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Fortsättningen på den historiska väven
Detta förslag utgår ifrån att utveckla och bygga på med ett steg 
till i den byggnadsstruktur som under århundraden vuxit fram 
kring domkyrkan. Från Domkapitelhuset, till Tryckerihuset och 
Domkyrkobodarna och nu med tillägg av nya byggnadskroppar 
som fyller på i samma mönster mot Sturegatan och bildar en 
fond till Domkyrkan och Domkyrkotomten.  På andra sidan 
Domkyrkotomten fyller Roggeborgen och Djäknegården 
med sin nya utbyggnad, upp med plats för aktiviteter och 
möten. Tillsammans skapas en ring av händelser och liv kring 
centralpunkten- Domkyrkan. På så vis manifesteras två existerande 
delar av Domkyrkoberget genom den fysiska miljön: den 
utåtriktade och den inåtblickande. De mer aktiva och extroverta 
samlingspunkterna mot utsidan och på insidan de mer introverta 
och kontemplativa miljöerna och funktionerna i Domkyrkan och 
Domkyrkotomten.

Förslagets nya bebyggelse kallas här för ”Nya Entrén” och består av 
två byggnader sammanlänkade av en central entrévolym, här kallad 
Quadrum.

Med ödmjukhet inför både dåtid & framtid
Domkyrkan har stått upp i nära åtta hundra år. Åttahundra år av 
förändrade villkor och behov har långsamt format det vi ser idag. 
Ur Domkyrkans perspektiv är vår levnadstid och våra behov och 
ideal en pust. Utgångspunkten i det här förslaget är att så långt som 
möjligt använda det som finns av befintliga byggnader och att ta 
största möjliga hänsyn till den väv som åtta hundra år av historia 
redan börjat väva i miljön kring Domkyrkan och därtill införa en 
inbyggd flexibilitet för det som komma skall. Att föra in en ny 
årsring men lämna plats och andrum för framtiden. 

Detta förhållningssätt innebär konkret att låta en del av 
programmet vara tänjbart och agera buffert åt specifika och 
värdefulla miljöer och rum som då kan få vara oförändrade. De 
generella ytor/program som får agera buffert är här utrymmen 
för kontor, generella samlingslokaler och förvaringsutrymmen. 
Genom att exempelvis samla, gruppera och tillåta marginaler för 
dessa generella funktioner, finns det en tänjbarhet i programmet 
så att det lättare går att låta Domkyrkans speciella miljö kvarstå i 
framtiden när behoven skiftar.

Relation till omgivning
Ett stråk av rött marktegel, en tegelgång, mot Sturegatan binder 
samman Domkapitelhuset, Tryckerihuset och den föreslagna 
Nya Entrén. Stråket leder sen in mellan byggnaderna och in på 
domkyrkotomten. Via den historiska entrén genom lejonporten 
eller via den Nya entrén genom Quadrum. Tegelstråket framför 
byggnaderna tar via en utvändig trappa i samma material upp 
höjdskillnaderna på Sturegatan och leder från framför Domkapitlet 
ner till och igenom Quadrum. Inne på Domkyrkotomten formas 
den befintliga strukturen av grusgångar om varsamt för att även 
innefatta rörelser till och från den Nya Entrén.

Den nya bebyggelsen tar i anspråk delar av Månssons trädgård 
samt ersätter Benhus, Övernattningshus samt de två bodarna 
mot Sturegatan. Resterande del av Månssons trädgård kvarstår 
och bevaras i karaktär. Den nya byggnaden byggs in mot berget 
och tillåter med sin låga höjd på så sätt Domkyrkan att framträda 
maximalt i stadsbilden.

Ankomst & parkering
Den Nya entrén och dess Quadrum är placerad så att den möter 
besökare från flera håll. Både de som kommer från stadskärnan 
via den historiska Gyllenhjelmsgatan eller Brinkska vägen, de som 
kommer söderifrån från Strängnäs nya stationshus och E4:an och 
de som kommer norrifrån från Stora torget eller riksväg 55.

En parkeringsplats till den Nya Entrén är förlagt på kv Tullbommen 
söder om Domkyrkotomten. Här ryms 40 bilplatser men är 
även ämnat för bussar. Framför ingången till Nya Entrén finns 
tre tillgängliga parkeringsplatser och här finns även utrymme 
för bussar att stanna till. Leveranser till Nya Entrén sker via 
Lektorsgatan. Befintlig parkering i området är oförändrat.

