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INLEDNING
Strängnäs domkyrka och dess omgivning är en levande kulturmiljö. Höjd över tidens snabba skiften är den samtidigt en 
del av sin samtid. Tradition och förnyelse, bevarande och förändring har alltid format livet i och omkring domkyrkan såväl 
som byggnaden. Domkyrkan är en levande kyrka som samlar både stiftet och församlingen och som har en potential 
att bli en nod för hela Strängnäs och den vidare regionen. Sedan ett antal år arbetar Strängnäs domkyrko församling 
med en vision för Strängnäs domkyrka och domkyrkoberget i framtiden. Avsikten är att varsamt anpassa delar av 
domkyrkan med omgivning till nuvarande och framtida behov hos församling, stift och stad.

Arkitekttävlingens första steg är främst inriktat på att finna koncept för gestaltning av den framtida byggnaden med 
ett tydligt förhållningssätt till platsen och byggnaderna. Avsikten är att det ska bli möjligt att lägga en bra grund för 
projektets fortsatta utveckling och genomförande. 

Juryn har valt fem förslag för vidare bearbetning. Förslagsställarna till dessa blir deltagarna i tävlingens andra steg. 
Uppgiften blir att, med hänsyn till befintliga kulturhistoriska värden, utveckla och konkretisera respektive förslags 
funktionella och arkitektoniska lösningar enligt instruktioner från juryn i samråd med arrangören. 

Innan tävlingens andra steg kommer tävlingsprogram och förutsättningar att utvecklas och de fem tävlande kommer 
att få nya direktiv av juryn att arbeta vidare med i sina förslag. Länsstyrelsen kommer också att yttra sig över de fem 
förslag som går vidare. Under hela processen kommer projektet att utvecklas och förändras allteftersom nya erfaren-
heter görs och omständigheterna förändras. De inlämnade förslagen och denna redovisning från juryn är ett av många 
steg mot ett förverkligande av visionen. 

Juryn vill tacka alla tävlande för deras arbete. Tillsammans visar förslagen ett mycket brett spektrum av lösningar, 
varav många av hög kvalitet. Förslagen har gett insikter och tankar kring hur denna mycket svåra och utmanande 
uppgift ska kunna lösas. 
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1.  Roggeborgen

2.  Gamla gymnastikhuset, SFV - Europaskolans  
 verksamhet

3.  SFV - Privatbostad

4a.  Paulinska huset (gamla biskopsgården) - SFV

4b.  Domherren  - Kyrkans hus/församlingshem 
 - Domkyrkoförsamlingen

5.  Lyktan - SFV - Europaskolans verksamhet

6.  Lektorsbostaden, i enskild ägo

7.  Biskopsgården - Strängnäs stift

8.  Domkapitelhuset (Konsistoriehuset) 
 - Domkyrkoförsamlingen, stiftsverksamhet

9.  Tryckerihuset - Strängnäs stift

10.  Domkyrkobodarna

11.  Domkyrkan

12.  Djäknegården
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10. Domkyrkobodarna
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Plan över Kyrkberget med statliga och enskilda byggnadsminnen samt kyrkligt kulturminne och fornlämningsområde. 
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TÄVLINGEN OCH DESS FÖRUTSÄTTNINGAR
Strängnäs domkyrkoförsamling med Aspö inbjöd i september 2017 till en projekttävling i två steg för domkyrkan och 
dess omgivningar. Tävlingen arrangeras av Strängnäs domkyrkoförsamling med Aspö med stöd av Strängnäs stift i 
enlighet med lagen om offentlig upphandling (LOU 2016:1145) och i samarbete med Sveriges Arkitekter.
Tävlingens första steg är idéinriktat och genomförs som en allmän internationell tävling. Andra steget genomförs som 
en inbjuden projekttävling mellan de fem förslag som juryn har valt ut. Samtliga förslagsställares anonymitet kommer 
att bevaras till bedömningen av steg 2 är avslutad.

Inför det andra steget kommer juryn i samråd med arrangören att utarbeta ett nytt tävlingsprogram med direktiv för 
utveckling av de utvalda förslagen med detta juryutlåtande som utgångspunkt. 
Arrangörens avsikt är att den arkitekt som vinner andra steget i tävlingen ska anlitas för att i dialog med beställaren 
utveckla sitt projekt till genomförande. 

Tävlingen startade den 18 september 2017 och har varit öppen för alla, oavsett nationalitet. Tävlingsprogrammet och 
allt underlagsmaterial nödvändigt för att utföra tävlingsuppgiften har funnits på Kommers eLite. 
Juryn besvarade 149 frågor från de tävlande under tävlingstiden. 
Sista dag för lämning av tävlingsförslag till allmän befordran var den 27 november 2017. Vid tävlingstidens slut hade 
97 förslag lämnats in, samtliga förslag godkändes av juryn och togs upp till bedömning.
Förslag och tävlingsprogram finns tillgängliga på Sveriges Arkitekters hemsida www.arkitekt.se och har också varit 
utställda i domkyrkan under bedömningstiden.

