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BYGGNADER: DOMKYRKAN (FORTSATT)

Närkyrkliga förvaringsfunktioner placeras i källaren under kyrkans 
nya förgård. Här placeras även publikstoiletter, ytterligare garderob-
er och utrymmen till kyrkans fester och dagliga drift. Inne i kyrkan 
etableras en hiss som ger nivåfri åtkomst till depoter och publiks-
funktioner. Från källaren finns det dessutom en förbindelse över till 
Domkapitelhuset.

Byggnadens rumsliga potential förstärks dessutom genom att:

• Ta bort existerande inredning/utrustning som saknar bevar-
ingsvärde.

• Formge nya bänkar och sittplatser i huvudskeppet. 
• Separera krypter och nicher från huvudskeppet med ljuddäm-

pande glasväggar.
• Utveckla ett helt nytt möblemang och fasta inventarier till exis-

terande och nya funktioner.
• Utveckla ett nytt belysningskoncept, som både stärker rum-

mets skönhet, och balanserar ljusmängden i förhållande till 
användning, dagsljus och årstid.

• Byggnaden tillförs nya värmekällor och isoleras så långt som 
möjligt.

• Byggnaden bearbetas med hänsyn till optimal akustik i alla 
funktionsområden.

MATERIAL
Materialvalen i den nya inredningen kommer att ta utgångspunkt i ett 
tydligt nordiskt och nutida formspråk med vikt på precisa utformning-
ar och naturliga material.

ANDRA BYGGNADER:

TRYCKERIHUSET OCH DOMKAPITELHUSET
Dessa byggnader töms från deras existerande församlings- och 
bispefunktioner, som placeras i den nya byggnaden. I Domkap-
itelhuset placeras söndagsskolan, öppen förskola, lekrum och till-
hörande kapprum och toaletter. I Tryckerihuset 
placeras “Häng”-rum för konfirmander och äldre och dessutom rum 
för aktiviteter som vänder sig till ungdomsverksamhet och församlin-
gen. Den överordnade idéen är således att samla de mer familiära 
funktionerna, speciellt mot kyrkan och områdets yngre publik.

DJÄKNEGÅRDEN/ EUROPASKOLAN
Det tillförs en lounge- och lobbybyggnad ut mot Storgatan. Bygg-
naden utförs som en förlängelse av Djäknegårdens profil - precist 
utfört i stål och glas. Existerande träd mot gatan bevaras. Bygnaden 
inrättas  dels med café och lounge i markplan, dels med hängande 
öppna och slutna balkonger, som kan användas i studie- och mötes-
sammanhang.

ROGGEBORGEN
Biblioteksfunktionen från Roggeborgen kan tillsammans med Kyr-
kans eget bibliotek placeras i den nya Bispecenter byggnadens ne-
dre markplan där det kan etableras optimala klimat- och förvarings-
förhållanden. De överblivna areal i

Roggerborgen, härav mötessalen och bokförvaringsrummen kan 
ingå som gemensamma möteslokaler antingen för bispesätet, Eu-
ropaskolan eller andra.
 Paviljongen:
I parken är det tänkt att anordna en mindre paviljongbyggnad med 
ett eller flera flexibla rum, som skiftar användning till utställningar, 
koncerter, barnarrangemang, övningsrum och teater mm.

LANDSKAPET

Det överordnade greppet för parken är, att nyanlägga parkens 
gångförbindelser, och samtidigt förstärka mötet mellan kyrka och 
landskap.

Intentionen är, att katedralen i framtiden skal stå i ett gränsområde 
med uppehållsplatser och möjlighet för aktiviteter som är placerade 
på ett respektfullt avstånd från kyrkan -men så att den hela tiden 
skapar bakgrund och en tyngdpunkt i parkrummet. 

Framför kyrkobyggnaden etableras en ny befäst kyrkoplats med sto-
ra brutna naturstensfält. Platsen är körbar och tål besökande fordon 
till bröllop, begravningar mm.

