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Domkyrkoberget och staden
Domkyrkoberget ligger stolt på sin höjd i centrala 
Strängnäs och påminner oss om kyrkans betydelse 
för stadens framväxt. En Domkyrka som står för ett 
viktigt religiöst centrum, men även för utbildning, 
arbetsplatser, vacker parkmiljö och turism. 
Domkyrkobergets utveckling har alltid varit starkt 
kopplad till Strängnäs utveckling. En stor tillgång för 
både staden och kyrkan där en positiv utveckling 
av Domkyrkoberget skapar synergieffekter för hela 
Strängnäs och tvärtom. Ända sedan medeltiden har 
Domkyrkobergets byggnader och kyrka successivt 
byggts till för att anpassas till tidens behov, en aktiv del 
av samhället, inte enbart som religiöst centrum, men 
som mötesplats för hela staden. 
Strängnäs Domkyrkoförsamling med Aspös vilja att 
genom byggnation och ett öppet sinne välkomna nya 

aktiviteter till Domkyrkoberget är ett positivt sätt att 
återigen stärka kyrkans roll i samhället och vitalisera 
en viktig nod i Strängnäs centrum. En mötesplats med 
fokus på kultur, religion, utbildning och föreningsliv som 
tillsammans stärker varandra.

Bärande idéer
För att åstadkomma denna nya mötesplats föreslår 
följande strategier:
1. Att Domkyrkobergets utemiljöer struktureras och 
uppgraderas. I form av ett välkomnande torg, en 
tematiserad park, en förbättrad cirkulation till och från 
platsen och en ny integrerad parkering. Detta genom 
att introducera « Gallerigången » som ramar in, kopplar 
samman och tydliggör platsen som helhet. Se rubriken  
« Gallerigången ».
2. Att Domkyrkoberget innefattar en större variation 
av aktiviteter, likt kultur, religion, utbildning och 

föreningsliv.  Samt att dessa aktiviteter genom en ny 
byggnad och anpassning av befintlig bebyggelse får ett 
ökat utbyte mellan varandra, vilket ger upphov till en 
levande helhet med positiva synergieffekter. Se rubriken 
« Mötesplatsen ».

3. Att Domkyrkoberget förses med funktionella och 
flexibla arbetslokaler som tillåter Domkyrkoförsamlingen 
och stiftet att på bästa sätt utveckla sin verksamhet 
efter dagens behov, inspireras och arbeta tillsammans. 
Detta genom att introducera ett « Besökscenter» som 
kan skapa denna arbetsmiljö och samtidigt ta emot 
besökare till Domkyrkoberget, stödja kyrkans olika 
tillställningar och möjliggöra en omorganisation av 
befintliga byggnader för att uppnå en bättre helhet. Se 
rubriken « Besökscenter».
4.  Att användningen av Domkyrkans utrymmen 
förbättras så att kyrkan kan nyttjas av  fler och stärka 

dess position som  hjärtat av Domkyrkoberget.
Detta genom att optimera kyrkans lokaler och ge 
plats för en större variation av aktiviteter. Genom att 
omlokalisera Domkyrkans bibliotek till Roggeborgen 
och flytta in barn och ungdomsverksamhet in i kyrkan. 
Att skapa akustiska lösningar  för att fler aktiviteter ska 
kunna ske parallellt i kyrkan samt förbättra förvaring, 
personalutrymmen, tillgänglighet och logistik för en 
god funktionalitet.

Gallerigången
Domkyrkoberget är idag en grönskande plats, vacker, 
men otydlig. De stora antalet informella entréer till 
området och det stora antalet stigar gör området 
svårorienterat. Det är inte självklart var dessa stigar leder, 
var byggnadernas entréer befinner sig, vilka byggnader 
som är till för besökare och vilka som inte är det. Allt 
detta bidrar till avskildhet mellan Domkyrkoberget och 