.
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JURYNS SAMMANSÄTTNING
•  Christofer Lundgren, juryns ordförande, domprost Strängnäs domkyrkoförsamling med Aspö
•  Lars Johnsson, 1:e vice ordf. stiftsstyrelsen, Strängnäs stift 
•  Fredrik Selander, stiftsdirektor, Strängnäs stift
•  Birgitta Wrede, ordf. kyrkorådet, Strängnäs domkyrkoförsamling med Aspö 
•  Birgitta Rubenson, vice ordf. kyrkorådet, Strängnäs domkyrkoförsamling med Aspö
•  Jacob Högfeldt, ordf. kommunstyrelsen, Strängnäs kommun
•  Kerstin Barup, arkitekt SAR/MSA professor PhD utsedd av Sveriges Arkitekter
•  Christoffer Harlang, arkitekt MAA professor PhD utsedd av Sveriges Arkitekter
•  Åsa Ehn Hillberg, landskapsarkitekt LAR/MSA, Karavan, utsedd av Strängnäs domkyrkoförsamling med Aspö

Jurysekreterare är arkitekt LAR/MSA Elisabet Elfström, Sveriges Arkitekter. 
Åsa Flarup-Källmark, arkitekt SAR/MSA programarkitekt och projektledare, är adjungerad till juryn.
Tävlingsfunktionär är Marie Rydén Davoust, Strängnäs domkyrkoförsamling med Aspö.

Juryn har under bedömningstiden haft fem heldagsmöten. Mellan dessa möten har juryns ledamöter också arbetat 
individuellt. 

Juryn har under bedömningsarbetet även tagit del av synpunkter från olika sakkunniga och referensgrupper: 
• Medarbetare från Strängnäs stift
• För parterna kring Domkyrkoberget  - Strängnäs kommun, Europaskolan, Statens fastighetsverk, Kungliga biblioteket
• Medarbetare från Strängnäs domkyrkoförsamling
• Projektgrupp för Domkyrkoberget
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TÄVLINGSUPPGIFTEN
Tävlingsförslagen ska ha ett helhetsperspektiv på Domkyrkoberget och uppgiften består av att gestalta en samlande, 
funktionell och hållbar märkesbyggnad med hög arkitektonisk kvalitet. I uppgiften ingår även användningen av de 
befintliga byggnaderna och utformning av de omgivande platserna.
Målet är att samla verksamheterna i domkyrkans omedelbara närhet och hitta synergieffekter på domkyrkoberget 
genom att utnyttja befintliga byggnader och samnyttja funktioner på bästa sätt. 

Tävlingens första steg är främst inriktat på att finna koncept för gestaltning av en framtida byggnad och ett förhåll-
ningssätt till den existerande platsen och byggnaderna.

Juryn har gjort en helhetsbedömning av förslagen och valt fem tävlingsförslag som enligt juryns bedömning har de 
bästa förutsättningarna för en fortsatt bearbetning.

Inför det andra steget kommer en antikvarisk konsekvensbeskrivning (KKB) av de fem förslagen att tas fram. Därefter 
kommer länsstyrelsen att avge ett yttrande över vilka idéer och förslag som ur kulturhistorisk synpunkt är lämpligt att 
gå vidare med och vilka som inte är det. Eventuellt kan även fördjupade antikvariska och tekniska utredningar behövas 
för vissa delar. Länsstyrelsen kan också komma att remittera ärendet till andra instanser. 

En barnkonsekvensanalys kommer att genomföras utifrån de fem tävlingsbidrag som går vidare till tävlingens steg 2.

Förslagsställarna till dessa fem utvalda förslag blir de tävlande i tävlingens andra steg. Innan tävlingens andra steg 
startar kommer tävlingsprogrammet och förutsättningarna att bearbetas utifrån arrangörens vunna erfarenheter från 
steg 1, precisering av lokalprogrammet, länsstyrelsens yttrande, resultatet från barnkonsekvensanalysen och den 
antikvariska konsekvensbeskrivningen.
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JURYNS SAMMANFATTNING AV TÄVLINGEN
Juryns arbete
Juryn har haft i uppgift att bedöma alla inlämnade förslag och välja ut fem tävlingsförslag för att delta i tävlingens andra 
steg där idéerna och konceptet ska vidareutvecklas. Vinnarna i steg 1 arvoderas med 300 000 SEK vardera varav halva 
arvodet betalas ut i samband med starten av steg 2 och resterande del betalas ut när programenligt förslag lämnats in och 
godkänts. För belöningar till förtjänstfulla förslag i steg 1 som inte går vidare till steg 2 disponerar juryn 200 000 SEK.  
Utbetalning av sådana belöningar kommer att ske i samband med offentliggörandet av resultatet i steg 2.

Juryns arbete startade med att göra konsekvensanalyser av olika principiella lösningar av tävlingsuppgiften. Förslagen 
delades upp i grupper och juryn analyserade fördelar och nackdelar med olika angreppssätt genom att jämföra projekten. 
Utifrån denna analys sökte sedan juryn efter förslag med de kvalitéer och den komplexitet som efterfrågades i pro-
grammet. I detta skede kunde de starkaste och mest intressanta kategorierna urskiljas:

- Nybyggnadsvolymer i anslutning till Domkapitelhuset längs Sturegatan
- Fristående byggnader som förläggs i övre delen av Månssons trädgård 
- Nya byggnadsvolymer norr om domkyrkoplan i anslutning till kyrkbodarna och Tryckerihuset
- Idéer som utvecklar miljön vid Djäknehallen och Roggeborgen och skapar bättre tillgänglighet från den östra sidan.
- Nya volymer i och i direkt anslutning till domkyrkans norra och/eller södra sida
- Fokus på idéer för domkyrkans invändiga utformning

Detta resulterade i en gruppering av projekten där de enskilda förslagens kvalitéer och utvecklingsbarhet blev utslags givande. 

Bedömningskriterier
I tävlingsprogrammet angavs följande kriterier, utan inbördes ordning, för bedömningen av tävlingsförslagen:

Arkitektonisk kvalitet och gestaltning 
•  Hur väl förslaget visar på en byggnad som samspelar med domkyrkan. Hur väl denna arkitektoniska helhet bidrar till  
 att stärka sambandet och skapa en nod.
•  Hur förslaget förhåller sig till de befintliga kulturhistoriska värdena i domkyrkan och i befintliga byggnader och till  
 domkyrkans omgivning.

