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Modultyp 3v 2v 1v TOT

Vån 1 kvm 54 54 54

Vån 2 kvm 54 54

Vån 3 kvm 54

Bruksarea 162 108 54

Byggnadsarea 56 56 56

Antal moduler 16 10 7 33

Tot anv 2592 1080 378 4050

Tot stämplad 900 563 394 1856
När det gäller parkering finns möjlighet för 254 meter kantstensparkering.
Med beaktande av att växtlighet görs med vissa mellanrum kan 28 st 
parkeringsplatser skapas. Detta ger en genomsnittlig parkering per 

byggnadsstruktur (33 st) på 0,85 parkering per struktur eller omräknat

på total yta / parkering på 142 kvm per parkering. 

Utöver detta redan idag befintlig parkering i området.

Strukturen 1:100 Materialet

Ingång i muren Mötet med kyrkan från söder

Gatan och strukturen Urnväggen

Planer 1:400

Ytor
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37 700
Minst 37700 söndagar har passerat sedan katedralen i Strängnäs invigdes. Tillgängliga bedömningar om hållbarhet i förhållande till 
praktisk användning bleknar. Alla andra byggnader i närheten av domkyrkan är av senare datum och har ofta brukats på flera olika sätt. 
Denna bakgrund av beständighet och föränderlighet blir svaret på frågan vad vi önskar tillföra platsen kring domkyrkoberget.

Dåtiden
Nehemja vid återbyggandet av Jerusalems murar
445 f.kr. Den gammaltestamentliga hebreen Nehemja får av den persiske kungen, Ataxerxes I, tillåtelse att återvända till Jerusalem för att 
återuppbygga stadens murar och portar. Dessa låg i ruiner sedan fördrivningen av judarna något hundratal år tidigare. Han skaffar också 
access för resurser i form av byggmaterial och går själv in som arbetsledare för att inte säga ”pådrivare” i byggföretaget. Murarna är idag 
arkeologiska men staden finns kvar.
Teatro Marcello
Augustus inviger teatern något tiotal år före Kristi födelse. Genom åren används byggnaden naturligtvis som romersk teater men också 
som allmän materialresurs, bostäder, fortifikation, bostäder på nytt, verkstäder och handel till att idag inrymma lyxlägenheter och 
utomhusscen.
Tomas af Aquino
Samtidigt som den kristna läran gestaltas av en av dess stora teologer Thomas af Aquino, uppför en grupp Dominikanermunkar 
katedralen i Strängnäs. Bygget sker i tegel vilket visar sig vara ett mycket framgångsrikt materialval.
Martin Luther och Marcellusteatern
1500-talet pågår en revolution inom kristenheten. Den omnämns ofta som reformation men är säkert lika omvälvande som någonsin den 
franska. Marcellusteatern används under denna tid till diverse verksamheter.
Strängnäskatedralen och Gustav Vasa
Gustav Eriksson Vasa väljs till kung i Strängnäs den 6 juni 1523 och genast står katedralen med dess företrädare inför en ny politisk 
verklighet, som är svår att överblicka.
Branden 1723
Domkyrkotornet brinner och klockorna tystnar för en tid.

Nutiden
2020
 Strängnäs domkyrkoförsamling påbörjar arbetet med att uppföra bebyggelsestrukturer för att förnya kyrkans aktualitet i stiftet och i 
staden. Ambitionen inför uppförandet är samtidigt att bli en spjutspets, hur man kan utveckla området kring sin katedral för att inspirera 
andra stift i landet.
Strukturernas form beaktat generalitet och beständighet
Formen och mängden strukturer som föreslås bli uppförda beräknas fylla församlingens behov av lokaler de närmaste 30 åren. Då 
strukturerna placeras som ett omkväde runt domkyrkoberget bildas en ryggsida av strukturerna mot katedralen. Denna vägg har stor 
tjocklek och kan då för lång tid brukas för urnsättning av de i stiftet som önskar sådan för de hädangågna. Den bildar stödmur för platån 
mot kyrkan och möjliggör vertikal rörelse. Varje strukturenhet är i en till tre våningar, med ett fritt innermått av 6 x 6 m.
Strukturernas material med beaktande av beständighet
Med förutsättningarna ovan bestäms att låta tillverka en stor mängd beständigt tegel, samtidigt beställs en stor mängd ekvirke. Ek 
bedöms vara det träslag som har bästa beständighet för golv och takbjälkar över lång tid.
Byggnadsföretagets organisation
Stiftet anställer några erkänt skickliga och mogna byggarbetsledare, mentorer. Dessa bjuder in, via de olika stiften, unga engagerade 
personer som bildar arbetslag med ca 20 personer. Dessa grupper skolas in i murning och timmermansarbete för strukturerna. 
Arbetslagen uppför 2 eller 3 moduler var. Arbetet bedöms kunna ske i en sekvens över tid, men också ske med samtidighet. Slutarbeten 
såsom detaljutformning av fasad mot gatan, invändig teknisk försörjning och inredning sker med externa företag, beroende på vad 
strukturen skall användas till. Alla sådana arbeten sker efter att strukturerna är färdigbyggda.
Byggandets tider
De förarbeten som måste ske innan strukturerna börjar byggas är framför allt schaktning, ev. arkeologiska grävningar samt 
försörjningslederna i mark och gator. Dessa genomförs fram till år 2022. Från 2023 och framåt byggs strukturerna under en tidsperiod av 
10 år. Hela tiden tas strukturerna i anspråk allteftersom de blir klara. De användningsområden som är mest akuta för församlingen börjar 
annekteringen. Då har också ca 250 skickliga bygghantverkare utbildats via byggnationen av strukturerna på domkyrkoberget.

Framtiden
Strukturernas framtid
2100
Det digitala landskapet har delat folkets sociala liv i nya grupperingar. Många är hänvisade till egenaktivitet. Detta har inneburit behovet 
små arbetsplatser för reparationer, tillverkning av överlevnadsting samt annat som efterfrågas. Kyrkan tillhandahåller en tredjedel av sina 
strukturer för att ge utrymme för dessa människor med små resurser.
2200
En stor grupp människor har flytt från en krigshärd i sydvästra Europa med medföljande sjukdomar. Domkyrkoförsamlingen bygger om 
nästan alla sina strukturer till ett epidmisjukhus.
2300
Efter 30 år av tryggad fred i Europa börjar utbytena med områdena i det forna Italien skjuta fart. På nytt etablerar Dominikanerna ett 
kloster med bas i strukturerna kring Strängnäskatedralen, i det som under många år användes som epidemisjukhus.