Längst den nya Bispecenterbyggnaden etableras en landskaplig 
promenad, som löper från vägkorset vid Lektorsgatan och Sturega-
tan in till byggnaden och vidare upp till platsen framför kyrkan.
Parkens stigförlopp omläggs till nya stig och rörelsesförlopp med 
hänsyn till existerande träd och gravplatser och stärker förbindelsen 
mellan de enskilda byggnaderna och stadsdelarna.

Övergången mellan park och stad nydefinieras med beläggning-
smässiga och landskapliga markeringar och säkras större arkitek-
tonisk tydlighet. Runt omkring sätts dessutom stödmurar och 
stensättningar för att avskärma park och närområden.

Till hela Domkyrkoberget skall det utvecklas ett belysningskoncept 
till parken och den utvändiga kyrkobyggnaden, som skall fungera 
lika bra både sommar och vinter.
Storatorget ges ny utformning efter en reduktion av de aktuella 
p-platserna.

MATERIAL
De bärande materialen kommer att vara träd, plantor och natursten i 
olika bearbetningar av lokal svensk härkomst.

STAD OCH TRAFIK

Till Bispecenterbyggnaden etableras busstop för turistbussar mm. 
vid Lektorgatan.

Det föreslås en Bus-loop från Östra Strandvägen via Domprost-
gränd, Lektorsgatan och ut till Trädgårdsgatan.
Parkeringsplatser vid Storgatan omläggs och optimeras.
Det etableras en ny parkeringsplats för Domkyrkocentret på yttersi-
dan av Europaskolans Konstfakultet.

Rörelsen och ankomsten från stationen till kyrkan stärks med den 
nya ingången och promenaden till Domkyrkoberget.
Trafik och tillgänglighet från söder förstärks och förs härmed i balans 
med de övriga ankomstsidorna till Domkyrkoberget.

Praktisk och ceremoniell åtkomst till kyrkan förblir där den ligger 
idag.
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FÖRÄNDRINGAR BYGGNAD

SEKTION, SETT FRÅN VÄST 1:400
STRÄNGNÄS DOMKYRKA – MOTTO: TÖRNROSA
  
Mitt på kyrkbacken i Strängnäs ligger Domkyrkan och dess service-
byggnader i en slags törnrosasömn och väntar på ett nytt liv, som kan-
ske kan visa oss vägen in i en ny kyrktid.

Visionen för det här projektet är att visa ideer och åtgärder, som kan 
frigöra platsens möjligheter och utveckla Strängnäs Domkyrkoberget 
till en förebild för ett modernt och framåtriktat kyrkosamfund förankrat i 
sin stad och sina omgivelser.

Målet är att skapa:

• En starkare enhet av stad, stift och kyrka.

• Ett riktmärke för kyrkoliv, pilgrimsfärd, högtidshändelser, stadsliv 
och turism.

 
• En ny svensk/nordisk samlingspunkt och ett lokalt förankrat 

landskapligt stadscenter.

Visionen kan realiseras genom att:
 
• att stärka kyrkans och de omkringliggande byggnadernas kon-

takt med varandra, med staden och med parken.
 
• att tillföra en ny byggnad, som som ett riktmärke kombinerar 

samlingsplatsen, mötesplatsen och kyrkans administration.

• att förnya kyrkans inredning och atmosfär, så att de rumsliga och 
historiska kvalitéerna framhävs och utnyttjas till nya aktiviteter.

• att frigöra existerande byggnader och rum, så att nya använd-
ningsområden och bruksmönster kan uppstå.

• att förnya parkens inredning, stigar och användelse, så att Dom-
kyrkoberget igen kan fungera som det samlande element som 
förbinder omkringliggande byggnader och aktiviteter.

 
Nytt sätt att organisera funktioner och aktiviteter.
Vi föreställer oss Domkyrkobergets byggnader och park gjort till ett 
levande område, som både dagligt och året runt sprudlar av aktiviteter 
och händelser.
Grundtanken är att funktionerna enligt programmet organiseras lämp-
ligt och centralt för varandra med de bästa tänkbara inredningarna, 
men att det samtidigt också är möjligt att aktiviteter inte alltid behöver 
att föregå i samma lokaler och byggnader.