Funktion, organisation, logistik och tillgänglighet
•  Hur väl förslaget uppnår tävlingsprogrammets krav på innehåll, samband och funktioner.
•  Graden av ändamålsenlighet, yteffektivitet, logistik och tillgänglighet.
•  Hanteringen av och anpassning till mötet med domkyrkomiljöns breda målgrupp.

Genomförbarhet och ekonomi
•  Att förslaget är möjligt att projektera och bygga inom den tidplan, budget och de tekniska och kulturhistoriska krav  
 som anges i tävlingsprogrammet.

Utvecklingsbarhet
•  Hur väl förslaget tål framtida förändringar och utveckling av verksamheten.

Hållbarhet utifrån ekonomi, förvaltning, miljö och sociala aspekter
•  Hur väl material och produkter står för kvalitet, är slitstarka, åldras väl och är underhållsvänliga.
•  Hur väl förslaget förmår bjuda in och främja delaktighet.
•  Hur väl förslaget är hållbara miljöer ur drift och underhållsperspektiv.
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Generell bedömning
Juryn konstaterar att det fanns ett stort intresse för att vara med och utforma domkyrkoberget i framtiden och är impone-
rad av den mängd material som producerats i de olika förslagen. Jurygruppen noterar också de svårigheter som det komplexa 
programmet inneburit och uppfattar att förslagen har haft svårt att uppfylla samtliga av tävlings programmets många krav och 
önskemål. Juryn konstaterar att alla förslag kan förbättras genom en minskning av volymen. Ett flertal av förslagsställarna har 
valt att lägga tonvikten på att hitta lösningar på i första hand endast en eller ett par av de frågeställningar som programmets 
ställt och då misslyckats med att gestalta en sammanhållen lösning för helheten. Förslagsställarna har generellt fokuserat mest 
på byggnadsvolymer och i lägre grad på åtgärder i domkyrkan, samspelet med befintliga byggnader eller utformning av 
landskapet och det offentliga rummet.

Förslagen ger en uppfattning om områdets möjligheter och viktiga insikter om hur domkyrkoberget kan utvecklas.  
Eftersom få förslagsställare har svarat på tävlingens alla uppgifter har juryn valt förslag som har ett huvudkoncept 
som har störst potential för vidareutveckling och bearbetning. 

Juryns resonemang kring förslagen redovisas nedan i ett antal slutsatser som vuxit fram under bedömningsarbetet.

Nedan visas ett antal principiella lösningar: 

Månssons trädgård

Roggeplan Sturegatan

Norr om domkyrkan, 
norra kyrkberget

Söder om domkyrkan, 
södra kyrkberget
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Jurygruppen har reflekterat mycket över aspekter som skala, arkitektonisk rytm och proportioner, rumslighet och 
stråk i förhållande till domkyrkan och velat hitta förslag som motsvarar programmets krav på att ha ett arkitektoniskt 
helhetsgrepp för domkyrkoberget. 

I tävlingsprogrammet förklarades förväntningarna på hur domkyrkoberget och dess omgivande miljö kan utvecklas 
samtidigt som de kulturhistoriska värdena ska bevaras och vårdas. Juryn har därför gjort en bedömning av förslagens 
tillkommande kvalitéer och jämfört med de existerande som eventuellt försvinner. 

Befintliga byggnader på domkyrkoberget förhåller sig idag med en välbalanserad respekt till domkyrkan. Juryn före-
drar de förslag som tagit fasta på stadens skala och rytm och som har en avstämd skala i förhållande till kyrkan som 
ska förbli huvudbyggnaden på berget. 

De nya tilläggen får inte uppfattas som isolerade och främmande i den befintliga miljön utan ska ha gestaltning som 
är självklar i sitt sammanhang och känns naturlig för platsen. Flera förslag har ett storslaget anslag med en skala och 
gestaltning som inte samspelar med vare sig kyrkan eller befintlig bebyggelse.

Domkyrkoberget uppfattas idag som en grön oas och utgör en unik miljö som fortsatt bör ha en grön och rofylld 
karaktär och inte urbaniseras. För att bevara läsbarheten av berget är det viktigt hur den nya bebyggelsen placeras. 
Månssons trädgård utgör en viktig koppling till staden och har potential att utvecklas. Juryn konstaterar att det inte är 
lämpligt att placera stora volymer långt ner i Månssons trädgård. En värdefull vy upp mot kyrkans södra fasad skyms 
och den visuella kontakten till – och från -  domkyrkoplan går förlorad. Det uppfyller inte heller önskemål om närhet 
till domkyrkan.

Flera förslagsställare har föreslagit nybyggnad på parkeringen mellan Djäknegården och Roggeborgen med sinsemellan olika 
förslag. Juryn ser att fina kvalitéer går att utveckla i den delen och att det ger en möjlighet att skapa en tydligare entréplats 
till området - men att det krävs en noggrann gestaltning. Bäst är de förslag med sidoordnande placeringar och en del förslag 
med vackra trapplösningar som behåller siktlinjen, förstärker stråket och kontakten med berget och kyrkan.

Juryn kan ha förståelse för och tilltalas av den rumslighet som bildas i de förslag som placerat byggnader nära dom-
kyrkans fasader men bedömer det som orealistiskt utifrån antikvariska aspekter. På samma sätt anser juryn att det är 
svårt att motivera ett större ingrepp i kyrkans fasad som inte tillför något som inte kan förläggas på en annan plats. 
I de förslag som juryn haft att ta ställning till har man inte funnit något förslag som på ett övertygande sätt kunnat 
visa hur en tillbyggnad på kyrkan kan åstadkommas. En del förslag har utvecklat utemiljön längs domkyrkan södra och 
soliga sida, något som juryn ser positivt på och anser ha en stor potential.

