
Domkyrkan som ligger på toppen av 
domkyrkoberget är stadens viktigaste 
monument och är en stark symbol 
för Strängnäs. Karakteriserande för 
domkyrkoområdet och Strängnäs är 
också den pittoreska bebyggelsen i 
den medeltida stadsväven vid foten av 
Domkyrkoberget. Mellan kyrkan och den 
medeltida staden ligger domkyrkoparken. 
En ny byggnad intill kyrkan kommer att 
omforma platsens identitet och därför är 
det av stor vikt att den är väl förankrad 
i platsen och att den tar vara på, samt 
utvecklar, dess befintliga kvaliteter. 

Mötet mellan staden och kyrkan är starkast 
i Domkyrkobergets norra del där den 
medeltida staden tränger sig upp på 
kullen. Vi anser att det är här, norr om 
kyrkan, som är den mest lämpade platsen 
för den nya byggnaden. Den norra delen 
av parken har färre gravar och fornminnen 
än den södra och läget erbjuder mycket 
bra möjligheter att skapa flera kopplingar, 
både fysiska och visuella till domkyrkan 
och staden. På platsen finns möjligheten 
att utveckla en byggnad som rymmer 
det önskade programmet och läget ger 
förutsättning att skapa de rörelser och 
flöden som gör verksamheten dynamisk 
och levande. Med sitt i stora delar publika 
innehåll kommer parkytan att fortsatt vara 
tillgänglig för allmänheten, om än inomhus. 

Byggnadens placering på norra delen 
skulle inte skymma eller påverka kyrkan 
från väst och söder eller påverka den 
ikoniska vyn från  Gyllenhjälmsgatan. 
Besökare som kommer via Lejonporten 
ser körsalen till vänster om domkyrkan och 
byggnadens krökning leder in mot den nya 
entrén vid det norra vapenhuset. Den som 
närmar sig från norr möter entrén till den 
nya byggnaden som fond i Kyrkogatans 
slut. Byggnaden är som mest synlig från 
parkeringen vid Storgatan/Roggegatan 
och ger sig till känna från stora torget 
upp mot Kyrkbrinken. Kommer man från 
Mäster Olofsgatan utgör den gavelfond i 
vinkel mot Kyrkbrinken. Byggnaden håller 
sig lägre än omgivande bebyggelse och 
domineras helt av kyrkan. 

Den soliga södra sidan av Domkyrkoberget 
med den lummiga parkmiljön, 
kulturhistoriska minnen och fina utblickar 
över vattnet har stor potential att utvecklas 
till en starkare park där religion, historia 
och kultur kan mötas. Kanske en solig 
destinationspark för att lära sig om 
Strängnäs förr och nu.

Perspektiv västerut. Ut mot domkyrkans förgård ligger körsalen som en vitrin 
för den levande församlingsverksamheten. Barnverksamheten vänds även 

den utåt mot kyrkan och blir del entréplatsen som möter den besökare som 
kommer från väster. 

Den fina porten kopplas till den nya byggnadens 
gavel, referens från kyrkans dubbelgavel tillbyggnad 
från ... talet. Genom den och  längst med den nya 
fasaden leds man till förgården och sedan till husets 
huvudentre och  entre till kyrkan.

Parkering bibehålls som en viktig 
punkt av ankomst och redan 
härifrån signaleras den nya entren 
till både kyrka och den nya 
byggnaden.

Söder sida placering av bänk

Den nya byggnaden konverserar och 
relaterar till staden med sin gavel som 
skapar nya perspektiv i gaturummet.

Egen skymtad entré för 
köksleveranser och 
sophantering.

Privat entre för 
Stiftet och .....
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Situationsplan Skala 1:1000

Inspirations referens kyrkans model med dubbelgavel 
tillbyggnad mot nordväst från 1250 talet.
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TRISKELE_1
mellan domkyrkan och den medeltida staden

Byggnadens form är 
lika mycket ett svar på 
relationen till staden 
som relationen mellan 
det nya huset och 
kyrkan. Mellanrummen 
som blir, kompletterar 
rumsprogrammet med 
utomhusytor av olika 
karaktär. 

1. Den fina befintliga porten i nordväst kopplas till den nya 
byggnadens gavel på samma sätt som Lejonporten i väster 
knyter an till Domkapitelhuset. 
Den befintliga porten blir entrén till Domkyrkoområdet från 
nordväst. Längs med det nya husets fasad leds man via en 
förgård till den gemensamma huvudentrén. 

2. I den nordöstra förgården bibehålls den befintliga 
topografin och vandringen sker med en svag lutning uppåt 
vilket förstärker mötet med och upplevelsen av domkyrkan.

