
Stiftet

Domkapitelhuset, Tryckerihuset och Kyrkobodarna.

1. Entré   6. Vaktmästarens kontor

2. Reception  7. Arkiv

3. Kontor   8. Bibliotek

4. Mötesrum  9. Personalrum

5. Biskopens kontor

Domkyrkan

Domkyrkans befintliga entréer öppnas. 

Körrummet blir ett generellt förberedelserum. 

Nya funktioner, till exempel ny garderob, 

etableras som fristående möbler i de 

existerande rummen. Personalrummet 

flyttar upp en våning.

1. Entré

2. Garderob

3. Förråd

4. Temporär utställningsyta

Domkapitelhuset, plan I Tryckerihuset, plan I Tryckerihuset, plan II
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Besökscentrum

1. Entrétorg

2. Entré

3. Angöring med HKP

4. Reception

5. Kapell

6. Samlingssal

7. Flexibelt utrymme

8. Kök

9. Inlast / soprum

10. Service

11. Café

12. Häng / utställning

13. Djäknehallen

14. Platå

15. Öppet ner

Roggeborgen

I källarplan så får kyrkan nyttja ca 100 m²

till förråd. Den resterande ytan består av 

godsmottagning och lager, teknik, 

respektive vaktmästarverkstad och förråd. 

I vindsplanet placeras ett mötesrum och

diverse förrådsutrymmen och bokmagasin.

1. Entré

2. Reception

3. Mötesrum diakoni

4. Lässal

5. Kontor för biblioteket

6. Mötesrum för biblioteket

7. Kontor för församlingen

8. Mötesrum för församlingen

9. Bokbinderi

10. Personalrum/vilorum

11. Rikssalen

Roggeborgen

entréplan

Storgatan
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Storgatan

Lektorsgatan

Lektorsgatan

Roggeborgen

plan I

Roggeborgen

plan II

Observationer och utgångspunkt 

Strängnäs ligger på en naturskön udde i Mälarens skärgård. Namnets etymologi är omtvistad, men samt-
liga tolkningar handlar om platsens relation till Mälaren. Domkyrkoberget ligger i en del av staden som 
avgränsas av kusten och Trädgårdsgatans kvarter. Området har en tydlig historisk karaktär. Vissa av de 
ursprungliga funktionerna finns kvar, andra har fallit i glömska men återstår ännu som spår i stadsbilden. 
Byggnationen varierar mellan småskalig trähusbebyggelse i medeltida struktur till stenhuskvarter i en 
större skala, huvudsakligen mellan två och fyra våningar. Området korsas av stråk med varierande karak-
tär. En del fungerar bra, som den pittoreska Gyllenhjälmsgatan och den gröna Lektorsgatan, medan den 
urbana Storgatan och Strandvägens strandpromenad klingar av öster om kyrkoområdet. 

En stor grönstruktur breder ut sig mellan Domkyrkoberget och Ekotemplet. Områdets stadsgator och 
torg har flera fina exempel på lövträd. Hamnen är en fin angöringsplats för småbåtar, medan övriga kust-
linjen känns otillgänglig och ångbåtsbryggan är dåligt aktiverad. 

Ankomsten till Domkyrkoberget går längs Gyllenhjemlmsgatan till huvudentréns dramatiska diagonal. 
Korsporten rundas av småstigar och leder ut mot Kyrkogatan, där en liten gatstump använd som parke-
ringsplats. Porten rundas av små trädgårdsstigar. Den har mist sin arkitektoniska mening men står kvar 
som en romantisk ruin i trädgården. Domkyrkoberget som helhet utgör ett omistligt kulturhistoriskt värde. 
Kyrkoområdets byggnader har en blandad historisk och informell karaktär, inskrivna i en fin grönstruktur. 
I Domkyrkobergets östra del finns sedan länge betjänande funktioner; Djäknegården, Roggeborgen och 
mellan dem en parkeringsplats. Söder om kyrkan och muren finns en fin men något lösriven äppellund.

Besökscentrets skala hämtas från Djäknegården. Planen tar upp två riktningar, från Storgatan och Lek-
torsgatan. Rummen bildas med pelare och celler, lika kyrkans skepp och sidokor. Pelarna är placerade 
i takt med de omgivande lindarna och knyter an till den omgivande grönstrukturen. Det mörka kapellet 
får ljus genom en dagsljusbrunn. Kapellet är del av en öppen plan men kan slutas med skjutbara träväg-
gar. Besökscentrets byggnad kan även hantera aktiviteter som till exempel utställningar, butik, konserter, 
kyrkkaffe, fester och konfirmationer. Byggnaden utförs i beige tegel med detaljer i betong. Fasaden mot 
Storgatan får vinklade tegelstenar, med inspiration från Roggeborgens trappstegsgavel.

Domkyrkans södra entré leder ner mot parken och Ekotemplet. Längs Lektorsgatan, i äppellundens 
nordöstra hörn placeras en långsmal enplansbyggnad. Byggnaden rymmer församlingens barn- och 
ungdomsverksamhet. Entrén nås från Lektorgatan via ett inramat uterum, en buffertzon för ankommande 
barn och föräldrar. På den stensatta gården finns ett äppelträd och en regnvattendam. Söndagsskolan 
och lekrummet vetter mot äppellunden och kyrkan i norr. I byggnadens östra ände finns ännu ett inramat 
uterum. Där finns en bassäng för tvagning och en bänk för vila. En ny stig etableras genom rummet och 
äppellunden upp mot Domkyrkans södra entré. Rummet utgör en tredje port, inte minst för barn och 
pilgrimer. Byggnadens fasader utförs i vitkalkad puts på en sockel av grå bohusgranit.