Fördelning av funktioner i förslaget
Förslaget delar in funktioner i de nya byggnaderna i den Nya Entrén 
samt de befintliga byggnaderna Domkapitelhuset, Tryckerihuset, 
Roggeborgen, Domkyrkobodarna och Domkyrkan.

Den Nya entrén rymmer huvudsakligen administration & 
besöksfunktioner. Tryckerihuset samlar funktioner knutna till 
församlingslivet. Domkapitlet står mellan dessa som ett neutralt 
hus för möten och sammanträden, öppen att nyttjas för alla som 
verkar på Domkyrkoberget eller för externa aktörer som vill hyra 
in sig. Domkyrkobodarna återgår till sin ursprungliga funktion 
som förvaringshus. Roggeborgen rymmer huvudsakligen Kungliga 
bibliotekets verksamhet samt möteslokaler.
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Den nya entrén består av tre sammankopplade byggnader. 
Mot norr en träbyggnad här kallad Norrhuset, mot söder 
en liknande träbyggnad här kallad Söderhuset. Dessa två 
träbyggnader möts i den röda tegelvolymen Quadrum. Alla tre 
byggnader är i suterräng med entréer lagda mot Sturegatan och 
ett övre plan som har entréer in från Domkyrkotomten.

Kontemplation & övergång i Quadrum
Quadrum har som funktion att vara ett övergångsrum. Här kan 
alla olika aktörer, användare och besökare av Domkyrkoberget 
mötas i ett rum av frid. Beroende på vem du är och vilket 
ärende du har använder du detta rum på olika sätt. Quadrum 
kan vara en passage, det kan vara en mötesplats, det kan vara 
en informationspunkt. Men för de flesta kommer detta även 
att vara en kroppslig övergång mellan det vanliga livet utanför 
och in i ett tillstånd av djupare kontemplation. När du träder in 
i Quadrum från Sturegatan står du i ett tre våningar högt rum 
av tegel med ljus flödande från ovan. En vattenspegel fångar 
ljuset och blir en fridfull blickpunkt i rummet. En trappa nästan 
lika bred som rummet, i samma tegel som golvet, leder upp 
till domkyrkotomten. I trappan kan man rusa upp, sitta still, 
meditera, ta som tillflyktsort från vardagen, fika och mötas, 
vara publik till en konsert eller bara sitta och vänta på ett möte i 
huset.  När du kommer in möts du direkt av receptionen förlagd 
i Norrhuset. Rakt fram är ett kapprum som leder vidare till hiss 
och toaletter. I Söderhuset är köket förlagt med en mat/cafédel 
som är möjlig att dela av. Eller så låter man caféfunktionen 
spilla in i Quadrum och använder trappan som sittmöjligheter. 
Dessa rum kan med fördel användas som utställningsyta.

Norrhuset
Norrhusets bottenvåning rymmer förutom receptionsdelar 
och hiss även vaktmästeri samt utrymmen för förvaring. På 
plan 2 ryms församlingskansliet. Plan 3 tas i både Norrhuset 
och Söderhuset upp av stiftskansliet. I utrymmet mellan dessa 
hus, i tegelbyggnaden, är på plan 3 en del flexibla arbets- och 
mötesrum förlagda med tanken att kunna samutnyttjas av de 
bägge kanslierna.

Söderhuset
Söderhusets bottenvåning rymmer kök, kafé, sopor, inlast 
samt en del förvaring. Upp genom den breda tegeltrappan 
och med ingångar både inifrån och från kyrkogården, ligger 
en stor avdelningsbar samlingssal. Tanken är att den ska ligga 
lättillgängligt för både internt och externt bruk. Samlingsalen 
betjänas av Quadrum, trappan och köket under och i anslutning 
till möten och evenemang.

Access i byggnaden
Nya Entrén har möjlighet att avdelas i ett flertal olika delar och 
kombinationer. Quadrum, cafédelen i Söderhuset samt den 
avdelbara samlingssalen på plan 2 i Söderhuset är delar som 
kan skiljas av och brukas för enskilda aktiviteter, externt eller 
internt. Samtliga av dessa ytor har egna entréer utifrån och kan 
då användas självständigt och oberoende av expeditionstider.
Administration och kanslier är via en separat ingång från plan 2 
fristående från övriga aktiviteter i huset. 