3. Församlingen och stiftet, entré

4. Leveransentré till kök och församlingsverksamheten

5. Den nya byggnaden relaterar till och talar i skala med 
staden med sina gavlar som skapar nya perspektiv i 
gaturummet. Det är också här huset har sin inlastningsentré 
för köksleveranser och sophantering.

6. Den ikoniska bilden av kyrkan från Gyllenhjälmsgatan och 
vidare via lejonporten förändras inte. Först efter att man har 
passerat porten blir den nya byggnaden synlig.

7. I nordväst mellan det nya huset och kyrkan bildas 
ett välkomnande torg som leder besökarna vidare till 
huvudentrén.

8. Ny stig som flyter mjukt genom äppelträdgården leder 
besökare till kyrkan från parkeringen vid kv. Tullbommen.

9. På kyrkans södra sida kan solläget utvecklas med sittplater 
för att locka besökare att stanna till och njuta av parken. 

10. Vi föreslår en ny tydlig skyltning till gravstenarna och att 
parken kan kompletteras med konst skulpturer. 

11. Förslag till nya parkeringsytor.

12. Parkering vid Roggeborgen blir en viktig ankomstplats 
och redan härifrån är den nya gemensamma entrén synlig.

13. Ny entré med pausutrymmen till Djäknegården



Program födelning
entréplan

Perspektiv från nordöst. Den befintliga porten utnyttjas för 
att skapa en tydlig entré till domkyrkoområdet och den nya 

byggnaden och kyrkan.

Utgångspunkten till den nya byggnaden är de gavlar som 
placerats strategiskt i lägen som relaterar till den befintliga 
stadsbebyggelsen och som skapar nya blickpunkter i staden. 
Dessa gavlar förlängs med en en cirkelrörelse runt två av de 
befintliga träden för att sedan möta domkyrkans norra fasad 
och koppla mot entrén till det norra vapenhuset. 

Volymen som formas rymmer församlingsverksamheten med 
lokaler som präglas av den organiska rörelsen. En gavel 
placeras intill den befintliga norra porten och som tillsammans 
skapar en stark referens till Lejonporten. 

Den tredje gaveln förlängs i en spiral som sveper runt samma 
befintliga träd samt roterar och ansluter mot domkyrkans 
norra sida. Denna volym rymmer administrativa delar för 
församlingen och stiftet. 

Naturen som “fångas” i den nya byggnadens atriumgård 
speglar årstidernas växlingar och trädgården blir en självklar 
fond till församlingslivet. Naturen har en central roll för många 
nordbor och atriumgårdens växtlighet ger en miljö inomhus 
som fungerar för livets alla ytterligheter: att skänka trygghet 
och ge en känsla av stillhet vid en begravning samtidigt som 
det kan ge en känsla av spirande kraft och hopp vid bröllop 
eller dop. 

Det organiska och finmaskiga medeltida ga-
tunätet skapar ett varierat gaturum där gavlar 
och långfasader omväxlande utgör fokus i 
gatuperspektiven.
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TRISKELE_2
mellan domkyrkan och den medeltida staden

Sektion A-A
Skala 1/400

Det nya huset befinner sig mellan den medeltida staden och kyrkan. Det är av stor 
vikt att domkyrkan fortfarande dominerar. Det nya huset förenar domkyrkorummet 
med stiftet och församlingens övriga verksamhet, samtidigt som det förblir en del av 
domkyrkobergets park. 

En spiral med tre 
utskjutande delar. 
Spiralen som i vårt förslag 
roterar kring ett stycke  
landskapsnatur refererar till 
den universella symbolen 
för tillväxt och utveckling.
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6_3. Stiftet. Kapprum 
6_4. Stiftet. Projektrum
6_5. Stiftet. Kaffestation
6_6. Stiftet. Eget arbetsrum, 8m2
6_7. Stiftet. Eget arbetsrum, 12m2
6_8. Församlingen. Arkiv 
6_9. Kontorsmaterialförråd & Städ
6_10. Tyst rum
6_11. Församling. Arkiv
6_12. Stiftet. Arkiv

7. KUNGL. BIBLIOTEKETET
i Roggerborgen

9. MÖTES & GRUPPRUM
9_1. Kör/föreläsningssal
9_2. Sammanträdesrum a 20m2
9_3. Sammanträdesrum a 25m2
9_4. Sammanträdesrum a 65m2
9_5. Undervisning konfirmander och 
vuxna
9_6. Sammanträdesrum a 15m2
9_7. Sammanträdesrum a 10m2