Fågelperspektiv från sydväst: aktivitet DomkyrkobergetFågelperspektiv från sydväst: Domkyrkoberget

centrala Strängnäs. 
För att åter ingen öka utbytet mellan Domkyrkoberget 
och staden, skapa klarhet och struktur introduceras 
« Gallerigången ». Gallerigången är egentligen inget nytt 
påfund utan en omtolkning av den medeltida mur som 
tidigare omgav  Domkyrkoberget. En mur som markerade 
Domkyrkan som den självklara centrumpunkten på 
berget och länkade samman samtliga omgivande 
byggnader längs med murens utsida. 
Istället för en mur, som kan verka avskärmande, 
föreslås en gallerigång. Ett välkomnande element som 
strukturerar platsen och  gör det lätt att röra sig mellan 
samtliga byggnader. 
Gallerigången kopplar inte enbart samman 
Domkyrkobergets byggnader utan skapar även 
väderskydd, markerar entréer och delar in det 
grönskande området i ett flertal temaparker. Där det 
grönskande området innanför gallerigången utgör 

en skyddad plats för fornminnen och gravar. Medans 
området utanför gallerigången blir till för meditation, 
odling, lek, sport och event.
Området framför Domkyrkans huvudentré (Västra 
vapenhuset) blir till ett nytt torg. Vilket förstärker 
kyrkans entrésekvens och blir till en naturlig mötesplats 
för Strängnäs likt Västervikstorget och Stortorget.

Gallerigången skapar även en naturlig avgränsning 
mellan bil-, cykel- och gångtrafik. Där transport 
och parkering anordnas effektivt med minimal 
åverkan på landskapet utanför gallerigången, i direkt 
anslutning till det nya Besökscentret, Djäknegården, 
Domkapitelhuset, Domkyrkobodarna, Roggeborgen 
och Tryckerihuset. Varutransporter och sopphantering 
distribueras via gallerigången med utgångspunkt i det 
nya Besökscentret. Enbart gångtrafik, med undantag för 
handikapp parkering, sker innanför gallerigången. 

Trafikrörelser: Gång- och cykeltrafik, motorfordon och angöringDåtid: Medeltida mur Nutid: Utspridd bebyggelse Framtid: Strukturerande galleri Framtid: Nybyggnad i anslutning till galleri Framtid: Zonering av landskap, torg, temaparker Referenser gallerigång: Chiostro di San Francesco av Heinz Tesar Studiomas, Konstmuseet Lousiana i Kopenham, Serpentine Pavilion av Sanaa
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Exteriörperspektiv från nordväst: torgetExteriörperspektiv från sydöst: gallerigången

Mötesplatsen
Domkyrkobergets verksamheter är idag koncentrerade 
till religion och utbildning som utövas av  Strängnäs 
domkyrkoförsamling och stift, Europaskolan och 
Kungliga biblioteket. Även kulturella aktiviteter 
förekommer likt konserter, konstutställningar samt 
barn- och ungdomsverksamhet. Utbytet mellan dessa 
aktiviteter och Strängnäs stad skulle kunna vara större. 
Detta genom att förbättra samverkan mellan 
befintliga aktiviteter och bjuda in nya föreningar och 
organisationer som lockar en bredare publik. Allt för att 
skapa en attraktiv mötesplats  för en så stor målgrupp 
som möjligt.
För detta behövs lokaler att hyra ut och en omarbetning 
av hur befintliga aktörer använder och samordnar sina 
lokaler idag.
Genom att introducera en nybyggnad i form av 

ett «Besökscentrum» innehållande en gemensam 
reception,festsal -mötes och samlingssalar, nya 
arbetsplatser för stift och församling samt underhåll och 
drift kan befintliga lokaler frigöras och lokalanvändingen 
optimeras för samtliga byggnader på plats.

Besökscentret tar emot samtliga besökare på platsen och 
skapar en bättre samverkan mellan stift och församling. 
Domkyrkan får plats för barn- och ungdomsaktivitet, 
utställningar och event då boksamling omlokaliseras 
till Roggeborgen och samordnas med det befintliga 
boktryckeriet. Tryckerihuset som tidigare tillhört 
stiftet blir till gemensamma möteslokaler för hela 
Domkyrkoberget. Djäknegården får en ny entré som 
möjliggör en större kafé verksamhet. Domkyrkobodarna, 
Domkapitelhuset och plan 1 i Roggeborgen hyrs ut till 
nya föreningar och organisationer.
En ny helhet uppstår bestående av en mängd olika 

aktiviteter som lockar ett stort antal olika besökare till 
Domkyrkoberget. En plats där religion och utbildning 
kan nå en bredare målgrupp och inspireras av andra 
aktiviteter.

