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Fasad väster längs med Sturegatan. Skala 1:400

Fasad söder. Skala 1:400

Situationsplan. Skala 1:1000

Vy mot söder med den västra entregården till den nya byggnaden i förgrunden

Samlingssalens östra fasad med församlingscentret i sluttningen under

Domkyrkoberget

Bokstöd

Strängnäs imponerande domkyrka på Domkyrkoberget dominerar sin omgivning och
stadsbilden. En ensemble av kulturhistoriskt värdefulla byggnader i en intim park med
historiska träd, monument och slingrande gångstigar, omger katedralen. De omgivande
byggnaderna linjerar de två huvudstråken upp till katedralen, från Stora torget i norr och
shoppingcentret i väster. Från parkens gångstråk fås storslagna vyer över staden och sjön
Mälaren. Det är viktigt att nya tillägg respekterar utsikterna runt om och till och från katedralen. Trots att nya funktioner bäst placeras med ingång intill huvudentrén placeras inga
byggnadsvolymer direkt mot katedralbyggnaden.

Strategin för en ny byggnad på Domkyrkoberget är dock nära kopplad till huvudentréns
gårdsrum i väster, som inringas av domkyrkans mäktiga torn, Domkapitelhuset och Tryckerihuset. Entrén till gårdsrummet inramas av dessa två kulturhistoriskt viktiga byggnader
och för att ytterligare förstärka gårdsrummets södra sida placeras här ett ’Bokstöd’. Denna
nya volym inrymmer en entré till ett nytt förvaltnings- och kulturcentrum för Strängnäs
stift och församling. Ett glasat, generöst och långsträckt entrérum längs med gårdens södra
sida välkomnar besökare som också ges en glimt av samlingssalen bakom.
Receptionen är placerad i noden av flera olika funktioner och kontrollerar ingången till
samlingssal, kontor, bibliotek och andra samhällsfunktioner som erbjuds här. Här finns
också en ingång till det gamla Domkapitelhuset som får nya funktioner.
Samlingssalens synliga och representativa volym är det enda tydligt uppenbara nya tillägget
i katedralens närmaste omgivning. De övriga nya byggnadsvolymerna placeras mot gatan i
väster eller i en våning under då de utnyttjar den naturliga sluttningen mot söder men med
minimal utgrävning. Här placeras en ny administrativ atriumbyggnad mot Sturegatan. Det
är en så kallad ”småstadsbyggnad” influerad av Hans Westmans stadshus i Simrishamn, en
stad som liknar Strängnäs medeltida gatumönster, tegel- och träarkitektur.
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Samlingssalen kan delas i två rum. “Mattor” av klinkers, liksom i Domkyrkan, skapar ytterligare rum i rummet.
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Vy från utställningsrummet mot utegården, kontoren bakom och Domkyrkobiblioteket in till höger. Den södra terassen ligger till vänster.
Arkitekturspråk

Distribution av funktionsprogrammet

Den gotiska tegelkatedralens arkitektur, material och detaljer, tolkas på nytt i den nya
byggnadens nutida men också ”arkaiska” formspråk. En skiftande palett av röda tegelstenar
bränns på traditionellt sätt för att få fram en variation i ton från orange till mörkgrå. De
runda detaljerna på domkyrkans västra fasad refereras och används som ett visuellt och
rumsligt tema i den nya samlingssalens fasader, både som stora runda fönster som inifrån
inramar de vackra perspektiven mot söder och öster, men också som ett dekorativt inslag i
byggnadens parapet i form av indragna, cirkulära fördjupningar i teglet.

Den nya byggnaden åt domkyrkoförsamlingen och Strängnäs stift ger tillgång till stiftets
kontor, kökslokaler och den nya samlingssalen direkt från entréhallen. Här finns också en
liten kafébar som kan användas när samlingsalen är upptagen. Köksutrymmena ligger i
direkt anslutning till kafébaren och samlingssalen. Samlingssalen kan delas av i två separata rum med varsin entré. I alla de publika rummen ligger mönstrade ”mattor” av klinkers,
liksom domkyrkans golv.

Landskap
Det befintliga parklandskapet bevaras så långt som möjligt. En ny entrégård planteras med
träd och nya bänkar integreras i markutformningen. En ny trappa leder upp från Sturegatan till en kontorsentré.

På våningen under entrégården, -1, placeras alla församlingsfunktioner med kontor runt
ett atrium / utegård. Här finns även ett utställningsrum samt domkyrkans bibliotek som
blickar ut mot Sturegatan och utegården. Ett öppet rum med sköna sittplatser vätter också
mot gården men även mot en stor terass i söderläge. Söndagsskolans entré är också via
terassen. Inbyggd i sluttningen placeras omklädningsrum, toaletter och förråd. Här finns
också ett avsides kapell / mötesrum. Resten av stiftet får kontor och mötesrum i Domkapitelhuset och Tryckerihuset.

På plan -2 och i nivå med Sturegatan ligger godsmottagning, vaktmästeri, köksleveranser,
omklädningsrum, förråd och diverse tvätt, städ och soputrymmen. Dessa har direkt entré
från Sturegatan och en varutransporthiss och personaltrappa till köksutrymmena på entrégårdsplanet.
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Distribution av funktionsprogrammet Domkyrkoberget
Resten av förrådsutrymmena och verkstäderna placeras i Domkyrkobodarna. Roggeborgen liksom i dag inhyser det förnäma
Kungliga biblioteket samt en svit av mer formella mötesrum. Indelningen av befintliga rum i mindre kontorsrum åstadkoms på ett
liknande sätt som i Bondkoret av Ove Hildemark Arkitektkontor.
Några förråd som direkt relaterar till domkyrkan placeras i domkyrkobyggnaden.
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