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Koncept

Allt byggande och behandling av hela kyrko-området bildar ett helt nytt gränssnitt mellan för-
samlingen och hela kommunen. Den arkitektoniska idén förstärker församlingens och kyrkans 
nya, aktiva och formrika samt synligare roll i hela samfundet. Flera olika gränssnitt har skap-
ats inom kyrkans område och alla förstärker på sitt eget sätt gemenskapskänslan och kyrkans 
aktiva roll som en del av människornas liv i Strängnäs centrum. Alla gränssnitt erbjuder olika 
möjligheter att delta i talrika aktiviteter, även för dem som kanske inte annars skulle så aktivt 
delta i kyrklig verksamhet.

Nybygget är till karaktären mycket nära det relativt fria byggnadssättet med anor från medel-
tiden inom kyrkoområdet, byggnad för byggnad. Varje skikt har alltid fött från ett nytt behov, 
med harmonisk anknytning till det gamla, existerande byggnadsbeståndet. I nybyggets skala 
re ekteras de existerande byggnadernas mått, och materialvärlden är tidlös och hållbar. Hu-
vudsakliga material är handslaget tegel, slammat tegel, taktegel, ståldetaljer på takytor samt 
större glasytor. De existerande materialen återspeglas i val av material, och de är till karaktären 
mycket oberoende av tiden. Tidlöshet framhävs även av mångsidigheten och  exibiliteten av 
utrymmena i nybygget.

Vardagshuvudentrén har sin plats i änden av Kyrkogatan, där den huvudsakliga ingången från 
stadens riktning till kyrko-området även idag be� nner sig. För denna placering talar även det 
att de anknutna församlingslokalerna då ligger närmare till stadens centrum och nära både 
Stora Torget och Järntorget, som har en viktig status i stadens struktur. Placeringen förstärker 
också församlingscentrets aktiva och synliga roll i stadens struktur, och samtidigt utgör andra 
funktioner, såsom Europaskolan, biblioteken och möteslokalerna en organisk del av försam-
lingslokalerna och förstärker synergin med tanke på deras användning. Samtidigt löser plac-
eringen även frågan om det odistinkta och vaga parkeringsområdet mellan Djäknegården och 
Roggeborgen. Entréaulan är delvis nedsänkt, något som möjliggör att man kan fritt, som idag, 
gå runt domkyrkan. Således minskas trädgården nästan inte alls av nybygget.

Vardagsentrén i planen är något större än det som förutses av utrymmesprogrammet. Det 
� nns  exibilitet även gällande form och exakt placering av entréutrymmen. Hur nära dom-
kyrkan ska utrymmena ligga kan justeras enligt information från arkeologiska utgrävningar 
och markundersökningar. Som inomhusförbindelse till kyrkan kan även en längre sträcka av 
ovanjordskonstruktion av glas användas, med punktvis grundläggning. 

Den trädgårdsaktiga delen i områdets sydvästra hörn, begränsad av Lektorgatan och Sturega-
tan, har med avsikt lämnats obebyggd och utvecklats som trädgårdsmiljö. Detta är det enda 
stället i hela staden där man kan beundra kyrkan i all sin prakt tillsammans med den om-
givande värdefulla kyrkoträdgårdsmiljön. Sydvästra hörnet används dessutom aktivt av stads-
borna som rekreationsområde. Där � nns det även gamla medeltida ”spår” av fruktträd och 
nyttoodling, och dessa har framhävts och förstärkts i planen. Parken fungerar faktiskt som ett 
aktivt gränssnitt mellan församlingen och hela samfundet. Genom trädgård och hobbyodling 
stöds urban odling, och det är meningen att verksamheten sköts av intresserade stadsbor.  Hur 
skörden utnyttjas kan stadsbor och församlingen bestämma om i samråd. I planen har passage 
från stationens riktning mot kyrkans entréer genom kyrkoträdgården förstärkts och förenklats. 

Byggande och utnyttjande av existerande byggnader

Visuell förbindelse till entréutrymmena får man vid den gamla medeltida grinden. Genom 
fönstret kan man få en uppfattning om hela entréaulan. Den gamla trädgårdsgrinden ska  yt-
tas till änden av Kyrkbrinken, till tomtens norra del, som ny entrégrind till kyrkoträdgården 
i den gamla medeltida muren kring kyrkan. Genom huvudentréns stora fönster kan man se 
passaget inomhus till domkyrkan, vilket fungerar även som en meditativ färd mot kyrkan och 
till gudstjänst. Från entréaulan � nns direkt inomhuspassage till domkyrkan genom den norra 
entrédörren. Således behövs det inga nya öppningar som kunde skada kyrkans konstruktioner. 
För passage från aulan till kyrkan � nns trappor och hiss. Vid dörren till kyrkan är taket av 
glas, vilket innebär att förbindelsen kan lätt uppfattas även utifrån. Till detta utrymme med 
glastak är det också möjligt att ha direkt förbindelse från trädgården i kyrkgolvets höjd, ca 
+20. Samtliga förbindelser till andra byggnader har också planerats så att inga nya öppningar 
behövs. Som passager till byggnaderna utnyttjas existerande dörrar (Djäknegården och Rogge-
borgen). Entréaulans höjd ligger i samma nivå med Djäknegårdens sydvästra huvudentré (+12). 
Eftersom marken har sänkts något vid den gamla trädgårdsgrinden till samma nivå, + 12, bildas 
det vid entrén en väggartad del som stöder mark. Detta ligger i exakt samma linje som den 
gamla medeltida muren. 