Besökscentret
Den nya byggnaden « Besökscentret » är placerad i direkt 
anslutning till torget och gallerigången på Domkyrkans 
södra sida. Enkel att se från huvudentrén (Västra 
vapenhuset) och i nära anslutning till Domkyrkan. En 
byggnad i tre våningar som följer Tryckerihusets och 
Domkapitelhusets logik i fråga om höjd och fasaduttryck. 
Byggnaden är placerad i direkt anslutning till resterna av 
den medeltida murens utsida och följer samma princip 
som övriga byggnader med målet att förstärka helheten 
och skapa en välkomnande entré för samtliga  besökare.

Besökscentret innehåller en reception, kafé, 

gemensamhetsutrymmen och bussparkering för 
samtliga besökare till Domkyrkoberget, en större festsal 
, samlings- och möteslokaler, ett kök, nya arbetsplatser 
för församling och stift samt förvaring och underhåll.
En flexibel byggnad som i entréplanet kopplar samman 
större fest-, samlings- och möteslokaler för att kunna 
inhysa ett stort antal olika event samtidigt.
Det övre planet utgörs av kontor för församling och 
stift som kan samutnyttjas vid behov. Planlösningen 
tillåter ett stort antal individuella kontorsrum med goda 
ljusförhållanden och vackra utblickar varvat med större 
sammanträdesrum och gemensamhetsytor.  Vilka 
enkelt kan omvandlas till större öppna kontorslandskap 
eller samlingssalar om så önskas. 
På det nedre planet samordnas leveranser och  
sopphantering för hela Domkyrkoberget, vilket enkelt 
nås av lastbil via Lektorsgatan i söder. Sopphantering 
och matleveranser distribueras till och från övriga 

Domkyrkobergets byggnader via gallerigången. Ett 
större kök återfinns även på detta plan i direkt anslutning 
till leveranser, vaktmästeri och grovkök. En varuhiss 
levererar effektivt samtliga måltider till Besökscentrets 
entréplan och festlokal samt till gallerigången och 
vidare till Domkyrkan, Tryckerihuset, Domkapitelhuset, 
Domkyrkobodarna, Roggeborgen och Djäknegården vid 
behov. Det nedre planet innefattar också ett stort antal 
förrådslokaler lätt tillgängliga och i nära anslutning till 
hissar samt teknik med en optimal placering kopplad till 
byggnadens schakt.

Domkyrkan
Domkyrkan har ständigt genomgått förändring för att 
anpassas till sin samtids behov. I dagsläget önskar kyrkan 
att kunna välkomna ett större antal aktiviteter och 
målgrupper. Ge mer plats för barn och ungdomar samt 
låta religiös aktivitet, turism och helt nya aktiviteter att 

kunna samexistera på ett bättre sätt.

Kyrkans lokaler behöver därför optimeras och delvis 
omorganiseras, förvaring och personalutrymmen 
förbättras, ljudisolering och visuell kontakt förädlas. 
Med målet att med så varsamma medel som möjligt ge 
upphov till en större flexibilitet där ett flertal aktiviteter 
kan verka samtidigt.
Genom att förse samtliga kapell och kor med akustiska 
gardiner kompletterat med glassväggar i det Norra 
och Södra vapenhuset samt Högkoret är detta möjligt. 
Då gardiner och glassväggar erbjuder en zonering av 
kyrkan som ökar dess användbarhet avsevärt. Det blir 
nu möjligt att bedriva en mindre mässa eller körövning 
i Högkoret samtidigt som en guidning av turister, 
söndagsskola i Södra vapenhuset, en marknad på 
Mariatorget. När högmässa hålls öppnas bara väggar 
och gardiner upp och kyrkan återgår till sin nuvarande 

användning. Installationen av glassväggar och gardiner 
ger ett minimalt avtryck på kyrkans utseend, en princip 
som har haft stor framgång ett flertal Tyska kyrkor. 