Byggnadernas exteriör
De två material, trä och tegel, som förekommer bland 
byggnaderna på platsen används för byggnaderna i den Nya 
Entrén.

Quadrum är en röd tegelvolym i samma ton som det marktegel 
som leder till, igenom och upp för trappan i den. Utvändigt 
har den sluten och öppnar istället uppåt med takljus där 
ljuset kommer in genom ett rutnät av limträbalkar som håller 
takkonstruktionen.

De bägge träbyggnaderna är limträkonstruktioner som också 
utvändigt utgör fasadens indelning. De klassiska dekorativa 
snickerier kring fönster, tak och knutar som återfinns på 
träbyggnaderna i omgivningen skapar djup och reliefverkan 
i fasader och värnar om omhändertagande. I de nya 
träbyggnaderna finns en nytolkning på denna reliefverkan som 
skapar dekorativa ramar kring fönsterpartier och ger fasaderna 
ett djup.

Taken till de bägge träbyggnaderna är kopparplåt och anspelar 
på byggnadernas omedelbara koppling till Domkyrkan.  
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RECEPTION & MOTTAGNING
1. RECEPTION, 15m² 
2. BACKOFFICE, 15m² 
3. PERSONAL PENTRY, 10m² 
4. FÖRRÅD, 25m² 
5. KOPIERING, 15m² 
6. KAPPRUM
7. ENTRÉ- & MOTTAGNINGSRUM
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FÖRRÅD & STÖDFUNKTIONER
8. VAKTMÄSTERI, 20m² 
9. VERKSTAD, 45m² 
10. ARKIV STIFT, 25m² 
11. ARKIV FÖRSAMLING, 25m² 
12. LJUSFÖRRÅD, 18m² 
13. MÖBELFÖRRÅD, 28m² 
14. FINTVÄTT, 26m² 
15. STÄDCENTRAL, 6m² 
16. KÄLLSORTERING, 15m² 
17. SOPOR & INLAST, 40m²
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KÖK & CAFÉ
18. KÖK, 49m² 
19. DISK, 49m² 
20. FÖRSÄLJNING CAFÉ, 24m² 
21. FÖRRÅD PORSLIN, 12m² 
22. OMKLÄD, 7m² 
23. KONTOR, 7m² 
24. SPECIALKOST, 13m² 
25. FÖRRÅD, 22m² 
26. VARUMOTTAGNING
27. CAFÉ & UTSTÄLLNINGSYTA, 40m²
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FÖRSAMLINGSKANSLI
1. ARBETSRUM, 8m²
2. ARBETSRUM 2 PERS, 15m²
3. KAPPRUM, 17m²
4. WC
5 . RWC
6. KOPIERING, 6m²
7. KOMMUNIKATION/STILLHET,   
GEMENSKAP, ENSAMHET, 250m² 

SAMLING & MÖTEN
8. AVDELBART RUM, 360m²
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STIFTSKANSLI
1. ARBETSRUM, 8m²
2. ARBETSRUM, 12-14m²
3. WC
4. RWC
5. KAPPRUM, 17m²
6. VILA, 10m²
7. SAMTAL, 12m²
8. FÖRRÅD, 5m²
9. KOPIERING, 6m²

FLEXARBETE & MÖTEN: STIFT & FÖRSAMLING
10. ARBETSRUM FLEX, 8-20m²
11. PROJEKTRUM, 15-28m²
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FÖRDELNING AV PROGRAMMET



BEFINTLIGA OMGIVANDE BYGGNADER
DOMKAPITELHUSET
Domkapitelhuset inrymmer helt och hållet rum för människor att 
samlas och mötas. Utrymmena kan antingen nyttjas av aktörerna 
på Domkyrkoberget eller med lätthet abonneras av externa aktörer 
delvis eller i sin helhet oberoende av kyrkans övriga verksamhet. 
En igensatt öppning i bottenplan mot norr tas upp och tillåter en 
tillgänglig entré till rummen på bottenplan.

Källarvåning kvartstår i utforming och funktion.

