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AVTRYCK

De två lläggen på Domkyrkoberget är e
avtryck av sam den, de tar hand om
landskapets kulturhistoriska värden och
definierar sin egen iden tet. Genom a
skapa en tydlig, välkomnande byggnad
med generösa rum för möte och arbete
blir platsen e  besöksmål för åtskilliga
sy en, en fysisk form av idén a  skapa en
plats åt kultur, konst och människor. Nya

llägg som varsamt infogar sig i ordningen
på Domkyrkoberget och llför en egen,
öppen iden tet som  llåts fogas samman
av människorna som arbetar, besöker och
vistas här.

N

VY FRÅN KYRKOENTRÈEN

DOMKYRKOBERGET

Strängnäs domkyrka och dess omgivning
på Domkyrkoberget är en sammanhållen
miljö med mångfase erat kulturhistoriskt
värde. För a  inte förvanska denna
karaktär men sam digt skapa plats för fler
funk oner och stärka området som en
levande mötesplats, föreslås två nya
entrébyggnader, vid Domkyrkobergets
västra del och öster om Domkyrkan.

Domkyrkoberget präglas av den stora
domkyrkan med anor från 1200-talet, en
kyrka vars utveckling speglar stadens. I
området finns flera äldre byggnader, bland
annat Domkapitelhuset och Roggeborgen
från 1400-talet, Tryckerihuset från sent
1700-tal och Domkyrkobodarna från 1800-
talet. Området närmast Domkyrkan har en
stadsparksliknande karaktär och
Domkyrkoberget har fina parkrum och
utsiktsplatser.

DOMKYRKAN

På Domkyrkoberget möter Domkyrkans
kra fulla byggnadskropp det böljande
landskapet, himlen och ljuset. I dess inre
vilar lager av mänsklig historia, rum som
bär spår av d som passerat men som
också blickar framåt mot der vi ännu ej
mö .

Vår ambi on med Domkyrkan är a  värna
dess kyrkorum, byggnadens historia men
sam digt blicka in i dess fram d. Det finns
en önskan om a  kyrkans rumsligheter
och rörelser effek viseras och omgestaltas
för a  kunna klara de önskemål som finns
vad gäller användning, llgänglighet,
akus k och teknik.
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DOMKYRKAN

1. Tornrummet / Entré:
Tornrummet förslås a  bli e  renodlat vapenhus; e
avskalat rummet med enkla bänkar längs väggarna.
Rummet delas av med e  ny  entrésolplan i höjd med
södra fönstret. De a för a  inrymma e  ny  kapell
som är llgängligt via hiss och trappa i Bondekoret.

Entrén görs llgänglig för rörelsehindrad med en
trappli   ll kyrkorummet. Befintliga trappsteg används
i konstruk onen. Befintligt gallerpar  byggs om och
görs inåtgående, ev tas bort.

2. Recep on:
En recep on förelås placerat i kyrkorummet i direkt
anslutning ll tornrummet. Recep onen välkomnar
och leder en vidare.

3. Info / utställning:
Tidigare Dopkapellet föreslås bli rum för allmän
informa on. Här hi ar en informa on om den kyrkliga
verksamhet, pågående utställningar mm.
Rummet görs llgängligt med ny trappli  som fälls in i
befintliga steg. Maria altare och Dopfunt fly as  ll
Martyrernas kapell.

4. Bibliotekskoret / hängrum:
Rum för undervisning konfirmander och vuxna samt
hängrum. Befintlig fast inredning sparas. Nya bekväma
si möbler. Rummet görs  llgängligt med trappli  lika
vapenhusets lösning via Dopkapellet. Mellan dessa
rum återtas öppning där en li  installeras för
resterande nivåskillnad.

5 Cedercrantzka koret, ingen förändring.

6. Olivercranska koret, ingen förändring.

7. Norra vapenhuset:
Bakom befintligt vindfång inrä as e  rum för
kistmo agning i direkt anslutning  ll entré, lä
åtkomligt för externa aktörer. I anslutning ll
kistmo agning finns e  enkelt grovkök. Va en och
avlopp kan tänkas kopplas ll östra noden genom
in lliggande y erdörr. Komple erande väggar i trä
målas in i färg och kulör lika befintligt vindfång.

8. Dopkapell:
I det digare Martyrernas kapell i den del av rummet
som ligger i nivå med långhuset föreslås a  placera
Maria altare och Dopfunt.

