Inledning

Domkyrkoberget utom Kyrkbacken
Resten av Domkyrkoberget vill vi behålla och utveckla som
den stadspark strängnäsborna redan betraktar den som.
Vägsträckningar, sittmöjligheter och växtlighet ses över,
samtidigt som en nyplanterad häck i samma läge som den
sedan länge rivna kyrkogårdsmuren underlättar förståelsen
av kyrkans omgivning i äldre tider.

Kyrkbacken – Domkyrkobergets torg
Kär plats kan ha många namn; Kyrkbacken,
Domkyrkoberget eller Domtorget. Kyrkbackarna utanför
kyrkportarna har sen urminnes tider varit den naturliga
mötesplatsen för att efter mässan dryfta både kyrkliga och
vardagliga ärenden. Därför vill vi i vårt förslag utveckla
platsen – som vi valt att kalla just ”Kyrkbacken” – utanför
domkyrkans ståtliga västfasad till ett samlande entrétorg,
gemensamt för såväl kyrkans institutioner som för staden
och dess innevånare. Med denna koncentration av Svenska
kyrkans verksamheter i Strängnäs kring detta torg, skapas
ett nygammalt, centralt stadsrum i Strängnäs.

Skolornas, allmänhetens och någon gång även kyrkans
behov av samlingslokaler, kafé mm tillgodoses även i
kyrkomgivningens nordöstra del
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Byggnader
A. Samlingshuset, nytt
B. Annexet, nytt
C. Konsistoriehuset
C1. Entré till Konsistoriehuset (ny ramp och trapp)
D. Tryckerihuset
D1. Entré till Tryckerihuset (ny ramp och trapp)
E. Kyrkans bodar
F. Djäknegården
F1. Entré, paus mm (ny tillbyggnad)
G. Roggeborgen
H. Benhuset
J. Centralförråd under mark (nytt)
J1
Exteriör förrådsentré, ny
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Förrådshiss, ny
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Trafikanordningar
T1. Bussangöring mellan Kyrkbrinken och Kyrkogatan, ny.
T2. Bussangöringsficka på Sturegatan, ny
T3. Parkering, personbilar, samt bussangöring, befintlig,
T4. Varumottag, Samlingshuset, nytt
T5. Handikapparkering, ny
Parkanordningar
P1. Stödmur, befintlig, på tidigare kyrkogårdsmurens plats,
P2. Häck, ny, i den gamla kyrkogårdsmurens sträckning
P3, Gångväg, ny, mellan bussangöringen och Samlingshuset
P4. Allé, ny
P5. Gångväg, omarbetad
P6. Mur/ sittbänk, ny,
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Fågelperspektiv mot Kyrktorget

Situationsplan 1:1000 / 1:2000
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Den existerande bebyggelsen
De befintliga byggnaderna kring det blivande torget;
Tryckeri- och Konsistoriehusen i öster samt kyrkans bodar
i norr, iordningställs för att, tillsammans med nybyggena,
bättre kunna tillgodose stiftets och församlingens behov
av kanslilokaler och främst då avskilda kontorsrum.
Konsistoriehuset (C) och Tryckerihuset (D) behåller sina
nuvarande entréer på västfasaderna och projekteras om
invändigt, med en kombination av enskilda kontor och
större rum, samt med nya entréer vända mot det nya
torget (1). I Konsistoriehuset (C) ryms den gemensamma
receptionen vid den återöppnade entrén (C1) just innanför
Lejonporten. Kyrkans bodar (E) föreslås rymma barn- och
ungdomsverksamhet.
I Benhuset (H), som sluter torget i sydost, förvaras idag
äldre byggdelar som sparats vid tidigare restaureringar
av domkyrkan. Efter konservering av de mest intressanta
skulle Benhuset kunna göras tillgängligt som ett litet
domkyrkomuseum.
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Kyrkbacken
Kyrkbacken (1) ges en mera torglik gestaltning som
det gemensamma, utvändiga entrérum, mot vilket
de omgivande verksamheterna vänder sina entréer. I
Kyrkbackens sydliga slänt, anordnas med stensättning
och gradänger en samlingsplats för utomhusmässor,
musikevenemang, teater och andra aktiviteter.

Två nybyggen
Till torgets södra och sydvästra del fogas två nybyggnader
som sluter och förstärker torgrummet och ökar antalet
människor med jobb eller ärenden invid det nya torget.

Domkyrkoberget utom Kyrkbacken
Domkyrkoparken
I de övriga delarna av domkyrkotomten förstärks dess
funktion och gestaltning som ”domkyrkostadspark”.
Gångvägar och bänkar ses över och kompletteras.
Mot söder förstärks den soliga karaktären med mer
blommor, bänkar och växtlighet.
En ny gångväg (P5) anläggs från södra entrén ned mot det
nya Samlingshuset (A), lutningen blir något skonsammare
än via västra entrén.
Mot norr tydliggörs den historiska kyrkogården med en ny
häckplantering (P2) i den gamla kyrkogårdsmurens läge.
Ute-rummet återskapas och ”Domkyrkoparken” avskärmas
från den negativa påverkan som närliggande parkeringar
och privata uteplatser idag utgör. Korsporten återfår sin
roll som port och ingång till Domkyrkoparken.
Alléer återplanteras där de försvunnit, i norr från
Korsporten mot norra entrén och i söder mot södra entrén
(P4).
Trafik, angöring och tillgänglighet för personer med
funktionsvariationer
För angöring med turistbussar föreslås, för ytterligare
utredning, två nya platser för på- och avstigning.
Mäster Olofsgatan förlängs mellan Kyrkbrinken och
Kyrkogatan utanför den föreslagna häcken. Den nya
genomfarten (T1) görs enkelriktad och den stenlagda
körbanan vidgas vid anslutningen mot Kyrkbrinken, för att
underlätta vid på- och avstigning.
Den andra bussangöringen föreslås som en utvidgning av
Sturegatans sträckning väster om Månssonska trädgården
(T2) En ny gångväg (P3) föreslås här mellan församlingens