Flera bidrag har valt att accentuera en historisk idé om en omgärdande kyrkomur, antingen som en regelrätt mur 
eller genom att förhålla sig till och arrangera byggnaderna efter murens placering. Juryn finner greppet statiskt och 
problematiskt då det så tydligt skapar något som är innan- respektive utanför, något som strider mot programmets 
intentioner att göra domkyrkoberget mer tillgängligt.
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Kyrkans norra sida är idag underutnyttjad men har stor potential med flera möjliga vägar som kopplar till berget. Ett 
antal förslag har lagt byggnader i Kyrkogatans förlängning. Juryn tycker placeringen är möjlig men förslagen övertygar 
inte i sin gestaltning. I de förslag som har placerat sig i tävlingsområdets utkant framför radhusen bedömer juryn att 
sambandet med kyrkan går förlorad.

Några förslag har poängterat den viktiga axel som Gyllenhjelmsgatan bildar från centrala torget till domkyrkoplan 
genom en tydlig platsbildning framför Domkapitelhuset. Juryn tycker att det är intressant och något som också skulle 
tydliggöra platsens funktion som entré till domkyrkoberget. 

Juryn konstaterar att endast ett fåtal förslag i detta skede har svarat på de frågor som ställdes kring domkyrkan och 
kyrkorummets utnyttjande. Det är en väsentlig uppgift i tävlingsprogrammet som ska lösas i sitt sammanhang med 
tillkommande byggnader. De förslag som visar en ny förbindelse i Bondkoret bedömer juryn som en möjlig lösning. 
Domkyrkans torn och vindar är en outnyttjad resurs och det finns i materialet spännande förslag på hur tornet går att 
använda även om det innebär en utmaning att lösa tillgängligheten på ett smidigt sätt. I förslagen saknas än så länge 
restaureringsförslag som visar hur skönheten i katedralrummet kan höjas ytterligare och funktionerna förbättras lik-
som hur de mindre rummen och utrymmena i domkyrkan kan förbättras och utnyttjas estetiskt och funktionellt. Det 
saknas även en analys av hur kyrkans förbindelser med resten av domkyrkoberget kan förtydligas och utvecklas.

Fortsatt utveckling
Genom juryarbetet har ett flertal frågor som är viktiga att utveckla i det fortsatta arbetet identifierats:

- Nya byggnadskroppars placering och relation till domkyrkan och de befintliga husen

- Skala och rumslighet

- Kopplingen till staden

- Behandling av de offentliga rummen och landskapet

- Möjligheten till utveckling av domkyrkans estetiska och funktionella utrymmen/potential som domkyrkobergets  
 mest betydelsefulla byggnad.

- Redovisning av hur val av material och tekniker (tektonik) i tillägg och förändringar som föreslås förhåller sig till  
 domkyrkan och befintliga byggnader

- Val av material och tekniker som är långsiktigt hållbara och inte belastar miljön

- In- och utvändig logistik

- Frågor kring teknik och genomförande

- Förhållningssätt i gestaltning av nybyggnad och utemiljö i det historiska sammanhanget

- Kyrkbergets framtida siluett och verkan i staden från olika platser och avstånd som visar hur förslagsställaren ser  
 på balans, kontrast och samspel.

- Redovisning av förslagets syn på bevarande/utveckling samt anpassning /nyskapande.
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Christofer Lundgren, domprost  
Strängnäs domkyrkoförsamling med Aspö

Jacob Högfeldt, ordf. kommunstyrelsen, 
Strängnäs kommun 

Åsa Ehn Hillberg, landskapsarkitekt 
LAR/MSA, Karavan

Lars Johnsson, 1:e vice ordf.  
stiftsstyrelsen, Strängnäs stift 

Birgitta Wrede, ordf. kyrkorådet, 
Strängnäs domkyrkoförsamling med Aspö

Kerstin Barup, professor arkitekt SAR/
MSA, PhD

Fredrik Selander, 
Stiftsdirektor, Strängnäs stift

Birgitta Rubenson, vice ordf. kyrkorådet, 
Strängnäs domkyrko församling med Aspö

Christoffer Harlang, arkitekt MAA 
Professor PhD 

Juryns bedömning av de fem förslagen
Under senhösten 2018 kommer de tävlande arkitekter som går vidare till tävlingens andra steg att få nya precisa 
anvisningar och förutsättningar för utveckling av respektive förslag.
Juryn har valt ut fem förslag som alla har olika koncept för att utveckla domkyrkan och domkyrkoberget. Det är 
viktigt i den här tidiga fasen i processen att inte låsa sig i en bestämd konceptuell lösning utan att fortsätta att vara 
öppen för nya möjligheter i steg 2. 

Juryns beslut
De fem förslag som juryn bedömer bäst uppfyller kriterierna och har störst potential för en vidareutveckling är:

• nr 12 Kyrkobacken – där hela livet möts
• nr 39 Folier
• nr 45 Stora och små - möten för stora och små
• nr 90 Munkens örtagård
• nr 94 Möten vid muren

Samtliga förslagsställares anonymitet kommer att bevaras till bedömningen av steg 2 är avslutad.

JURYNS UNDERSKRIFTER
Juryn vill rikta ett stort tack till de tävlande för det stora engagemang som kännetecknar samtliga förslag. 
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”Kyrkobacken – där hela livet möts” är väl presenterat med 
en tydlig och inlevelsefull beskrivning och bra analys. Försla-
get har fina kvalitéer i sitt huvudanslag och har utvecklat 
landskapets befintliga värden. 