ROGGEBORGEN
I Roggeborgen är Kungliga bibliotekets verksamhet kvar. Hit föreslås 
också Domkyrkobiblioteket flytta för att frigöra den centrala plats 
den har idag för öppen verksamhet i kyrkan. Övriga ytor används 
flexibelt för möten och sammanträden. Genom sin placering 
på tomten har dessa utrymmen både en naturlig koppling till 
verksamheterna i kyrkan samt en stor potential att samutnyttjas 
med skolan. Med ett elektroniskt passersystem delas trapphuset av 
till en egen säkerhetszon vilket möjliggör ett flexibelt användande 
av de ytor som inte tillhör KB. I framtiden finns här också möjlighet 
för stiftet att hyra in sig för ytterligare funktioner så som ett 
diakonicentrum eller pilgrimscentrum.

Källarvåning kvartstår i utforming och funktion.

DOMKYRKOBODARNA
I Roggeborgen är Kungliga bibliotekets verksamhet kvar. Hit föreslås 
också Domkyrkobiblioteket flytta för att frigöra den centrala plats 
den har idag för öppen verksamhet i kyrkan.

TRYCKERIHUSET
Där församlingshemmet från början haft som syfte att vara en 
tillgänglig tröskel in i kyrkolivet för församlingsmedlemmarna, är 
det ofta idag en svåråtkomlig intern angelägenhet för de mest 
aktiva. Som nyengagerad, nyinflyttad, nyfrälst eller bara nyfiken 
kan det te sig svårtillgängligt att ta sig in i gemenskapen och 
medverka i aktiviteter. Samtidigt finns det en poäng att faktiskt ge 
församlingslivet en särskild plats och sammanhang där den viktiga 
gemenskapen och känslan av församlingstillhörighet kan växa. I det 
här förslaget är denna plats i Tryckerihuset. Bottenplan är ägnat 
barnverksamhet, plan 2 ungdomsverksamhet och vindsvåningen 
ger plats för körverksamhet. Utanför mot Sturegatan ryms en 
barnvagnsparkering.

Källarvåning kvartstår i utforming och funktion.
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ORGELLÄKTARE

SILVERKAMMARE NEDRE SAKRISTIA

ÖVRE SAKRISTIABÄLJKAMMARE

PLATTFORMSHISS

MINDRE BRANT TRAPPA 
ERSÄTTER IOM HÖJNING
AV GOLV

HÖJNING AV BJÄLKLAGET I ÖVRE 
SAKRISTIA TILL NIVÅ MED 
ORGELLÄKTARE (CA 850 MM)

SAMLINGSLOKALER
1. SAMMANTRÄDE, 20 m2
2. SAMMANTRÄDE, 65 m2
3. SAMMANTRÄDE, 30 m2
4. SAMMANTRÄDE, 25 m2
5. SAMMANTRÄDE, 15 m2
6. KAPPRUM
7. WC
8. RWC
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BARNVERKSAMHET
1. LEKRUM, 48 m2
2. PYSSELRUM, 44 m2
3. SÖNDAGSSKOLA, 48 m2
4. RWC
5. WC
6. KAPPRUM

UNGDOMSVERKSAMHET
1. UNDERVISNINGSRUM, 50 m2
2. GRUPPRUM/ANDAKT, 18 m2
3. UNGDOMSRUM, 94 m2
4. WC
5. KAPPRUM
6. STÄD

KÖRVERKSAMHET
1. FÖRELÄSNING/KÖRRUM, 120 m2
2. MUSIKERKONTOR, 20 m2
3. PENTRY, 15 m2
4. WC
5. FÖRVARING / KÖRKÅPOR
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VY FRÅN DOMKYRKTOMTEN MOT SÖDER

DOMKYRKAN
Huvudidén för Domkyrkan i det här förslaget är att öppna upp 
de vackra kyrkorummen till en större användning. Detta vill 
uppnås genom att ge rummen i större grad än idag publika 
program samt genom att öka tydlighet och orienterbarhet 
av de publika programmens placering. I huvudsak har här 
de publika funktionerna och utrymmena förlagts mot väster 
och närmast västra vapenhuset, samtidigt som personal- och 
funktionsutrymmen har rymts i de norra delarna av kyrkan. 

Västra vapenhuset har sin självklara funktion som den 
mest centrala övergången mellan utsidan och det praktfulla 
kyrkorummet. Utöver den fasta inredning som finns idag, rensas 
detta rum från övriga funktioner så som kapprum och cafébord i 
syfte att visa upp rummet med en mer representativ kostym. 

Vårfrukoret inrättas som kombinerat förberedelserumoch kapprum 
vid ceremonier och vid övriga tillfällen står den till förfogande för 
besökare som kapprum.