T4

2 ARKITEKTTÄVLING DOMKYRKOBERGET STRÄNGNÄS 2017

Lokaler att samnyttja
bodar fram till Samlingshuset.
Ett tredje alternativ (T3) är att ordna en bussangöring vid
parkeringen mellan Djäknegården och Roggeborgen.
Bilburna besökare hänvisas till bef parkeringar vid Stora
torget eller mellan Djäknegården och Roggeborgen (T3).
För den som har problem med backar och trappor finns
alltjämt möjligheten att med bil från Kyrkobrinken
köra ända fram till domkyrkans västra entré. Två
handikapparkeringar anordnas vid det nya torgets norra
ände, nära domkyrkan och övriga centrala verksamheter.
(T5)
En ny angöring för varutransporter (T4) till det nya
Samlingshuset (A) anordnas via infart från Lektorsgatan.
Centralförråd, verkstäder och hiss
En ny hiss placerad i Kyrkans nordöstra del förbinder
nedre sakristian med övervåningens textilförvaring
i bälgkammaren samt med källarvåningarna för att
möjliggöra ett nytt centralförråd och verkstäder under
mark strax norr om kyrkan (2) I det fall verkstäder
kommer att etableras så kan en exteriör entré och
utrymningsväg förläggas i det utvändiga utrymmet under
övre sakristian. (2.1)
Föreslagen hissplacering för utredning är nedre sakristians
nordvästra del.

Roggeborgen (G)
Roggeborgen är glest utnyttjad och byggnaden kan
omdisponeras och optimeras för fler hyresgäster.
Uppskattningsvis kan ca 500 m2 kan tillgängliggöras
genom omdisposition och komprimering. Utrymmena
kan hyras ut eller kanske samnyttjas genom ett
kostnadsfördelat bokningssystem.
Översta våningen: bokningsbara salar för föredrag,
seminarier, möten och högtidliga ceremonier. (320m2)
Rikssalen kan förses med en ny utrymningstrappa så att
salen kan godkännas för 120 pers.
Mellanvåningen: 4 rum hyrs av KB, övriga tre rum kan
göras disponibla för kontor, möten etc (130m2)
Bottenvåningen: Bokbinderi KB, allmänna toaletter,
pentry. Två rum kan göras disponibla för kontor, möten
etc (60m2)

Det innebär att hissen byggs i dagens läge för toalett och
pentry-kuren från 1952 (efter ritningar av Ragnar Hjorth).
Kuren är ett tidstypiskt bidrag till miljön från sin tid men
tillhör ändå ej rummets mest skyddsvärda delar.
Håltagningarna i de två bjälklagen är i relativt skonsamma
lägen.
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Sektion och fasader mot Kyrkbacken

Planer Annexet, Konsistoriehuset, Lejonporten och Tryckerihuset

Annexet (B)

Gammal portal i nytt sammanhang

I sydväst, i Konsistoriehusets trädgård föreslås ett nytt
kontorshus, Annexet, för att möta församlingens och
stiftets ökande behov av avskilda kontorsarbetsplatser,
något som visat sig svårt att tillgodose i de befintliga
byggnaderna. Annexet, får en invändig förbindelselänk
till Konsistoriehuset (C) samt en entré från det nya torget,
strax norr om Benhuset.

Huvudentrén till det delvis nya, gemensamma entrérummet blir – som
hittills genom historien – Lejonporten i Gyllenhjelmsgatans förlängning .
Här stiger man rakt in på Kyrkbacken, det nygamla torget (1). Den nyligen
iordninggjorda platsen framför kyrkans västfasad kompletteras i förslaget
med en ny, gemensam reception i norra delen av Konsistoriehusets
bottenvåning. En igensatt dörröppning tas åter upp och förses med ramp
och trapp som tydligt aviserar den nya entrén. (C1)

Domkyrkan, fasad mot Kyrkbacken samt sektion genom Samlingshuset
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Plan Samlingshuset souterräng

Plan Samlingshuset bottenvåning
Sektion A-A

Bottenvåning

Källarplan

Samlingshuset (A)

Djäknegården (F), med tillbyggnad (F1)

I söder mot gränsmuren vid Månssonska trädgården föreslås en byggnad för café och
möten, med ingång från torget och uteplats mot äppelträdgården i söder. Förutom
café och samlingsplats rymmer byggnaden ytor för utställningar samt ett personalkök.
Förhoppningen är att detta skall bli den gemensamma, vardagliga samlingspunkten för alla
de kyrkliga verksamheterna runt det nya torget. Samlingshuset kan även abonneras vid mer
specifika aktiviteter (bröllopsmåltid, begravningskaffe etc) och cafédelen kan vara öppen för
alla besökare kring Kyrkberget.

Europaskolans aula i Djäknegården kan nyttjas bättre och mer generellt med tillkommande och
renodlade ytor för café, wc, pausrum, foajé och festmingel i föreslagen tillbyggnad. Hissen förlängs ner
till nedersta våningen och översta våningens utrymmen ovanför entrén kan förslagsvis användas till
förråd, kontors- och personalutrymmen.
Tillbyggnaden placeras längs med den sydöstra fasaden, länkad med ett glastak som ansluter i
underkant av aulans muröppningar. Tillbyggnadens gestaltning underordnas huvudbyggnaden och
vänder sig med en uppglasad gavel med utecafé och sekundär entré mot staden och torget.
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