DOMKYRKOBERGET STRÄNGNÄS
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UPPGIFTEN

Strängnäs domkyrka med sin dominerande placering och omgivande äldre bebyggelse utgör en enastående kulturmiljö
och det är en stor utmaning att utforma
en kompletterande byggnad i det sammanhanget.

Huvuduppgiften i detta första skede har
tolkats som:

De i programmet ingående byggnaderna
utgör i sig en enhetlig kulturmiljö med
ett funktionellt samspel som förslagets
nybyggnad kan komplettera och vidareutveckla.

• Att hitta grunddragen i tankar om
domkyrkans inre samt funktioner i
omgivande byggnader.
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De befintliga byggnadernas detaljerade
användning förutsätter en närmre kännedom om interiörer m.m. och liksom för
projektet i stort är en nära dialog med
brukare och berörda myndigheter viktig.
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Huvudmålsättning Att gestalta en

nybyggnad som i sitt uttryck, sin organisation och sin placering betonar helheten:
• gudstjänstliv
• församlingsarbete
• stiftets verksamhet
• kontakter med olika målgrupper
En ny byggnad ska dessutom ha en placering och utformning som funktionellt
och rumsligt harmonierar med domkyrkan och sammanhanget i övrigt.
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Placering Byggnaden har placerats på

kyrktomten på domkyrkans norra sida
för att därigenom förhålla sig till stadens
medeltida, centrala delar och gatusystem.
Så långt som möjligt behålls befintliga
stigar och gångstråk samt befintlig vegetation. Markerade gravar ska ej beröras.
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Angöring, parkering Församling

och stift har en omfattande verksamhet
och domkyrkan är ett intressant turistmål. Sammantaget skapar detta periodvis
stora trafikrörelser och ett omfattande
parkeringsbehov.
Nuvarande angöringsgator utgörs av
Sturegatan, Kyrkbrinken och Kyrkogatan.
Parkeringar finns i mindre omfattning
i anslutning till dessa gator samt ca
40 på Stortorget och ett 30-tal intill
Djäknegården.

FÖRKLARINGAR

E domkapitelhuset

J månssons trädgård

N stora torget

A domkyrkans bodar

F övernattningshus

K domkyrkan - med ny tillbyggnad

S roggeborgen - kungliga biblioteket

B tryckerihuset

G, H bodar

L iordn.ställd parkeringsyta

C lejonporten

I benhus

M djäknegården - med ny tillbyggnad

Förslagets målsättning är att nybyggnaden
i sin gestaltning ska utgöra ett långsiktigt kvalitetsmässigt inslag i den mycket
känsliga miljön. Byggnadens volym avser
att genom sin sluttande form ansluta till
topografin. Samlingssalen markerar sig
mot övriga byggnaden genom sin form
samt högre volym.

Invändigt tänks samlingssalen, som fått en
mandorlaliknade form, utgöra ett nav liksom den grändliknande gården. Entréhallen/caféets, liksom foajéns, takhöjd avses
skapa en välkomnande rymd.

Som fasad- och stommaterial föreslås
varmt terracottafärgat tegel i förband. En
schematisk fasadidé redovisas med fönster placerade ömsom i fasadliv, ömsom
i grunda blinderingar. Takmaterial samt i
övre delen av samlingssalens fasad, falsad
skivtäckt plåt.

Församlingskansliets lokalisering till entresolplanet liksom foajén som delvis
omsluter samlingssalen(-erna), den glasade fasaden mot kyrkans fasadvägg, och
kommunikationen utmed gården, vill
bidra till en tydlighet och uppfattbarhet
av byggnadens organisation från det att
man kommer in i huvudentrén.

Den sluttande nordvästra fasaden utmed
den likaledes sluttande gångvägen från
Kyrkbrinken leder mot entréplatsen vid
huvudentrén.

• Att studera placering, utformning och
organisation för en kompletterande
byggnad.