Tryckerihuset utökas med den yta som barn och ungdomsverksamheten använder idag. En diskret an-
slutning anläggs mellan Tryckerihuset och Domkyrkobodarna. Vaktmästeriet placeras i bodarna med god 
uppsikt över kyrkoentrén och Korsporten. Tryckerihuset och Domkapitelhuset får betydligt fler arbets-
platser i enskilt rum samt flera nya mötesrum. Roggeborgens entréplan får en ny reception. Bibliotekets 
läsesal och diakonernas externa mötesrum placeras i anslutning till receptionen. Bibliotek och församling 
delar på fösta våningen. Andra våningen används enbart för församlingens verksamhet. Vaktmästeriet får 
utrymme för verkstad och förvarning i källaren, i anslutning till Lektorsgatan och angöringsplatsen. Övriga 
källaren används som förråd för kyrkan. Djäknegården förändras inte, men eftersom källaren gränsar mot 
besökscentret, kan kören använda besökscentrets förråd för noter och utrustning. Djäknehallen förslås 
skolan dela med kören. Domkyrkans befintliga entréer öppnas. Körrummet blir ett generellt förberedelse-
rum. Nya funktioner, till exempel ny garderob, etableras som fristående möbler i de existerande rummen. 

Propylaea - förslag och arkitektonisk idé

Med utgångspunkt i områdets skala, material och arkitektoniska grammatik skapas en dialog mellan den 
existerande och den föreslagna arkitekturen. Syftet är att varsamt stötta de historiska byggnaderna, så 
de kan inrymma det nya programmets samt stärka kopplingen till den omgivande staden. Ett attraktivt 
och utåtriktat Domkyrkoberg aktiverar uddens östra del så den blir en levande del av Strängnäs. 
Trädgården runt Korsporten restaureras och gångvägarna runt porten läggs igen. Kyrkogatan restau-
reras med en kullerstenstramp lika huvudentréns. I Kyrkogatans ände, norr om Djäknegården etableras 
ett entrétorg som en liten pendang till Stortorget. Vid entrétorget, bakom den ståtliga raden av fullvuxna 
parklindar uppförs en ny byggnad, ett besökscentrum. Det får entréer längs Storgatan, med riktning mot 
Stortorget och ångbåtsbryggan. På så vis sträcks den urbana Storgatans stadsliv ut hela vägen ner till 
ångbåtsbryggan. 

Besökscentrumets byggnad får en vertikal volym längs gatan som tillsammans med Korsporten utgör en 
ny entré till Domkyrkoberget och staden. Volymen rymmer vindfång, ankomst, reception, trapphus, café 
samt häng för ungdomar och äldre. Entrén mot Stortorget får ett högrest rum som lånat sina proportioner 
från domkyrkans sidoskepp. Bakom passas en horisontell volym in i landskapet, souterräng. Taket blir 
en platå vid Domkyrkoberget, ett nav mellan Djäknegården och Roggeborgen. Platån ligger i nivå med 
Djäknehallens golv och norra kanten på kyrkoområdets gröna del. Den karaktäriseras av de historiska 
byggnadernas fasader, de omgivande lövträden, utblickar mot Mälaren och Stortorget samt en storsla-
gen vy mot Domkyrkans kor. Under sommarmånaderna kan café, häng och samlingssal flöda ut på platån 
som blir en ny mötesplats, inskriven i en vidunderlig miljö. En kort promenad leder från platån genom 
Korsporten fram till domkyrkan. Under platån ryms samlingshall, kapell samt diverse service, till exempel 
det stora köket och församlingens arkiv. 
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Barn- och Ungdomshuset

1. Ankomst barn och ungdomar

2. Entré

3. Kontor

4. Söndagsskola

5. Lekrum / öppen förskola

6. Förrum

7. Tvagning i södra porten

8. Äppellund

9. Stig till kyrkan

Lektorsgatan

Lektorsgatan

Trafik 

Busstrafik och biltrafik till besökscentret ankommer via Storgatan. Parkering sker på Stortorget. Torget 
kan även fungera som rundningsmärke. Ett garage kan anläggas under torget, en elegant men kostsam 
lösning. Tillgänglig angöring, sophämtning och transporter sker vid korsningen Storgatan – Lektorsgatan. 
Handikapparkering finns inom tio meter från besökscentrets södra entré. Domkyrkans huvudentré bibe-
hålls och kan betjänas lika tidigare.

Pilgrimsvandrare, flanörer och cyklister anländer via någon av förslagets tre portar, placerade vid Gyllen-
hjälmsvägen, Kyrkogatan eller Lektorsvägen.

Ångbåtsbryggan kan utvecklas med en gästbrygga, så även mindre båtar kan landa. Då är det hundra 
meters promenad från bryggan till besökscentrum.

1

2

3
4

5
6 7

8

9

7

8

9

1

PROPYLAEA