Den medeltida muren är en del av hela nybyggets koncept även inne i byggnaden. En del av 
muren har en mindre nivåskillnad med trädgården, vilket gör att muren kan gestaltas även på 
utsidan. Samtidigt får man dager till byggnadens inre delar. Genom landskapsgestaltning och 

Cykel och gångtra� k

Cykelvägar går kring Dom-
kyrkans område och cykel-
parkering � nns vid alla 
entréer. Gångtra� ken i om-
rådet har förenklats och alla 
gångtra� ksrutterna leder till 
båda ingångarna.  

Cykel tra� k

Cykel                                         

Gång

Gräsnitter

1 Gudstjänst

2 Vardags entre

3 Fest

4 Auditorium

5 Kansli

6 Möte, Biblioteker

7 Barnens hus

8 Spontan möte

9 Urban odling

Tra� k och service

Busstra� k och  obehindrad utfarts-
tra� k till kyrkan styrs som enkelrik-
tad omvägstra� k från Kyrkogatan 
till Kyrkbrinken. Bussarna lämnar 
gästerna till änden av Kyrkogatan. 

Servicetra� k, 
köket och mottagning

Enkelriktad tra� k

Tra� k parkering

Tra� k genral förråd

Cykel                                         
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fördelning av massor utgör nybygget en helhet som inte gör sig bemärkt bland områdets andra 
byggnader. En modern byggnad skiljer sig dock från helheten och utgör ett byggnadslager av 
sin egen tid. Inom området för den dels nedsänkta entréaulan � nns inga gamla gravplatser.

Nybygget ligger till största delen mellan Djäknegården och Roggeborgen. Byggnadsmassan 
utgör tillsammans med Djäknegården en liten och skyddad klosterliknande gård med direkt 
förbindelse från församlingens lokaler. Den klosterliknande gården fortsätter den för Sträng-
näs typiska skyddsamma och begränsade raden gårdar. Från församlingssalen öppnas det ett 
 ertal dörrar till detta intima utrymme ute, och det kan t.ex. på sommaren utnyttjas vid bröl-
lopsfester. Församlingssalen erbjuder många användningsmöjligheter och kan lätt ändras enligt 
behov. Den kan delas i upp till fem separata utrymmen, som kan användas för olika funktioner 
även samtidigt och oberoende av varandra. Den breda korridoren på entréplan +12 kan också 
fungera som öppen läktare i större evenemang.

Samtliga arbetsrum för församlingen och stiftet ska � nnas i samma del av nybygget, i tre ol-
ika våningar. Det fria arrangemanget av fasadöppningarna möjliggör att utrymmen kan en-
ligt behov delas i rum av olika storlek. I Djäknegårdsänden, i samband med den nya entrén, 
får Europaskolan en egen entré, men utrymmena i Djäknegården är dock organiskt förenade 
med utrymmena i kyrkans entréaula, och församlingen kan också lätt använda Djäknegårdens 
utrymmen.

Största delen av alla biblioteks- och möteslokalerna � nns i Roggeborgen. Roggeborgen blir 
faktiskt ett gränssnitt för olika trä£ ar.

Ett gränssnitt för barn och ungdomar - barnens hus - har skapats av Tryckeribyggnaden, en 
mötesplats för hela gemenskapets barn. Domkykobodarna med nära anknytning till den kan 
också användas för olika evenemang för barn särskilt om somrarna och som verkstad.

För olika friare och även tillfälliga evenemang i kommunen har extra utrymmen skapats i 
Domkapitelhuset, och dessa behöver inte heller ha någon direkt anknytning med församlin-
gens verksamhet. Byggnaden kan fungera som gränssnitt för t.ex. aktiverande verksamhet i 
kommunen. 
            Bruttoarea nybygget       3630 m2
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E� ektivare användning av domkyrkans utrymmen

Till kyrkoutrymmena föreslås inga strukturella ändringar, förutom att förrådsutrymmena i kyrkans sydvästra hörn omarbetas till ett separat, fungerande 
förrådsutrymme. Kyrkoutrymmet intill detta (Vårfrukoret) blir ett gudstjänstutrymme för barn.  Det är till storleken och karaktären intimt med till-
räckligt avstånd till altarutrymmena. Det är också det enda utrymmet där man möjligen kunde med respekt för kyrkans konstruktioner ha en glasvägg 
för reglering av ljud och temperatur i utrymmet. Biblioteket (med bokhyllorna) i sydvästra hörnet har  yttats till Roggeborgen, och utrymmet har blivit 
en undervisning och lektionssal. Utrymmets ljudisolering från andra kyrkoutrymmen kan förbättras med extra dörrar av glas. I trappan till utrymmet 
kan en trapphiss för rörelsehindrade installeras. Den moderna mellanväggen för utrymmet vid entrén från södra fasaden ska rivas, något som ger mera 
ljus till kyrkans huvudskepp. Utrymmet kan vid behov utnyttjas som ett litet utställningsrum, som kan skiljas från andra utrymmen med glasväggar. All 
förrådsfunktion ska bort från den norra fasadens entré. Sakristian kan utvidgas till det nedre sakristiarummet. Övre sakristian kan fungera inom den 
nuvarande verksamheten som omklädningsrum för präster, och Bellow chamber dels som förvaringsrum för noter. 