1. GEMENSAM ENTRÉ
1_1. Gemensam entré
1_2. Reception och back office
1_3. Kapprum 
1_4. Besökstoaletter
1_5. Försäljning kafé 
1_6. Samlingssal 
1_7. Kök
1_8. Diskrum
1_9. Köks admin. 
1_10. Porslinsförvaring
1_11. Köks förråd
1_12. Omklädningsrum
1_13. Specialkost
1_14. Förråd Stolar och bord
1_15. Kopieringsrum

2. VERKSAMHETSUTRYMMEN
2_1. Sakristia
2_2. Omklädningsrum
2_3. Personal WC
2_4. Förberedelse rum, RWC

3. KYRKANS DRIFT
3_1. Städcentral
3_2. Vaktmästeri
3_3. Ljusförråd
3_4. Verkstad
3_5. Grovkök
3_6. Finttvätt
3_7. Förvaring möbler & gradenger
3_8. Förvaring musik
3_9. Förvaring textilier & silver
3_10. Förvaring barn & pedagogisk 
verksamhet
3_11. Övrig förvaring
3_12. Sopor & varuleverans
3_13. Plan yta för leveranser etc.

4. FÖRSAMLINGSVERKSAMHET
4_1. Kapprum Barnavd./Kör/
Föreläsningssal
4_2. Kapell
4_3. Notförvaring
4_4. Barnvagnsparkering
4_5. Barn-Lekrum
4_6. Barn/ungdom - flerfunktionsrum
4_7. Barn - förvaring
4_8. Personal WC
4_9. Musikerkontor

5. SE OCH UPPTÄCKA
5_1. Utställningsyta
5_2. Domkyrkobiblioteket

6. KANSLI FÖRSAMLING & STIFTET
6_1. Församlingen. Cellkontorsrum, 8m2
6_2. Församlingen. Cellkontorsrum, 15m2

TRISKELE_3
mellan domkyrkan och den medeltida staden

Den nya byggnaden har en gemensam entré till 
domkyrkan, stift, församlingsadministration och 
församlingsverksamhet. En väl tilltagen entréhall med 
plats för temporära utställningar. Den som rör sig in 
mot den nya byggnaden möter reception och café. 
Rakt fram öppnar sig samlingssalen och till vänster 
ligger kapprum och vidare bibliotek och lokaler för 
yngre. Genom att koppla samman bibliotek med 
barnavdelningen skapas en flexibel rumsanvändning 
där generationerna kan blandas. Samlingssalens 
placering med access i båda ändar och kök i den 
bortre delen ger en flexibel lokal som kan delas upp i 
mindre delar beroende av användning och sällskapens 
storlek. Bakom samlingssalen ligger ett kapell med 
en uppglasad långsida och vacker utsikt längs Mäster 
Olofsgatan. Rummet ligger avskiljt men kan samtidigt 
kopplas mot samlingssalen och kan på så sätt få en 
bred och flexibel användning, för sång, meditation, 
som informellt dop och vigselkapell  eller kanske 
dansgolv vid bröllopsfesten? 

Ut mot domkyrkans förgård ligger körsalen som en 
vitrin för den levande församlingsverksamheten. 
Barnverksamheten vänds även den utåt mot kyrkan 
och blir del entréplatsen som möter den besökare som 
kommer från väster. 
Mot domkyrkobodarna finns en sidoentré till Kör/
föreläsningssalen med separat kapprum och 
toaletter. Salen kan avskiljas för extern uthyrning eller 
kopplas mot barn och ungdomsverksamheten och 
församlingens grupprum. 
   Stiftet och församlingens administration delar 
reception med övriga verksamheter, på så sätt samlas 
flödet av besökare och förutsättning för spontana 
möten och interaktion skapas. Församlingen har lokaler 
i bottenplan vilka kopplar till övriga verksamhetslokaler 
och stiftet har lokaler i entréplan och på våning ett. 
Mötesrummen är placerade så att de skall kunna 
samnyttjas av stift och församling. 
Transporter mellan kyrka och förrådsutrymmena sker 
genom hiss bakom receptionen. Transport av varor 
och sophantering sker via serviceentré i markplanet 
mot Kyrkbrinken.  Skötsel av kyrkan med  verkstad och 
vaktmästarutrymmen lokaliseras till domkyrkobodarna.

FASAD
Utformningen av fasaden är samtida i glas och 
cortenstål. Stålet ger en fasad med hög precision och 
detaljnivå. Cortenstålet är rödbrunt och kopplar an till 
kyrkans och omkringliggande befintliga byggnader. 
Stålet kommer att få patina över tiden och åldras fint 
tillsammans med kyrkan. Den jordiga tonen relaterar till 
parkens växtlighet.

Perspektiv från atriumgården. Naturen som “fångas” i den 
nya byggnadens atriumgård för in årstidernas växlingar och 

naturträdgården blir ett självklart fondmotiv till församlingslivet i 
vardag, glädje och sorg. 


