kafé med möjlighet till uteservering som 
aktiverar fasaden och förstärker relationen till Europaskolan. 
I källaren finns förråd, grovkök och parkering. I byggnaden 
finns möjlighet att skapa flexibla zoner av lokalerna som tillå-
ter att delar kan öppnas och stängas vid olika tider efter situ-
ation och behov. 

BYGGNADER
Förslaget innehåller fyra nya byggnader 
som alla tillför nya funktioner till området 
men med stor hänsyn till platsens kultur-
historiska värden. Gestaltningen inspi-
reras av volymer och proportioner från 
befintliga byggnader och knyter an till 
varandra genom cortenstål som samman-
länkande material. Materialet signalerar 
det nya nutida lagret men samspelar med 
teglet som dominerar området idag. Cor-
ten är slitstarkt, åldras vackert och kräver 
lite underhåll, vilket innebär att det nya 
även i framtiden kommer att vara ett visu-
ellt tillägg till den befintliga miljön. 

Entréhallen har dubbel takhöjd och är liksom tillbyggnaden 
uppförd i glas med ett skal av cortenstål, med perforeringar 
som släpper in dagsljus. Byggnaden underordnar sig befint-
liga byggnader i höjd och volym, med en fasad som vinklats 
för att låta Djäknegården behålla sin dignitet, samt skapa en 
inbjudande entrésituation för besökare. Byggnaden men sär-
skiljer sig genom material och bearbetad form. Byggnaden tål 
framtida förändringar och utveckling av verksamheten genom 
möjlighet för tillbyggnad mot väster, se planlösning. Denna 
möjlighet kan också användas om någon av de andra före-
slagna byggnaderna visar sig svåra att genomföra.

KAPELLET består av två volymer inspirerade av domkyrkans 
sektion som sammanfogas av en glaspassage. Ena volymen 
innehåller ett avskalat rum som kan användas för mindre ce-
remonier, meditation, öppen förskola m.m. Den andra delen 
innehåller stödfunktioner som toalett, förråd och kapprum.
Genom sin placering förstärker kapellet ett stråk som idag 
saknar tydlig markering. Ena volymen samspelar med övriga 
tillägg genom sin cortenfasad, medan den andra halvan täcks 
av spegelglas som får den att smälta in i parkmiljön. Kapellet 
är utformat för att vara en spirituell plats öppen för alla.

KAFÉPAVILJONGEN kan användas för barn- och ungdom-
sverksamhet, kafé, ateljé, mindre konserter m.m. och bli en 
mötesplats mellan generationer. Volymen har en lågmäld    
karaktär som vinklats för att markera entrén och riktningen 
mot kyrkan. Byggnaden kompletteras med en port som väl-
komnar besökare och uppmärksammar kyrkans torn samtidigt 
som den skapar en tydlig gräns mellan parken och gaturum-
met. Precis som övriga nya tillskott uppförs byggnaden i glas 
med ett skal av corten, men med en valvform inspirerad av 
kyrkorummet. 

Domkyrkan byggs ut med utrymmen för församlingskansliet samt för kyrkans drift och skötsel.

Kapellet placeras i nära anslutning till kyrkan och lockar in besökare från nordväst.

Sektion tillbyggnad Domkyrkan. 
Skala 1:400 (A1)
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Entréplan tillbyggnad kyrkan.  
Skala 1:400 (A1)

Plan 3 tillbyggnad kyrkan.  
Skala 1:400 (A1)
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Sektion Samlingshallen, tillbyggnad till Djäknegården 
Skala 1:400 (A1)
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Samlingssal

KökGarage

Entréplan Samlingshallen, tillbyggnad Djäknegården.  
Skala 1:400 (A1)
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Samlingshallen underordnar sig de befintliga byggnaderna och skapar en ny entrésituation för besökare till Domkyrkoberget.

Leveranser/
personal entré

* Dörrar gör det möjligt att av-
gränsa byggnadens olika delar för 
användning av olika målgrupper. 

*

*

*