I förslaget har dessa befintliga byggnader behandlats mer generellt för att göra
uppgiften möjlig i detta skede.
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Gestaltning, uttryck

1/3

Att tillskapa ytterligare parkeringsmöjligheter och förbättrad angöring är angeläget.
Förslaget vill visa en möjlighet att använda den östligaste delen av Månssons
trädgård för parkering i lämplig omfattning. I sydvästliga hörnet finns möjlighet
till angöring för bussar. Angöring sker
från Lektorsgatan.
Utsikten från kyrkan mot söder är anslående och exploatering måste väl avvägas och så många träd av värde som
möjligt bevaras.
Den befintliga stigen genom trädgården
uppgraderas som gångstråk genom att en
naturstenstrappa och en i marken välintegrerad ramp anordnas intill Benhuset
och Kyrkogårdsmuren.
Tillgängliga parkeringsplatser, HKP, tillskapas mellan den nya huvudentrén,
domkyrkobodarna och tryckerihuset.
Dessa två platser nås via Lejonporten.
Angöringsmöjligheter från Kyrkbrinken och Kyrkogatan underlättas genom
nybyggnadens respektive entréer mot
dessa gator. Leveranser till lokalerna för
drift-och underhåll angör via Kyrkogatan
eller gränden utmed Roggeborgen.

Foajén och norra vapenhuset föreslås
användas för utställningsändamål.

Nybyggnadens lokalyta utgör ca 3600
kvm fördelade på två plan samt entresolplan

VY FRÅN KYRKOGATAN

MOTTO: “3712”

DOMKYRKOBERGET STRÄNGNÄS

PLANSCH

2/3

PLANER SKALA 1:400/A1
ENTRESOLPLAN

teknik
frd
arkiv

KANSLI FÖR
FÖRSAMLINGEN

SEKTION A - A

ENTRÉHALL
övre del

ca +23,5
ca +19,5
ca +16

SEKTION B - B

A

Organisation Förslaget vill pröva
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Via byggnadens huvudentré och samlingssalens foajé ansluter en glasad kopplingsdel med sin sektion till norra vapenhusets perspektivportal. Byggnadens
huvudplan ligger i nivå med domkyrkans
huvudplan (undantaget västpartiet).
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Byggnadens inre utformning och organisation syftar till att ge ett generöst och
välkomnande intryck för besökande och
en samlande gemenskapkänsla hos kyrkans anställda.

arkiv

ENTRÉHALL /café

HUVUD
ENTRÉ

en koppling till domkyrkan via norra
vapenhuset och därigenom gestalta en
övergång mellan nybyggnadens mera
vardagliga verksamheter och uttryck,
till domkyrkans rumsliga mäktighet och
stämning.

frd

Entréer Byggnadens huvudentré vetter
mot den etablerade förplatsen, kyrktorget, vid domkyrkans huvudentré och
knyter an till befintlig gångväg ned mot
Kyrkbrinken och Kyrkogatan.

Sekundära entréer anordnas från ett nedre plan i hörnet mot Kyrkbrinken samt
innanför Korsporten i fonden av Kyrkogatan.
Den förra entrén leder till församlinslokaler och kan nyttjas för leveranser till
köket. Från den senare kan nås stiftets
kanslilokaler och vaktmästeri samt
fösamlingssalens foajé planet över och
därigenom också entréhall och café.
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Fasad mot sydväst
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Fasad mot nordväst
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Utförliga bilagor ger en god bild av domkyrkans nuvarande användning och frågeställningar kring respektive utrymmens
nyttjande men dessa frågeställningar behöver utredas närmre, i direkt kontakt
med brukare och därvid uppkomna diskussioner och idéer.

TILLB.

Kyrkan har mycket stora rumsliga kvalitéer, och karaktären av domkyrka understryks av de resliga tre skeppen, koromgången och de många sidokoren.

UTST.

