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1En samlad mötesplats

Perspektiv från öster

Sektion genom mottagande 1:400Situationsplan 1:1000

Vistas hänvisar till svenskans att vistas; en plats att 
uppehålla sig på och engelskans vistas; vyer eller 
utblickar, vilket är två centrala begrepp i detta förslag.
Domkyrkoberget med omgivande park är en unik miljö; 
historiskt med många kulturlager, landskapet med 
vackra vyer och natur och som värdefullt rum i staden, 
för rekreation och kontemplation, med direkt närhet till 
Strängnäs stadskärna. 
Kyrkoberget har mycket att erbjuda till en bred publik. 
Att inplacera en ny byggnad i denna miljön är en väldigt 
känslig uppgift. Den skall fungera i det arkitektoniska 
sammanhanget, värdesätta historian, vara vördnadsfull 
mot domkyrkan, samlande för verksamheterna och 
inbjudande för både anställda och besökare. 

Förslaget är en samlad byggnadsvolym som placerar 
sig på kyrkbackens södervända sluttning, i souterräng 
ner mot Månssons trädgård. Byggnaden trappar nedåt i 
sluttningen och anpassar sig till platsens skala.
Placeringen i sluttningen skapar möjlighet att dölja halva 
programmet under mark vilket är positivt för upplevelsen 
och bevarandet av parkmiljön. 
Kyrkbacken är en logisk placering för byggnaden av flera 
anledningar. Kyrkbacken är domkyrkobergets nav. Om 
man letar efter en entré inom området är det hit man 
naturligt rör sig. Kopplingen till kyrkans huvudentré blir 
tydlig. Placeringen åt söder ramar in kyrkbacken och 
gör platsen mer väldefinierad. Omgärdad av fasader på 
alla fyra sidor blir kyrkbacken ett tydligt rum i hjärtat av 
kyrkans verksamhet med potential att skapa en stark vi 
känsla.

Beaktning har tagits kring att bevara utblickar mot 
Månssons trädgård och vidare söderut då dessa idag 
är en fin kvalitet på platsen. Sett från kyrkbacken är 
byggnaden uppdelad i två volymer. Mottagandet ryms i 
en  lägre paviljongs-lik volym som är nätt och transparent. 
De stora glasytorna signalerar en öppen och inbjudande 
verksamhet och skänker även god sikt igenom. 
Receptionen är placerad så att överblick skapas samt 
enkelhet att anvisa besökare vidare. 
Från kyrkbacken skall förstagångsbesökare nå alla 
nödvändiga funktioner. Återkommande besökare 
som har större kännedom om området, exempelvis 
körmedlemmar, konfirmander och biblioteksbesökare, kan 
ta sig längre in på området till Roggeborgen, som även är 
synlig från receptionen och mottagandet.

Runt mottagandet löper en rymlig terrass vilken blir en 
fortsättning på kyrkbacken och leder besökaren ut mot 
det öppna landskapet i söder. Terrassen är även en 
perfekt yta för fika vid soligt väder. 

En sidoställda tvåvåningsbyggnaden placeras i 
förlängning på Domkapitelhuset och är sammanbyggt 
med densamma.
Dess publika entréplan innehåller en blandning av 
mötesrum och grupprum som kan nyttjas av både 
förening, stift och församling. Dessa har koppling direkt till 
mottagandet samt till domkapitelhuset. Byggnaden går att 
sektionera av vid behov av olika tillträdeszoner. 
Båda våningsplanen har en inre kärna med stödfunktioner 
och bärande väggar och i övrigt en flexibel rumsindelning 
där rumsavdelande väggar är icke bärande och kan 
flyttas till nya lägen vid förändrade behov. 
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I det övre planer samlas alla kontor tillhörande 
församlingens verksamhet. Härifrån har man fin utsikt ut 
över landskapet och in mot domkyrkan. 
Kopplingen till domkapitelhuset i två plan möjliggör en 
flexibel uppdelning av ytorna mellan församling och stift 
och samutnyttjande av många funktioner.   

Samlingssalen nås både från mottaganderummet 
via trappor och hissar samt från mottagandets 
södra entré. Samlingssalen och den södra entrén är 
placerad i souterrängplan i nära anslutning till den 
nya parkeringen längs Sturegatan där även tillgänglig 
parkeringsplats anordnas. Salens placering med närhet 
till både söderentré, kök och centrallager möjliggör 
extern uthyrning som inte påverkar domkyrkobergets 
verksamheter. Placeringen ger även möjlighet till 
avskildhet för de sammankomster som tar plats i rummet, 
tex bröllopsfest och begravningskaffe. Det stora rummet 
är delbart till tre mindre rum. 
Köket är placerat i fasad åt Sturegatan i väster, i direkt 
närhet till samlingssalen för att kunna erbjuda mat vid 
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Nedre plan 1:400Övre plan 1:400