Parkering

För långvarigare parkering av turistbussar kan Tullbommens tomt eller Stora Torget användas, Parkering för rörelsehindrade � nns nära den nya entrén. 
Övriga parkeringsplatser � nns belägna på kyrkans tomt nära Kyrkbrinken, på Storgatan och vid nybygget mellan Djäknegården och Roggeborgen, 
framför Domkapitelhusen (plan utvidgats) och på Tullbommens tomt (sammanlagt 52 parkeringsplatser). Stora Torget fungerar också som parker-
ingsplats under större tillställningar. 

Servicetra� k

Mottagning av försändelser � nns i samband med församlingens arbetsrum, och då � nns personal i närheten för att ta emot leveranser under dagen. 
Servicetra� k till huvudförrådet körs mera sällan och den går mellan Kyrkogatan och Kyrkbrinken (samma väg som bussarna när de lämnar passagerare). 
På så sätt behövs det inte heller något större lastningsområde vid nybygget.

Fasad mot nordost 1/400

Sektion B-B  1/400

Situationsplan  1/1000
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1 ROGGEBORGEN

KB.s bibliotek
1 Böcker 
2 Läsesal, ta emot låntagare 
3 Wrangelska samlingen/gårdsarkivet 
4 Möte, 12-15 pers.
5 Kök/personalutrymme/personalpentry 
6 Bokbinderi 
7  Godsmottagning/lager 
8 5 kontorsplatser + 1 gemensam 

Mötes- och grupprum
10 Föreläsningssal/körsal – repetitionsrum (Roggeborgens rikssal)
11 Sammanträdesrum à 65 m² 
12  Sammanträde à 25 m² 
13  Sammanträde à 15 m²  

15  Domkyrkobiblioteket
16  Enskilt samtal/vilrum
17  Musikerkontor och förberedelserum
18  Notförvaring närförråd 
19  Förvaring/kapprum körkåpor

2  NYBYGGET

Mottagande 
20 ”Vardagsentré”
21  Reception och back o¬  ce 
22  Försäljning kafé 
23  Kopieringsrum – repro.central
24  Kapprum 
25  Besöks-WC 
26  Centralförråd
27  Fintvätt 
28  Ljusförråd 
29  Samlingssal Lokal 
30  Förråd stolar och bord till � kamiljö 

Kök 
31  F    örråd 
32  Rum för hantering av specialkost 
33  Gemensam köksdel 
34  Diskrum 
35  Omklädningsrum 
36  Skrivplats: beställa varor mm administration 
37  Förvara porslin 

Kansli
Församlingen (1. vån.)
38  kontorsarbete à 8m² 
39  Kontorsarbete à 15 m² 
 
Stiftet. (2-3. Vån.)
40  Eget arbetsrum  à 12 m² 
41  Eget arbetsrum  à 8 m²  
42  Projektrum  à 20 m² 
43  Kapprum  à 15 m² 
44  Ka£ estationer  à 4 m² 
45  Städ
46  Kontorsmaterielförråd 
47  Personal-wc 
 
48  Arkiv/Kansli 

49  Sopor och 
50       Varuleverans 

3 DOMKYRKAN

51 ”Söndagsentré” 
52 Sakristia 
53 Omklädningsrum i domkyrkan 
54 Personal-wc 
55 Förberedelserum med RWC 
56  Närförråd mellanlagring, koret 
57 Barnens gudstjänstplats/barnens kor 
58 Grovkök/källsortering och städfrd/grovtvätt/Städcentral
59 Utställningsyta 
60 Vaktmästeri Arbetsbord
61 Undervisning kon� rmander och vuxna, lektionssal 30 pers
 

4 DJÄKNEGÅRDEN

62 Europaskolans bef. samlingssal Djäknehallen
63 Ny entré med pausutrymmen

5 TRYCKERIHUSET

Ungdomar (1 vån.)
64 ”Häng”-rum (kon� rmander och äldre)
65 Kapprum (ungdomar)
66 Mindre möten/grupprum (3, för alla) 

Barn (2 vån.)
67 Personal-wc, 2 st à 2 m2 , mörkt 4 m2 
68 Söndagsskola, 
69 Lekrum: Öppen förskola, barn 0-6 år  
70 Flerfunktionellt rum
71 Närförråd barn och familj 
72 Förvaring barn och pedagigisk verksamhet

För alla (2-3. vån.)
73 ”Kapell” 
74 Sammanträde à 10 m²
75 Mindre möten/grupprum (1, för alla) 
 

6 DOMKYRKOBODARNA

76 Verkstad inkl. frd 
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