9. Silverkammaren: Musikerkontor. Möjlig smitväg ll
ombyte kör och förvaring körkåpor via trappan i
hörnan av rummet.

10. Nedre sakris an:
De a fina rummet föreslås inrä as som en fast
utställning - domkyrkans ska kammare.

11. Övre sakris an:
Bjälklagret föreslås höjas ll nivå med orgelläktaren
och med en ny trappa placerat i koromgång nås
sakris an den vägen. Befintlig trappa från koromgång
ll orgelläktaren ersä s med en hiss som stannar på

övre sakris an samt e  ny  entrésolplan som
skapar full llgänglighet även  ll bälgkammaren.
Komple erande väggar i trä.

12. Bälgkammaren:
I de a rum placeras ombyte för kör samt förvaring
körkåpor. Rummet in ll föreslås ny jas som mötesrum
/ förvaring.

13. Koromgång, södra del:
Här placeras lämpligt temporära utställningar.

14. Sturekoret, ingen förändring.

15. Djäknekoret, ingen förändring.

16. Gyllenhjelmska koret, ingen förändring.

17. Södra vapenhuset: Bakom befintligt vindfång
inrä as närförråd och mellanlagring. Komple erande
vägg i trä.

19. Tynnelsökoret / Sparrekoret: ingen förändring.

19. Vårfrukoret, idag inrä at för lek och
barngudstjänst. Ingen förändring.

20. Bondkoret:
I kyrkans västra del ser vi en möjlighet a  inrymma
llgängliga arbetsplatser vilka kan nås via e  ny

mindre trapphus som inkluderar en hiss. Via denna
access kan även besökare välkomnas upp ll e  ny
kapell, en rumslighet som skapas med hjälp av e  ny
bjälklag i västra vapenhuset. I de a rum flödar ljuset in
genom de stora kyrkofönstren, här kan världsliga och
religiösa sammankomster flätas samman i  d och rum.
Det nya trapphuset möjliggör, via en gång under
marken, en direkt koppling ll den nya
entrébyggnaden i väster. På så sä  kan kyrkans
dri  och skötsel i huvudsak förläggas i den nya
byggnadens källare, där även e  generöst och effek vt
centralförråd skapas. Ny  bjälklag i bondkoret och
över västra vapenhus är tänkt som en träkonstruk on
som bygger vidare på Ove Hidemarks lläg.

21. Kärnkyrkan:
I kärnkyrkan föreslås monterat avskiljande par
förslagsvis u örd som en bärande träkonstruk on som
binder ihop  llägget med övriga  llkommande delar.
Par erna möjliggör parallella ak viteter i kyrkan
utan a  dessa stör varandra. E  ny  möbel för
styrning av ljud och ljus placeras på hjul. En ramp
monteras nedan för silverkammaren. I övrigt ingen
förändring än de digare nämnt.

22. Bondkoret, konsolbjälklag:
Församlingens kansli bebor de 2 konsolbjälklag som
inrymmas i bondkoret. I dessa spektakulära rum
inrä as flexibla kontor med möjlighet  ll fram da
indelning i flera glasade cellkontor. Översta
konsolbjälklag ger åtkomst ll  digare outny jade ytor
över Vårfrukoret.

23. Nya kapell:
I de a rum flödar ljuset in genom de stora
kyrkofönstren, här kan världsliga och religiösa
sammankomster flätas samman i  d och rum.
Golvet har trägolv och mot kyrkorummet finns e
stort glasat par  med täta, öppningsbara luckor.
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ENTRÉBYGGNAD I VÄSTER

Domkyrkan är områdets nav och den
självklara målpunkten på
Domkyrkoberget, denna plats tas llvara
och utvecklas ll en samlande entréplats.
Den föreslagna entrébyggnaden i väster
infogar sig varsamt i landskapet och
öppnar sig generöst mot Månssons
Trädgård. Byggnaden placeras med en
gavel mot Domkyrkan, möter upp
Tryckerihuset och Domkapitelhuset i skala
och bildar en helhet kring domkyrkans
entré.

Platsen blir e  tydligt möte mellan de
äldre husen och den nya byggnaden,
mellan kyrkans verksamheter och
världsliga ak viteter. En tydlig entré i den
nya byggnaden välkomnar besökaren, och
via den generösa trappan leds besökaren
vidare ll samlingssalen och caféet. Här
öppnar sig de inre rummen mot grönskan,
här kommer människorna nära det
storslagna naturrum som flätar samman
Domkyrkoberget med staden.