För att kunna omorganisera kyrkans lokaler föreslås 
att flytta på Domkyrkans bibliotek till Roggeborgen 
och ta tillvara på underutnyttjade lokaler så som 
Norra och Södra vapenhuset, Bondkoret, Ceciliasalen, 
Dopkoret, Djäknekoret, Vårfrukoret, Nedre sakristian, 
Silverkammaren och Koromgången. 
Bondkoret, Nedre sakristian och Silverkammaren 
optimeras för att skapa ordentliga förvarings- och 
personalutrymmen strategiskt kopplade till huvudentrén 
(Västra vapenhuset), Övre sakristian och Högkoret. 
Bibliotekskoret blir till nytt mottagningsrum för dop och 
begravning med nära koppling till huvudentrén. Norra- 
och Södra vapenhuset samt Djäknekoret blir till barn- 
och ungdomsverksamhet. Även Dopkoret tillägnas 

stundvis barn och ungdomar för att utföra enklare 
mässor.  Vårfrukoret och Koromgången tillägnas fasta 
och tillfälliga utställningar likt kyrkans skatter, som får en 
mer framträdande roll än deras nuvarande position i den 
Nedre sakristian. Ceciliasalen blir till sammanträdesrum 
med en unik position i självaste Domkyrkan medans en 
större körövningssal anläggs i det nya Besökscentret.

För att säkerställa en bättre användbarhet av hela 
Domkyrkan uppgraderas även tillgängligheten med 
en ny ramp kopplad till huvudentrén och den Övre 
sakristian samt en ny trappa i den Nedre sakristian till 
den övre Bälgkammaren. Så att besökare kan träda 
in i kyrkan på lika villkor, präster enklare ta sig till 
den Övre sakristian och förvaring på det övre planet 
(Bälgkammaren)  lättillgänglig görs.

Referenser torget: Church of the assumption of Mary av Alvar Aalto, Piazza Prepositura av Marco Castelletti, Piazza Sisto IV av G. Grossi Bianchi, Israel Square av COBE, Lohsepark av Vogt Referenser Domkyrkan: glassvägar och akustiska gardiner, Domkyrka i Coventry, Kyrka i Oberhausen, 
Schulanlage Michael Meier und Marius Hug Architekten AG

Domkyrkan: Zonering för en optimerad lokalanvändning Domkyrkan: Akustisk och visuell avskärmning
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Kyrkans drift och skötsel

Gemensam entré

Teknik och förvaring

1. Entré
2. Arkiv
3. Mötesrum
4. Förrum
5. WC

1. Pausrum
2. Mötesrum
3. Förrum
4. WC
5. Städ
6. Pentry
7. Arbetsrum 1. Fläktrum

2. WC

1. Västra vapenhuset – Söndagsentré
2. Fd. Bibliotekskoret - Mottagning dop, bröllop, begravning
3. Kapprum
4. WC
5. Dopkapellet & barnenskor
6. Cederkranzka koret
7. Oliverkranska koret
8. Fd. Norra vapenhuset - Pyssla, fika, hänga, läsa, sova
9. Martyrernas kapell & enskild andakt
10. Gyllenborgska gravkoret
11. Fd. Silverkammaren – Omklädningsrum
12. Fd. Nedre sakristian – Förvaring & WC
13. Övre sakristian
14. Koromgång
15. Högkoret
16. Sturekoret
17. Fd. Djäknekoret - Söndagsskola
18.  Gyllenhjälmskakoret
19. Fd. Södra Vapenhuset - Lekrum: Öppen förskola
20. Sparrekoret & Tynnelöskoret
21. Fd. Vårfrukoret – Utställningsyta
22. Hagioskåp
23. Fd. Bondkoret – Förvaring, WC, städ & soppsortering
24. Fd. Kärnkyrka (Mariatorget) - Flexibel yta (Gudstjänst, 

Konsert, Bjudning, Mässa, Mästerskap, Julmarknad)