Ny bebyggelse koncentreras till domkyrkoplan i domkyr-
kans omedelbara närhet. Programmet har brutits ner i tre 
mindre volymer för att ansluta till Strängnäs småskaliga 
bebyggelsestruktur. 

Norr om Tryckerihuset föreslås en mindre byggnad med 
en funktion som Välkomsthus med entré mot söder och 
domkyrkoplan. Huset har förbindelse med Tryckerihuset 
genom en mindre utställningssal. 

Stora delar av parken lämnas orörd men de nya tilläggen 
som görs har en fin skala med en genomtänkt landskaps-
gestaltning. Längs kyrkans södra sida föreslås en plats 
med bänkar i goda sollägen med en fin utblick mot 
Mälaren.

Två nya byggnader placeras i den övre delen av Måns-
sons trädgård med en gemensam entréplats från Sture-
gatan. Huset närmast gatan är en modern och flexibel 
kontorsbyggnad med närhet till arbetsplatserna i Dom-
kapitel- och Tryckerihuset.

Den lilla byggnaden föreslås vara en fest- och samlingssal 
och har en liknande arkitektur som Välkomsthuset. Den 
befintliga medeltida kallmuren behålls och inkluderas i 
gestaltningen.

Placeringen av de nya husen ramar in och skapar en plats 
av domkyrkoplan på ett sätt som juryn tycker är positivt 
även om de gärna ser att rumsligheten ytterligare skulle 
kunna förstärkas och att en koppling till domkyrkan bör 
prövas. Samtidigt ser juryn gärna möjligheten att bevara 
kyrkbodarna utan att förta värdet av den föreslagna 
platsbildningen.

Nr 12 Kyrkobacken – där hela livet möts
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Nr 12 Kyrkobacken – där hela livet möts

Förslaget är väl genomarbetat med fina och spännande detaljer som skyltfönstret som illustrerats i kopplingen vid 
Tryckerihuset. Den föreslagna arkitekturen i det här skedet är schematiskt redovisad och saknar artikulering och be-
höver bearbetas och utvecklas vidare i nästa skede. Detta gäller särskilt för den föreslagna kontorsbyggnadens fasad 
och takutformning som juryn anser är klumpig och främmande och saknar den poetiska karaktär i gestaltningen som 
annars präglar förslaget. Dess höjd och slutenhet mot Sturegatan bör övervägas. Förslaget skulle vinna på om den 
finstämdhet som finns i planen och gestaltningen av landskapet går att återfinna i de nya husens artikulering.
Materialvalen är oklara i förhållande till befintlig bebyggelse samt hållbarhet; alternativ kan utvecklas. 

Vid Roggeplan föreslås en ny och bättre angöring till kyrkan genom ny höjdsättning och markbehandling och ett för-
tydligande av det olika funktionerna. Juryn anser att förslaget här är väl avvägt och skapar en ny tydlig entrépunkt till 
berget från stadens östra sida.

Befintliga lokaler och kyrkan
Interiört i domkyrkan föreslås bara mindre förändringar med en omdisponering av ytorna för ett mer effektivt nytt-
jande och bättre arbetsmiljö för personalen. Den idag öppna ytan under sakristian föreslås byggas in och användas för 
förvaring med åtkomst från utsidan. Förslaget är bra och bör kunna fungera om tillgängligheten mellan de olika planen 
kan lösas. Befintlig stomme i domkyrkan måste bevaras från genomskärningar av valv o.d. och arbetande personal 
måste kunna komma åt utrymmen samtidigt som gudstjänst pågår i kyrkan. 

Material
Husen föreslås utföras i koppar och trä. Koppar är ett tveksamt materialval ur miljösynpunkt och andra möjligheter bör 
övervägas i det fortsatta arbetet.  

-14-
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Nr 12 Kyrkobacken – där hela livet möts

KYRKOBACKEN - 
ÖVERSIKT TÄVLINGS-

FÖRSLAG
1. Kyrkobacken - den sam-

lande plats där staden, stiftet & 
församlingen möts.

2. Domkyrkan - de vackra kyrkorum-
men lyfts fram.

3. Välkomsthuset - gemensam entré och märkes-
byggnad. En samlande och funktionell byggnad 

av hög arkitektonisk kvalitet. Välkomst huset ersätter 
befintliga domkyrkobodar och kopplas till Tryckerihuset.

4. Kapell - ett avskalat och flexibet rum med utsikt över 
Domkyrkoparken.  Inryms i Välkomsthuset.

5. Tryckerihuset - länkas ihop med Välkomsthuset och fungerar 
som gemensam mötesanläggning för stift och församling.

6. Lejonporten - historisk huvudentré till Kyrkobacken. Den låga muren 
ersätts av en grind för att möjliggöra tillgänglig angöring med bil till Domkyrkan.

7. Domkapitelhuset - bevarade arbetsplaster i historisk miljö.

8. Månssonshuset - ett rationellt och effektivt kontorshus för stift & församling.

9. Månssonssalen - en flexibel fest- och samlingssal med vackert läge invid Månssons 
trädgård.  Byggnaden ramar in Kyrkobacken mot söder.

10. Månssons trädgård - en ny smitväg byggs från korsningen Sturegatan/Lektorsgatan upp 
mot Månssonhusen och Domkyrkan.  Månssons trädgård kan på sikt utvecklas där delar av den 

trädgårdskaraktär som anläggs runt de nya Månssonhusen spiller ut i parken.

11. Örtagård. På Månssonshusets tak och platsen nedanför återfinns en örtagård. På en bädd av grus 
anläggs upphöjda planteringsytor med krydd- och läkemedelsväxter som minner om en medeltida örtagård.