MATERIALITET

Entrébyggnadens tegel binder samman
det historiska med sam den och svarar
mot domkyrkans material och massivitet.
Den offentliga delen av byggnaden präglas
helt av tegel. Med stenen och fogen är det
möjligt a  arbeta med detalj och volym,
skapa generösa och begripliga rum som
sam digt är tunga och skulpturala för a
manifestera en värdig enhet där det
vardagliga upphöjts.
De offentliga rummen är tänkta a  vara
tåliga och öppna för människor a  forma
och formas av. Trä llför e  lager av
materialitet som hör den mänskliga
kroppen ll.
Domkyrkans llägg inordnar sig i
kyrkorummet sam digt som de tydliggör
e  ny  lager i dess inre. Trä, smde och
sten omtolkas och llförs.

PLAN - 1, 1:400

1:16:1  sopor
1:16:2 varuleverans
1:18  omklädningsrum, vaktmästare och musiker
1:19 omklädningsrum, kyrkvärdar och kyrkvakter
1:23  verkstad
1:24  fintvä
1:25  centralförråd
1:26 undercentral/teknik
3:19  arkiv
3:21  städcentral/grovtvä
3:22 städskrubb

4:6:3  degrum
4:6:4  diskrum
4:7  städ/ separat för kök
4:10  skrivarplatser
kökspersonal
4:11  porslinsförråd
4:18  förrum, temporära
utställningar
4:19  gång ll domkyrkan

PLAN 1

1:22 vaktmästeri
3:1  entré ll
verksamhetslokaler, kansli och
café
3:2  samtalsrum / diakoni
3:3  postsorteringsrum
3:4  kopieringsrum - repro
central
3:5 projektrum för provtryck
och notsortering
3:7  arbetsplatser -
församlingens
kontorsmaterielförråd

PLAN 2

4:13  no örvaring närförråd
4:14  möte / körövning /
repe on
5:1:1  bokningsbara rum för
alla, möte för 6 pers
5:1:2  bokningsbara rum för
alla, möte för 10 pers
5:1:3  bokningsbara rum för
alla, möte för 20 pers

PLAN 0, 1:200

3:17  kaffesta oner
4:2  samlingssal/caféyta
4:3  försäljning café
4:4 förråd stolar och bord ll
fikamiljö
4:5  förrum ll kök/
serveringsrum för dopfamiljer
mfl
4:6  kök
4:6:1  separat förråd
4:6:2  rum för hantering av
specialkost

FASAD MOT SYD, 1:200

PLAN 1, 1:200

FASAD MOT NORD, 1:200

PLAN 2, 1:200

SEKTION A-A, 1:200

SEKTION B-B, 1:200

SEKTION C-C, 1:200

SAMLINGSSAL OCH CAFÉ

FASAD MOT VÄST, 1:200

FASAD MOT ÖST, 1:200

VY MOT CAFÈ OCH KOPPLING TILL DOMKYRKAN



MOTTO: MUNKENS ÖRTAGÅRD

+12,0

+16,0

+12,0

+16,0

A A

B

B

C

C

+16,0

2:4
öppet n

er

A

B

B

C

C

+12,0

2:3

PLAN 0 + 1

2:3  gemensam
entréfunk on och café för KB
och Europaskolan

2:4 cafékök

2:5 undercentral teknik

2:4

2:5

PLANSCH  4 av 5

SITUATIONSSEKTION 1:400

DETALJSNITT 1:33

ENTRÉBYGGNAD I ÖSTER

I öster får den föreslagna entrébyggnaden
en nära rela on  ll Djäknegården och
Roggeborgen. En enkel och tydlig
byggnadsvolym kopplar samman platsens
befintliga verksamheter, sam digt som
den öppnar upp stadsrummet och leder
besökaren vidare upp på
Domkyrkobergets östra sida och ll
Domkyrkans mäk ga byggnadskropp.
Entrébyggnaden bjuder in besökaren i e
öppet inre, där ljuset llåts flöda genom
de generösa ljusinsläppen, och blicken
vandra upp mot Domkyrkan. I de a inre
möts staden och Domkyrkan i kroppens
och ljusets rörelse.
I de y re rummen som skapas mellan
bygganderna förtätas landskapet, siktlinjer
förstärks och den mänskliga kroppen och
sinnet möter platsens alla dslager.

PLAN 1, 1:200

2:4 cafékök

KONSTRUKTION

Y erväggar: Halvstens fasadtegel, lu spalt
och mineralisk isolering av stenull,
armerad platsgjuten betong samt invändig
beklädnad av tegelpla or. (alterna v  ll
stenull skulle kunna vara perlit i
granula orm)
Runt fönster/fönsterpar er/dörröppningar
sä s kompakterade stenullsreglar, som
fästs med plåtvinklar ll betongen. 
Va enutledning över karm i muröppningar
u örs med plåtbleck. Tätning på utsida
mellan karm och murverk u örs med bruk
i ver kal anslutningar. Vid insida karm
sä s bo ningslist och elas sk fogmassa.
Fogmassan döljs av bruksfog på insidan.
Horisontella murverksdelar runt fönster/
fönsterpar er/dörrar bärs konstruk vt av
stålkonsoler, som spänns in i betongvägg.