Fasad väster 1:400

ett varierat utbud av aktiviteter. Köket har även direkt 
koppling upp till det övre mottagandet via hiss så man kan 
serva caféet eller tillställningar man väljer att förlägga där. 
Mellan kök och soprum placeras varumottagning. 
Lastbilar på upp till 12m samt sopbilar backar in mot dess 
lastbrygga direkt från Sturegatan. 
Centralförrådet är placerat längst in i byggnadens nedre 
plan. Härifrån kan man med enkelhet flytta möbler, 
gradänger etc rakt in i samlingssalen, eller upp till 
kyrkbacken och domkyrkan via en varuhiss. Om man 
behöver ta emot transporter har man även direkt koppling 
till varumottaget.
Vaktmästeriet och verkstad ligger i anslutning till 
centralförrådet. Denna funktion har även en egen ingång 
och utblick mot domkyrkan i öster.

Domkyrkoberget domineras av hus med tegelfasader 
i röda, orange och jordiga toner och fasaden på den 
föreslagna byggnaden håller sig till samma färgpalett och 
bidrar till en fortsatt sammanhållen karaktär. 
Den nya byggnaden underordnar sig kyrkans prakt och 
storlek men har en distinkt utformning och egen karaktär 
och blir ett samtida tillägg som fortsätter på den berättelse 
som speglar kyrkans och platsens resa genom tiden. 
Fasaden utformas av massiva block av mattslipad 
betong i röd ton med inslag av större bitar av bl.a röd 
och grå kalksten. Stenblocken som kan prefabriceras 
med hög precision i tillverkningen möter upp de befintliga 
byggnadernas gedigna och massiva konstruktion som 
består av hållbara material som åldras vackert.  
Likt de äldre husen är byggnaden ärlig på så vis att 
dess konstruktion är läsbar och förståelig i fasad. Den är 
okonstlad och vacker i sin enkelhet. 

Fasad norr 1:400 Fasad söder 1:400
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Vy från Lejonporten



VISTAS

3Nyttjande av befintliga byggnader

De befintliga byggnaderna på området innehåller till större 
delen stora rum och salar. För att bevara de befintliga 
byggnadernas karaktär interiört placeras där funktioner 
som lämpar sig för större rumsstorlekar. 

Domkyrkan: Temporär utställningsyta i norra och södra 
vapenhuset, dopkapellet samt vårfrukoret. De senare 
tillagda bjälklaget i bondkoret rivs för att återställa 
detta vackra rum till sin ursprungliga prakt. Bondkoret 
nyttjas för ”Kapellet” och ”Förberedelserum” samt andra 
samlingar. Böcker i Bibliotekskoret flyttas till Roggeborgen 
och rummet nyttjas istället för barnens gudstjänstplats 
och andra samlingar.
Djäknekoret nyttjas som närförråd inne i kyrkan. I 
kyrkans västra vapenhus placeras ett nytt tillgängligt wc, 
garderob och plats för kyrkkaffe. Dessa nya funktioner  
utformas som träinklädda volymer, som inte stör 
rummets ursprungliga form likt volymen i nedre sakristian 
innehållande personal wc.
Tryckerihuset rymmer delar av stiftets verksamhet med 
kontorsplatser, projektrum samt två stora sammanträdes 
salar för 50 personer och kapprum samt wc och kaffe på 
varje plan.
Domkapitelhuset rymmer delar av stiftets verksamhet 
med kontorsplatser, projektrum och kapprum samt wc och 
kaffe på varje plan.
Kyrkbodarna rymmer fortsatt delar av verksamheter 
för barn och ungdomar som söndagsskola, lekrum, 
flexutrymme, kapprum och wc.
Roggeborgen rymmer kultur och undervisning. 
I entréplanet finns bokbinderiet i befintligt läge samt 
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kontor, mötesrum och personalrum för Kungliga 
Biblioteket. I andra planet finner man biblioteksplanet. 
Där samlas Kungliga Bibliotekets samlingar och 
Domkyrkobiblioteket i separata rum, bibliotekarie, 
musiker, notförråd, läsrum samt mötesrum för föreningsliv.
På tredje våningen finns verksamheter för konfirmander 
och vuxna med lektionssal och ”hänga rum”. Nytt 
kapprum med wc och rwc. Rikssalen nyttjas till 
föreläsningar och körsal.
På Roggeborgens vindsplan finns omklädningsrum för 
körmedlemmar och förvaring av körkåpor.

Djäknegården byggs till med en ny entrévolym i ett plan 
inom dess fastighetsgräns. Volymen placeras diskret 
på husets södra sida och samverkar med den befintliga 
entrén. I volymen skapas en generös pausyta med direkt 
åtkomst från hörsal samt nytt wc som ersätter det som 
idag ligger i källaren. 
Byggnaden kläs i kopparplåt och står på en sockel av 
granit som även inrymmer inlast i gavel åt öster, för 
funktioner i källaren. 