Genom en gemensam koordinering av områdets aktörer kan man öka 
alla byggnaders användningsmöjligheter i förhållande till tidspunkt 
och aktivitet. Vi föreställer oss en årskalender styrd av aktörerna och 
förankrad i kyrkoåret och det 
civila livet, men att denna utgörs av en lång rad av organiserade hän-
delser, som kan föregå i alla byggnader samtidigt, som till exempel kyr-
ka, samfund och undervisningsseminarier, barn- och kyrkofestivaler, 
kyrkmusikfestivaler, pilgrimsstuga, internationella kyrkmöten, politiska 
möten, mingel och events mm. 
 

Således kommer det att vara växlande perioder dels där alla faciliteter 
nyttjas intensivt, dels när området vilar i sina vardagsaktiviteter.

...När man om få år spatserar en tur över Domkyrkoberget kommer 
man att uppleva koncerter, seminarier, gudstjänster och bröllop. Man 
kommer att möta studerande från Europaskolan som passerar förbi, 
barn på väg till undervisning och utställningar, eller möta människor 
som bara väljer att gå vägen genom området.

BYGGNAD 1: DOMKYRKOCENTRET
Vårt förslag samlar flera av lokalprogrammets funktioner i en byggnad 
med samlingssalen, café, församlingslokaler, kansli- och stiftskontor 
samt delar av kungliga biblioteket och domkyrkobiblioteket.

Genom denna disponering uppstår en välfungerande institution med 
stor synergi mellan de enskilda funktionerna. Byggnaden integreras 
också men en ny landskaplig huvudgångväg upp till Domkyrkoberget, 
så att brukare och besökare lätt
leds in i området och kan ta del av de många olika aktiviteter som 
erbjuds.
Byggnadens funktioner organiseras omkring ett innre torg och café, 
som öppnar sig ut mot parken, kyrkan och staden. Den fallande ter-
rängen avspeglas i byggnadens våningsdisponering och medverkar 
till att definiera de tre horisontella byggnadsuppdelningarna “Torget”, 
“Torson” och “Basen”.
 

• “Torget” är centrum och tyngdpunkt för besökande, pilgrimmer 
och de gemensamma aktiviteterna som kompletterar själva kyr-
kan. Torget är det offentliga rummet, som öppnar sig mot dom-
kyrkan, parken och staden och därmed understryker sin förank-
ring och samhörighet med platsen. Här kan man uppehålla sig i 
caféen, besöka utställningar, delta i skolluncher eller seminarier 
och familjearrangemang 

• “Torson” omsluter takträdgården och rymmer församlingar/ 
bispecentrets (?) kontor- och mötesfaciliteter

• “Basen” rymmer förutom biblioteks- och arkivfunktioner också 
vanliga kompletterande förrådsfunktioner samt del av köket.

 
Vi föreställer oss en byggnad som kan betjäna de utåtvända funk-
tionerna för medborgare, besökare och turister, och samtidigt fungera 
som ett värdigt huvudkontor för de samlade bispe- (?) och försam-
lingsfunktionerna.

MATERIAL
Fasaderna är tänkta att stå i röd tegelsten, både som fullt murade felt 
och i mönstermurverk, som partielt täcker fönsterpartier mm. Den röda 
stenen ser vi som en del av en materialmässig förankring till områdets 
övriga byggnader. I själva 
bearbetningen önskar vi att utforska tegelstenens möjligheter som ett 
massivt och samtidigt också taktilt och transparent material.

BYGGNADER: DOMKYRKAN
Domkyrkan är ett symboliskt centrum för bispe (?) -sätet, församlin-
gen och Strängnäs stadssamhälle, och förtjänar ett lyft som reser den 
till full värdighet. Vi föreslår att kyrkans existerande inredning rensas 
med en ny eller starkare klar fördelning av funktioner och aktiviteter. 
Huvudskeppet dedikeras till kyrkoceremoniella händelser, konserter 
mm, medan sidskeppen, kryptor och nicher används till nya eller ex-
isterande aktiviteter. Ingångsförhållandena tydliggörs, så att den lilla 
sydliga ingången görs till en daglig ingång, och den centrala ingången 
används till mer ceremoniella händelser.
För prästen etableras det en ny ingång vid det nordöstliga hörnet.
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