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Utsikt mot den nya entrén

Domkyrkoberget utgör en storslagen historisk helhet, där Domkyrkan står 
som områdets självskrivna dominant. När nya byggnader placeras i den här 
kontexten ska det ske med särskild lyhördhet för att inte rubba kyrkans roll 
som områdets sevärdhet och medelpunkt.

Koncept

Lösningen är en nybyggnad som för samman olika verksamheter och utnyttjar 
kyrkbackens naturliga höjdskillnader. De befintliga byggnaderna i omgivningen lever 

vidare genom de nya verksamheter som inryms i dem. På samma gång stannar volymen 
av nybyggandet på en skälig nivå.
Nybyggnaden ligger på nordöstra sidan om Domkyrkan och bildar en naturlig helhet 
tillsammans med omgivningen. Vid ankomst till den nya delen framträder det unika 
stadsrum som Roggeborgen och Djäknehallen bildar. Besökarna har möjlighet att gå in i 
nybygget genom den medeltida Korsporten.
När man kommer från öster, från parkeringsplatserna, ligger byggnadens huvudentré och 
huvudplan i marknivå, men då man kommer genom Lejonporten från väster döljer de sig 
under den nuvarande marknivån. Byggnaden har dessutom en högre del som inrymmer 
kansli- och kontorslokaler och som infogar sig i serien av sidobyggnader i tegel och med 
sadeltak i tomtens norra del.

Byggnadens placering och form tar noggrant hänsyn till kyrkogårdens stora träd, reliker 
och nuvarande nätverk av stigar. Den historiska muren, gravkullarna och den gamla 
fruktträdgården står kvar och kyrkans fasad som vetter mot havet förblir intakt.

Materialitet och hållbarhet

I byggnaden utnyttjas såväl inom- och utomhus långlivade och lättskötta material, som 
finns på platsen från förut. Den lugna arkitekturen utan visuella överdrifter hjälper 
byggnaden att bestå som en harmonisk del av sin omgivning även i framtiden. Med 
konsekventa, omsorgsfullt planerade och genomförda konstruktionslösningar uppnås en 

byggnadshelhet som stöder livscykeltänkandet. Den yteffektiva grundlösningen bidrar 
också till att uppfylla principerna för hållbar utveckling.

Lokaler och funktionalitet

Nybyggnaden binder samman den helhet som kulturbyggnaderna utgör och skapar en 
inbjudande öppen plats i behaglig skala och en omgivning för möten och vistelse för 
områdets aktörer. Europaskolan och biblioteket i Roggeborgen blir en del av helheten 
och skapar därmed en modern verksamhetsmiljö med fungerande förbindelser för alla 
som använder området. 

Den rundade trappan leder in besökaren från nybyggnadens entréhall på ett 
verkningsfullt stråk norr om byggnaden till Domkyrkan. Beröringen med den värdiga 
kyrkan är så liten som möjlig. De nya utrymmena för kyrkliga förrättningar placeras 
nära sakristian och förenas med kyrkans källare, som förses med en trappförbindelse 
till sakristian. På det här sättet kan personalen på ett naturligt sätt delta i de kyrkliga 
verksamheterna genom den nya förbindelsen.
Nybyggnationen gör Domkyrkoberget åter till den livliga mötesplats i Strängnäs som det 
har varit i flera sekel. 
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Lösningen är en nybyggnad som för samman olika 
verksamheter och utnyttjar kyrkbackens naturliga 
höjdskillnader.

Byggnadens placering och form tar noggrant hänsyn till 
kyrkogårdens stora träd, reliker och nuvarande nätverk av 
stigar. 

De befintliga byggnaderna i omgivningen lever vidare 
genom de nya verksamheter som inryms i dem.

När man kommer från öster, från parkeringsplatserna, 
ligger byggnadens huvudentré och huvudplan i marknivå, 
men då man kommer genom Lejonporten från väster 
döljer de sig under den nuvarande marknivån. 
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