12. Stora torget - återskapad yta för folkliv. Parkeringen med sammanlagt 46 p-platser flyttas ut för att skapa utrymme för vistelse på torgets 
mitt. Trafiken kan ledas om med enkelriktade körfält på respektive sida om torget för att stärka gångkopplingar.

13. Djäknetorget - En sluttande torgyta i gatsten runt Djäknegården. Detta skapar en värdigare entré från Stora torget och länkar detta stadsrum 
tydligare till torget. Mot Storgatan anläggs en ficka med plats för två bussar. Besökande med buss angör Domkyrkan från denna punkt.

14. Djäknegården - en glasad foajé/vinterträdgård stärker Djäknehallen och aktiverar Djäknetorget.

15. Roggeborgen - bibliotek och arbetsplatser/möjlighet att hyra ut.

16. Kyrkoparkeringen - Planas ut och effektiveras med en mur mot Domkyrkoberget. Plats för 52 bilar. En trapp byggs i hörnet av parkeringen 
som leder upp mot den norra entrén. Två stora lövträd planteras inne på p-ytan.

17. Kyrkomuren - Ny mur som byggs mot parkeringen och vidare västerut. Muren definierar Domkyrkoberget mot staden och förankrar den be-
fintliga porten vid Djäknegården och en ny port/entré (nr 20). Mot befintliga radhus planteras träd och buskar.

18. Kv Tullbommen -Triangelytan norr om skobyggnaden omdisponeras till parkering för 10 bilar.

19. Utsiktsplats - En plats anläggs i bästa sydläge intill Domkyrkan med parksoffor och bord. Två större träd föreslås fällas för att skapa utsikt mot Mälaren.

20. Brinkporten - Ny entré/port liknande Lejonporten i Kyrobrinkens förlängning.
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Nr 39 Folier 
”Folier” refererar till hur byggnader har adderats till domkyrkan genom historien och föreslår samma förhållningssätt 
för den nya bebyggelsen. En sekvens skapas genom en serie mindre paviljonger, folier, som placeras kring domkyrkan 
utan att inkräkta på dess skala. 

Genom att dela upp programmet skapas en elegans och flexibiltet i förslaget, det är lätt att både lägga till och dra 
ifrån, och har på det viset en utvecklingsbarhet som juryn tycker är mycket intressant och värdefull.

Mot Sturegatan föreslås ett högt och smalt kontorshus i fem våningar något förskjutet i förhållande till Domkapitel- 
och Tryckerihuset. Här saknar juryn den finstämdhet i skala och artikulering som resten av förslaget visar. Huset är för 
högt, relationen till de befintliga husen och upplevelsen från Sturegatan behöver studeras och byggnadens arkitektur 
artikuleras i balans med omgivningen.

I parken ligger fyra nya byggnadsvolymer utspridda runt kyrkan. Bron, Kapellet, Paviljongen och Entrén.

Bron är en ny länk mellan domkyrkan och Roggeborgen i samma läge som den gamla passagen tros ha varit. 

I parkens sydöstra del framför Roggeborgen föreslås ett fristående kapell. Placeringen i slänten är känslig och kapellet 
skulle delvis skymma både upplevelsen av domkyrkan och Roggeborgen. Juryn anser inte att ett nytt kapell är nöd-
vändigt som separat byggnad.

Paviljongen är placerad norr om domkyrkan i anslutning till kyrkbodarna och är tänkt som en del av se- och upptäcka-
miljön med plats för temporära utställningar. Tillsammans med kyrkbodarna kan det bli en fin helhet om entrén vänds 
mot söder.

Söder om domkyrkoplan ligger Entréhuset som utgör en av entréerna till den nya gemensamma receptionen som är 
ingrävd i slänten i Månssons trädgård med direkt access från den nedre nivån. Från den nya receptionen når man dom-
kyrkan genom en spiraltrappa upp i Bondkoret vilket är funktionellt och intressant.

Vid Roggeplan föreslås ett nytt parkeringsdäck som på det övre planet har en angöringsplats för bussar. Juryn anser 
att anslaget är för stort och konkurrerar med den centrala entréplatsen som bör vara vid domkyrkan. 
Perifert placeras en mindre volym som föreslås innehålla vaktmästeri, verkstad och grovkök, en placering som är 
olämplig utifrån logistik och drift.

Juryn saknar en redovisning av hur landskapet ska gestaltas i de befintliga delarna och hur de nya tilläggen möter 
domkyrkoberget.  
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Nr 39 Folier

Befintliga lokaler och kyrkan
Förslaget har ett genomtänkt koncept för hur befintliga och nya byggnader kan kopplas 
ihop.
De nya länkar som föreslås skapar förutsättningar för ett mer effektivt och flexibelt sätt 
att använda de befintliga husen. Domkyrkobiblioteket föreslås flytta till mer ändamålsenliga 
lokaler i Roggeborgen och istället kan utrymmet användas till barnverksamheten. Spiral-
trappan från den nya receptionsdelen landar i Bondkoret som återställs till full takhöjd då 
körläktaren i Cecilasalen tas bort och körrepetitionerna flyttas till Rikssalen i Roggeborgen.

Domkyrkans funktioner har markerats och är i princip väl genomtänkta, dock finns inte vaktmäs-
teri och praktiska arbets utrymmen här. Rummens utformning, inbördes kontakter och förbindel-
ser liksom funktioner samt mer detaljerade lösningar kan utvecklas och förbättras. 