Bärande innerväggar/pelare: Platsgjuten
betong alterna vt tegelmurverk

Bjälklag:  Platsgjuten
betong. Tegelbeläggning på undersida
betongbjälklag sä s i form innan gjutning
och gjuts ihop med betongen. Golvtegel
sä s i fix.

Takkonstruk on: Beklädnad av
tegelpla or, platsgjuten betong, plas olie,
träreglar, isolering av stenull, lu spalt,
råspont, underlagspapp, strö- och bärläkt
och  takpla or av tegel. Takpla orna sä s
i bruk i anslutning mot gavelfasader. 
Beklädnad av tegelpla or i undersida
takkonstruk on  sä s i form innan
gjutning och gjuts ihop med betongen.

FASAD MOT SYDVÄST, 1:200

SEKTION B-B, 1:200 SEKTION A-A, 1:200

SEKTION C-C, 1:200

FASAD MOT NORDÖST, 1:200

PLAN 1, 1:200

2:3  gemensam entréfunk on och
café för KB och Europaskolan
2:4 cafékök
2:5 undercentral teknik

VY MOT ÖSTRA NODEN OCH DOMKYRKOBERGET

ENTRÉ OCH CAFÈ FÖR KB OCH EUROPASKOLAN

FASAD MOT NORDVÄST, 1:200

FASAD MOT
NORDVÄST, 1:200
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LANDSKAP

Domkyrkobergets vackra karaktär av
vindlande grusgångar mellan böljande
gräsklädda kullar på höjden  bildar grund
ll gestaltningen. Domkyrkan dominerar

omgiven av tydliga grusytor med
ornamen k av kullerstenslagda ränndalar.
Huvudstråk och förplatser är markerade
med naturstenslagda ytor. De nya lläggen
vid byggnaderna följer samma principer
med markering av ytor, men nu med fält
av marktegel vid husens bas. Solitära träd
planteras på liknande sä  som  digare i
kullandskapet. Murar av tegel och
natursten hämtar u ryck och skala från
den omgivande kyrkomuren.
Gestaltningen föreslås lågmäld och u örd
med få element. Domkyrkans förplats
frigörs och e  antal samlade rundlar av
granit med si kanter och
praktplanteringar sidoordnas. En
spegeldamm föreslås vid klocktornets fot
a  reflektera himmeln. Från
va ensamlingen rinner en rännil a  följa
ned ll Munkens örtagård.

MUNKENS ÖRTAGÅRD

Vid entrébyggnadens suterräng anläggs
Munkens trädgård som en hemlig plats
gömd bakom syrénhäcken. Här samlas
odlingar av medicinal- och örtväxter i
rundlar av flätad pil på en sammanhållen
grusyta. Vid huset läggs en ma a av
marktegel a  kliva ut på och för a  slå sig
ned på i väntan på servering. Platsen har
in ma må  och e  rikt u ryck i
växtmaterial. En plats för både
kontempla on och samvaro allt e er olika
situa oners behov. Slänten söder ut
planteras med fler fruk räd och ges
ordnade grusstråk.

PARKERING

Parkeringsytan i nordöst får en ny kantning
ut mot gatorna av en meterhög stödmur
av natursten som möjliggör en flackare
marklutning. De befintliga träden behålls
och skyddas samt  inordnas i parkeringen.
Infart föreslås frakt upp mot
entrébyggnadens förplats från Storgatan.
Roggeborgens marknivåer anpassas så a
den kan möta övriga byggnader och
grusytan på e  tydligt sä  i
sammanhanget. Förplatsen vid
entrébyggnaden beläggs med marktegel
och en dunge av solitära kastanjer bildar
förgrund. Ytan kan ta emot e  50‐tal bilar
och plats för e  60‐tal cyklar finns vid
grässlänten upp mot den utvändiga
trappan. Angöring för taxi och transporter
förs ända fram ll entrébyggnaden.
Turistbussar stannar vid Storgatan där
flera bussar kan stå  llfälligt.
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SITUATIONSPLAN 1:500

FÖRPLATS DOMKYRKAN

MUNKENS ÖRTAGÅRD,
VY FRÅN SYD

MUR VID PARKERINGEN

MUNKENS ÖRTAGÅRD,
VY FRÅN NORD
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