Bondkoret föreslås återställas till sin ursprungliga prakt och fullhöga 
höjd och här förläggs ett separat kapell med möjlighet att nyttjas 
oberoende av kyrkosalen. Den har fortsatt en tillgänglig ingång till 
kyrkan, men då kapellet är i bruk finns även möjlighet att nyttja 
östra vapenhuset som en tillgänglig ingång.

Bibliotekskoret frigörs och inrymmer istället barnens kor i 
kombination med förvaring och utställning av kyrkoskatter. Den 
befintliga fasta inredningen av Fredrik Liljekvist kommer till ny 
användning för utställning och kyrkoskatter. Greppet med de 
fasta bokhyllorna där inredningen både rymmer funktioner och 
bildar rumsligheter i rummet, tas vidare vid skapande av platser 
för barnens vistelse. Rumsbildande möbler/pjäser i trä skapar här 
rum i rummet som kan inhysa aktiviteter för barnen med allt ifrån 
krypplats för de minsta till läshörna och pysselvrå för de större 
barnen. Samtidigt som det skapas plats för olika aktiviteter får den 
fasta inredningen till uppgift att ta ner det väldiga kyrkorummet 
till en skala närmare barnens samt att dämpa akustiken. Att 
kombinera barnverksamheten med  kyrkoskatter tar även stöd i 
upplevelseinventeringen där barnen verkar vara den grupp som 
främst insett föremålens spännande potential. 

Dopkapellet har kvar sin befintliga funktion men fler dop 
koncentreras hit då vårfrukoret fått ny funktion.

Norra vapenhuset delas av och inrymmer personalyta för omkläd. 
Då separat entré finns hit kan personalen nyttja utrymmet 
oberoende av aktiviteter i kyrkan. Andra delen av norra vapenhuset 
kvarstår som utrymningsväg.

Sakristian föreslås flytta ner till den nedre sakristian och 
Silverkammaren nyttjas av personal som samtalsrum, pentry, wc. 

För att göra utrymmena ovan Sakristian tillgängliga och mer 
praktiska, föreslås att en mindre plattformshiss installeras som via 
den nedre Sakristian når till nivå med orgelläktaren och vidare upp 
till Bälgkammaren. 

Övre sakristians golv föreslås höjas till nivå med orgelläktaren, 
vilket då gör även detta rum tillgängligt med hiss. Exakt placering 
av hiss behöver dock utredas vidare vid närmare undersökning av 
kyrkans konstruktion!

Övre sakristian nyttjas till förvaring av textiler och noter och 
Bälgkammaren rymmer annan närförvaring.

I koromgången föreslås musikförrådet inrymmas i fasta 
förvaringsskåp med ett djup på 1,2 meter och höjd upp till nivå 
med det väggparti som skiljer koret från koromgången.

AXONOMETRI BIBLIOTEKSKORET

FÖRVARING
1. BARN & PEDAGOGISK VERKSAMHET, 50 m2
2. ÖVRIG FÖRVARING KYRKA/FÖRSAMLING/STIFT, 63 m2
3. ÖVRIG FÖRVARING KYRKA/FÖRSAMLING/STIFT, 35 m22
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SEKTION GENOM SAKRISTIA OCH BÄLGKAMMARE,
1:400

PLANER DOMKYRKAN
1:400

PLANER 1:400

PLANER 1:400

PLANER 1:400
PLANER 1:400

ROGGEBORGEN,
1:400

SAMLINGSLOKALER
1. MÖTESRUM, 27 m2
2. MÖTESRUM, 35 m2
3. MÖTESRUM, 20 m2
4. PROJEKTRUM, 32 m2
5. PAUS/PERSONAL 27m2
6. KAPPRUM
7. WC
8. RWC
9. STÄD

KUNGLIGA BIBLIOTEKET
1. KONTOR, 32 m2
2. WRANGELSKA SAMLINGEN, 32 m2
3. LÄSESAL, 36 m2
4. BOKBINDERI, BEF. LOKALER
5. KAPPRUM
6. WC
7. PAUS/VILA, 12 m2

BOKFÖRVARING & SAMLINGSLOKAL
1. BOKFÖRVARING, 33 m2
2. DOMKYRKOBIBLIOTEKET, 74 m2
3. MULTISAL/SAMLING, 158 m2
4. WC
5. KAPPRUM
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