Material
Förslaget är något svårläst i sin presentation och saknar detaljer och beskrivning av ingående 
material men innehåller en idérikedom och estetisk precision som juryn tror på och som kan 
utvecklas. 
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Nr 39 Folier
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”Stora och små möten – för stora och små” utgår från 
befintlig situation och föreslår tillägg för de funktioner 
som inte ryms eller är ändamålsenliga inom den befintliga 
bebyggelsen. Förslaget är välstuderat både beträffande 
byggnadernas användning och landskapets bearbetning. 
Domkyrkoplan lyfts fram som en samlande entréplats 
med en ny byggnad i söder som innehåller reception, 
informationscenter och stiftets kansli. Domkyrkan är väl 
studerad och innehåller intressanta och effektiva lös-
ningar för de olika ändamålen. Det föreslagna nya huset 
är byggt i suterräng med en nedre entré från Månsson 
trädgård och förbindelse med Domkapitelhuset.

Juryn anser att det nya huset är för högt i förhållande till 
de befintliga husen och dominerar även över domkyrkans 
gavel. Exponeringen mot Domkyrkoplan borde krympas 
och placeringen ses över så att utblicken mot grönytor-
na söder om domkyrkan samt Långberget och Mälaren 

inte går förlorad. Arkitekturen har släktskap med de 
befintliga byggnaderna men bör artikuleras mer följsamt. 
Den nedre våningens gestaltning med arkadtema är inte 
övertygande och behöver utvecklas. 

I Månssons trädgård kan angöring och en mindre parkering  
anläggas som nås från Sturegatan. Juryn vill att den viktiga  
vyn från söder studeras ytterligare så att vyn mot Domkyrko-
plan och mötet med berget fortfarande går att utläsa.

Den befintliga grusplanen vid Roggeplan delas upp med 
en parkeringsdel och mer formaliserad entré till berget 
genom en terrängtrappa som också kan fungera som 
sittplatser och uppehållsytor för Europaskolan. Mot 
Djäknehallen föreslås en mindre tillbyggnad i glas som 
kan vara ett café men också fungerar som en tillgänglig 
passage mellan de olika nivåerna.

Nr 45 Stora och små möten – för stora och små
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Nr 45 Stora och små möten – för stora och små

Befintliga lokaler och kyrkan
Förslagsställarna har gjort en grundlig analys av hur de 
befintliga lokalerna kan disponeras på bästa sätt. Vissa 
funktioner byter plats och stiftets kansli föreslås sitta sam-
lat i den nya byggnaden.
Domkyrkan nås genom den nya byggnadens suterrängvå-
ning med en uppgång i Bondkoret. Det skapar en effektiv 
och smart tillgång till ytor i det nya huset som kan inrymma 
vaktmästeri, förråd, verkstad osv.
I kyrkan tillgängliggörs tornet och kyrkovindarna genom 
en förbindelse via Ceciliasalen. Att nå tornet och få unika 
utblickar över staden och Mälaren är en extra kvalitet och 
kan i sig vara ett besöksmål.
Inne i kyrkan löser man möjliga avsektioneringar med 
glaspartier som inte stör den visuella upplevelsen men ger 
möjlig het till att ha flera verksamheter samtidigt utan att 
störa varandra.

Sakristian föreslås flyttas ner en våning i nivå med altar-
koret för bättre tillgänglighet och den övre sakristian kan 
användas till mötesrum. I källarvåningen skapas en ny och 
tillgänglig entré med bra koppling till Roggeborgen och 
parkeringen på Roggeplan.
Roggeborgen föreslås få en mer publik användning med 
mer koppling till kyrkans verksamhet men också lokaler 
som kan användas av Europaskolan.

Material
De nya husen föreslås uppföras i tegel för att knyta an till 
historien och traditionen.
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Nr 45 Stora och små möten – för stora och små
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I ”Munkens örtagård” placeras en ny byggnad med 
samma förhållningssätt till domkyrkan som de befintliga 
husen som finns på berget. I förslaget samlas arbets-
platser för stift och församling i det nya huset och frigör 
utrymme i de befintliga byggnaderna för mer publik 
verksamhet.

Landskapet och omgivningen lämnas obearbetade sånär 
som på en ny parkering vid Roggeplan.

Det långa och smala tegelhuset är stilrent redovisat 
och tar upp höjdskillnaden i en suterrängvåning. Mot 
Domkyrko plan är gavelsidan två våningar hög och rym-
mer en entrédel med en gemensam reception. En källar-
våning förbinder det nya huset med domkyrkan på ett 
effektivt sätt men är mer av en intern serviceförbindelse 
än en publik entré möjlighet till kyrkan. Den nya byggna-
den har en samlande funktion då flera verksamheter kan 
samlas här. I trädgårdens nivå är en samlingssal föreslagen 
som får en fin kontakt mot det gröna. De övre planen är 
kontorsytor illustrerade som cellkontor och saknar en 
flexibilitet som är önskvärd.

Från entréplatsen kan man ta sig till Munkens örtagård 
antingen genom det nya huset eller via en utvändig trap-
pa. Trädgården aktiveras och blir ett tydligt grönt stråk 
med det nya huset som fond.

Det nya husets placering har förhållit sig till den gamla 
kyrkomuren och hela byggnaden ligger i Månssons trädgård 
utanför själva Domkyrkoplan. Juryn anser att intentionen 
med husets funktion som entrébyggnad blir försvagad då 
avståndet till domkyrkoplan är för långt och rumslighe-
ten som den beskrivs i förslaget uteblir. Huset är också 
utsträckt i längd och kommer att skära av kontakten 
mellan Månssons trädgård och Lyktan och upplevelsen av 
domkyrkobergets gröna anslag. Juryn vill att den vik-
tiga vyn från söder studeras ytterligare så att vyn mot 
Domkyrkoplan och mötet med berget fortfarande går att 
utläsa. Husets fasader, artikulering och proportioner, bör 
arbetas så att de i högre grad harmonierar med befintliga 
byggnader.

Den yttre miljön är översiktligt behandlad och kan för-
tydligas och detaljeras för större förståelse av hur den 
kan användas och upplevas.