1. Förvaring
2. Förvaring möbler och 

gradänger 
3. Förvaring musik 
4. Förvaring barn- & 

pedagogisk verksamhet
5. Sas
6. Fintvätt
7. Ljusförråd
8. Diskrum
9. Förvaring porslin
10. Skrivplats
11. Omklädningsrum
12. Gemensam köksdel
13. Separat förråd
14. Hantering av specialkost
15. Grovkök-källsortering & 

städförråd-grovtvätt
16. Sopor & varuleverans
17. Verkstad & förråd
18. Vaktmästeri
19. WC
20. Städ
21. Förvaring stolar och bord 
22. Teknik
23. Kommunikationsyta

1. Vardagsentré
2. Reception och back office 
3. Ta emot besökare (60 

personer)
4. Festlokal 
5. Föreläsningssal & körsal
6. Kapell 
7. Förvaring noter
8. Undervisningsal 

konfirmander & vuxna
9. Musikerkontor & 

förberedelserum
10. Sammanträdesrum (50 

personer)
11. Kapprum
12. Försäljning kafé
13. Häng-rum (30 personer)
14. WC
15. Städ
16. Förvaring stolar och bord 

1. Delat kontorsrum 2-pers 
(församling)

2. Kontorsmaterielförråd
3. Enskilt samtal & vilorum
4. Projektrum (stift)
5. Arbetsrum (stift)
6. Arbetsrum (församling)
7. Personalpentry & 

kaffestationer 
8. Kapprum (stift)
9. Arkiv (församling & stift)
10. Städ

1. Entré
2. Reception
3. WC
4. Kapprum
5. Förråd
6. Kopiering
7. Grupprum
8. Städ
9. Arbetsrum

1. Kapprum
2. WC
3. Grupprum
4. Förråd
5. Mötesrum
6. Städ
7. Arbetsrum
8. Förråd
9. Samtalsrum

1. Kapprum
2. Mottagningskök
3. Personalrum
4. Förråd
5. WC
6. Stor samlingssal

1. Fikarum
2. Kök
3. Kapprum
4. WC
5. Läsrum
6. Föreläsningssal

1. Godsmottagning 
2. WC
3. Kök & personal
4. Mötesrum
5. Läsesal
6. Bokbinderi 1. Lokal för 

uthyrning

1. 5 kontorsplatser
2. Domkyrkobiblioteket
3. Wrangelska samlingen 

- gårdsarkivet
4. Böcker
5. Roggeborgens rikssal

1. Scen 
2. Samlingssal
3. Foajé
4. Garderob
5. WC
6. Kök
7. Kafé-Pausutrymme

1. Övredel samlingssal
2. Lounge
3. Kök
4. Städ

Roggeborgen plan 0 Roggeborgen plan 1 Roggeborgen plan 2

Djäknegården plan 0 Djäknegården plan 1 Domkyrkobodarna plan 0 – lokaler för uthyrning

Domkyrkan plan 0

1. Bälgkammaren (Förvaring) 
2. Silverkammaren (Förvaring)
3. Fd.Ceciliasalen – Mötessal

Domkyrkan plan 1

Tryckerihuset plan 0 Tryckerihuset plan 1 Tryckerihuset plan 2 Domkapitelhuset plan 0 Domkapitelhusetplan 1 Domkapitelhuset plan 2

Besökscentrum plan -1 Besökscentrum plan 0 Besökscentrum plan 1
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Mötes- och grupprum

Se- och upptäckamiljöFörsamlingsverksamhet

Europaskolan

Kungl. Biblioteket

Lokaler för uthyrning

Verksamhetsutrymmen kopplade till 
gudstjänstlivet

Kansli församlingen och stiftet
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Nybyggnad: Besökscenter 
BTA

Nybyggnad: Djäknegården
BTA 

Nybyggnad: Gallerigången

Markanläggning: Torg

Befintliga lokaler att hyra ut:
Domkyrkobodarna, Tryckerihuset, 
Roggerborgen plan 1
BTA 

Befintliga lokaler i fortsatt bruk:
Domkapitelhuset, Roggeborgen plan 0, 
plan 2
BTA

Befintliga lokaler med punktvis 
renovering.
Domkyrkan
BTA 
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