Några av huvudfrågorna är förvaringsmöjligheter, nyttjandegraden av vissa utrymmen och personalutrymmen. Förslaget
redovisar i det här skedet några huvudtankar kring frågorna:

Dessa utrymmen upplevs för närvarande
som underutnyttjade.
Norra vapenhuset föreslås som entré
från föreslagen nybyggnad. Rummet innehåller bland annat den rekonstruerade
portalen till kärnkyrkan.
Tillsammans med södra vapenhuset bildar rummen en tväraxel, nära nog en
korsarm som berikas av ljus särskilt
från södra vapenhuset. Norra vindfåget
förlorar vid anslutningen av den nya
byggnaden sin funktion och kan därmed
demonteras.

het till närförråd i anslutning till foajén.
Dessutom är de föreslagna ytorna för
centralförråd tämligen lättillgängliga genom hisskommunikation.

Södra vindfånget utgör med all respekt
för Liljeqvists skickliga utformning i
dåtidens anda, ett dominerande element
i det södra vapenhuset. En tanke kan vara
att genom att avlägsna båda vindfången,
renodla rummens karaktär och tillskapa
en användning för kvalificerade utställningar.

Personalutrymmen Personalutrym-

Sidokoren Sidokoren är en tillgång

Förvaring I nybyggnaden finns möjlig-

UTST.

Norra och södra vapenhusen

men inryms huvudsakligen i nybyggnaden.

genom att de med sin skilda karaktär
utgöra varierade möjligheter för andakt.
Djäknekoret har en fin placering nära
högkoret och kunde få en annan roll om
det som förvaras kan flyttas till annan
plats (i nybyggnaden).

ÖVRIGA BYGGNADER
I det här första skedet finns begränsade
möjligheter att närstudera även de övriga
i programmet ingående byggnaderna med
avseende på enskilda rumsfunktioner.
Förslagets tanke är att befintliga byggnader väl fyller behovet av mötesrum och
hörsalar både i den ordinarie verksamheten och för kurs och konferensverksamhet av mera extern karaktär.
Även temporära arbetsrum samt rum för
övernattning kan inrymmas i befintliga
byggnader.		
		
Domkapitelhuset Inrymmer f.n.
stiftskansli inklusive biskopens arbetsrum.
Byggnaden har i hög grad bärande innerväggar och befintlig rumsindelning får anses som fast.
Rumsstorlekar varierar mellan ca 12 och
50 kvm. Rummen kan fortsatt ha funktion
som arbetsrum, grupprum och sammanträdesrum.
				
Tryckerihuset Innehåller arbetsrum,
grupprum och sammanträdesrum för
stiftskansli. På översta planet inryms ett
samlingsrum om ca 90 kvm samt personalrum och mottagningskök.
Som i fallet med domkapitelhuset är byggnadens innerväggar företrädesvis bärande
och rumsindelningen i stort given. Rumsstorlekarna är mellan 10 och 55 kvm.
Våningsplanen är tillgängliga med hiss.
		
Roggeborgen Innehåller mestadels
bokbinderi och magasin för Kungliga
biblioteket. Dessutom på översta planet
den s k Rikssalen om 158 kvm, som kan
samnyttjas med kyrkan.

VY FRÅN KYRKTORGET

Domkyrkobodarna Används idag

för bl a ungdomssamlingar, konfirmander,
föreläsningar. Då dessa lokaler lämpligen
omfördelas till den nya byggnaden kan
domkyrkobodarna frigöras, och en möjlig lämplig användning blir som lokal för
öppen förskola med tillgång till en liten
utelekplats som kan tillskapas väster om
byggnaden.

UTSNITT SITUATIONSPLAN

Djäknegården Byggnaden innehåller

huvudsakligen en aula (Djäknehallen) för
Europaskolans ändamål och inrymmer ca
200 personer.
Aulan kan nyttjas även av kyrkan. Byggnaden har behov av komplettering med
ny entré med toaletter mm om ca 100
kvm.
En vinklad tillbyggnad föreslås på byggnadens östra sida för att i minsta möjliga
mån påverka gatumiljön, samt göra ett så
litet avtryck som möjligt på den befintliga
fasaden.
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SKISS DJÄKNEGÅRDENS TILLBYGGNAD
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