Nr 90 Munkens örtagård
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Nr 90 Munkens örtagård

Befintliga lokaler och domkyrkan
I Bondkoret föreslås en hiss som en ny förbindelse som kopplas till den nya entrébyggnaden genom en underjordisk 
gång. Kyrkans drift och skötsel samt centralförråd kan på så vis få nya och ändamålsenliga lokaler i det nya huset med 
bekväm access till kyrkan. 
I kyrkan har två zoner definierats som inte har direkt koppling till kyrkans funktion som gudstjänstrum. Den västra 
delen är den publika delen som lätt kan ställas om för olika ändamål. Domkyrkobiblioteket flyttas till Roggeborgen och 
i det nuvarande biblioteksrummet föreslås en multifunktionssal. Även Ceciliasalen blir mer tillgänglig i och med den nya 
hissen från entrébyggnaden.
I den nordöstra delen i anslutning till sakristian föreslås personalutrymmen för kyrkans personal fortsatt ligga men 
utvecklas så en del av de verksamheter som ligger där idag kan flyttas till det nya huset.

Material
Entrébyggnaden föreslås utföras i tegel för att binda samman det historiska med samtiden och svara mot domkyrkans 
material vilket juryn ser som väl anpassat. Invändigt används trä för kontorsytorna och har ett mer intimt anslag.

1 2 3

4

5

entré café samlingssal

6

7

SITUATIONSSEKTION D-D 1:400
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Nr 94 Möten vid muren
”Möten vid muren” har tagit fasta på den historiska muren och förhållit sin analys och sitt förslag till den. Parken och 
muren är nyckelkomponenter där parken är ett inbjudande grönt rum och muren orienterande med ett starkt symbol-
värde. De nya byggnaderna är en social nod och länk mellan kyrka och omvärld, ute och inne, uppe och nere. Förslaget 
är väl presenterat men den finstämdhet som man kan läsa i planen återfinns inte i modellbilderna där husen förefaller 
större och med proportioner som känns främmande. 

Förslagets illustrationer bygger i stor utsträckning på sektioner vilket på ett fint sätt visar bergets uppbyggnad och 
förslagets tillvaratagande av höjdskillnader och väderstreck. En detaljering i plan som motsvarar sektionerna vore 
värdefull.

Muren bör inte vara en framtida gräns, förslagets murmotto tolkar juryn snarare symboliskt som ordnande element och 
markör för domkyrkans betydelse. Kanske ska murbegreppet hellre användas för de fasta tegelmurarna som känne-
tecknar Domkyrkoberget och som förslaget förtjänstfullt bygger vidare på som material i nybyggnaden av tegel. 

Två nya byggnader föreslås i domkyrkobergets västra del. Mot Sturegatan tvärställt mot Domkapitelhuset placeras 
ett nytt kontorshus för stift, reception och centrallager. Husets placering bildar en förplats framför Domkapitelhuset 
och stöttar Lejonporten som entré till berget. Huset blir en länk mellan gårdsplan och park, kyrkan och staden. 

Separat placeras en fristående paviljongsbyggnad vid den södra muren. Paviljongen är en social nod som rymmer samlings-
lokaler och ett trädgårdscafé. Byggnaderna aktiverar den delen av Månssons trädgård som har ett nytt accentuerat stråk 
från Brinska vägen direkt in i parken, vilket juryn tycker är mycket positivt.

Husen förefaller onödigt stora och förslaget skulle vinna på att skalas ner. Särskilt blir kontorshusets slutna fasad som 
möter bebyggelsen vid Sturegatan påtaglig.

Byggnadernas olika formspråk behöver förtydligas och förklaras. Gestaltningen av en massiv tegelbyggnad har direkt 
koppling till domkyrkans tyngd och passar väl i kontexten. Om byggnaden med platt tak är av betong krävs en mo-
tivering av materialval och varför man ser behov av flera tektoniska val. Gestaltningen visar kvalitet i arkitektur och 
teknik i helhet och detalj vilket ger en harmoni och ett lugn som passar på berget. 

Från källarvåningen i kontorshuset vilken rymmer bl.a. centrallager finns en underjordisk förbindelse till kyrkans syd-
västra hörn i Bondkoret vilket ger nya möjligheter för kommunikation med kyrkan.

Kapell/ 
Förberedelserum

Parkcafé

Förbindelsegång

Samlingssal
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Sektion Möten vid muren



Nr 94 Möten vid muren

Domkapitlets 
gårdsplan

ReceptionenLejonporten

Solhörna vid muren ParkcaféetLångbänk 
vid muren

Lek Långbänk Odling

Befintliga lokaler och domkyrkan
Församlingens behov tillgodoses i Tryckerihuset och Domkapitelhuset föreslås bli mötesrum och vaktmästeri.
Interiört i domkyrkan föreslås få förändringar och de är alla reversibla. Den medeltida gången som kan ha funnits mellan 
Roggeborgen och den övre sakristian återskapas.
Förslagets sammankopplingar mellan byggnaderna under jord i såväl väster som öster pekar på förståelse för karaktären 
av flera byggnader kopplat till behovet av invändiga kommunikationer.

Material 
Den massiva murkaraktären passar väl och tegel är ett beprövat och hållbart material. Betong som fasadmaterial kan 
upplevas främmade i sammanhanget. 
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Fasad Möten vid muren mot Sturegatan



A

B’

A
’ B

Månssons trädgård

Stift & 
Reception

Paviljong

Domkyrkoparken

Parkering - 
Turistbussar

Tullbommen

Domherren Mälaren

Lejonporten

SITUATIONSPLAN 1:1000

Nr 94 Möten vid muren
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Plan Möten vid muren




