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Huvudparkering och avlämning med buss
Besöksparkering
Bussparkering och extraparkering
Återvinningscentral och underjordisk parkering
Avlämning för rörelsehindrade
Access för servicefordon

Strängnäs domkyrka är belägen på en udde med vy över sjön Mälaren ett landmärke som leder människor från den omgivande staden och från
andra sidan sundet. Det finns många befintliga vägar upp till och genom
domkyrkoparken; vårt förslag ämnar att behålla och förstärka dessa vägar
för att göra Kyrkberget mer tillgängligt samt för att göra det till en härligare
plats att vistas på. På samma gång som vi behåller den västra porten
som söndagsentré, vill vi ge mer betoning åt kyrkans nord-sydliga axel
genom att länka samman en ny entré på den norra sidan med en terrass
på den södra - en plats att vara under årets varma månader. Den rumsliga

Befintliga vyer över vattnet mellan byggnader
Ett nätverk av rutter
Förstärkning av tomtens befintliga kvaliteter

rörelsen genom kyrkan knyts samman med ett ianspråktaget landskap
utanför och ger domkyrkoberget mera liv; samtliga interventioner visar
respekt - de förstärker parkens mångfald och speglar den enkelhet som

Entré till kyrkan via Narthex

invändigt finns i kyrkans målningar.
Den nya byggnaden ligger på Storgatan i anslutning till Stora torget.
Byggnaden ger ett avslut till domkyrkotomtens östra del och skapar
tillsammans med Roggeborgen och Djäknegården Domkyrkotorget,
ett nytt urbant stadsrum vilket vänder sig mot domkyrkokorets absid.
Byggnadens volym är placerad så att befintliga vyer mot vattnet bibehålls,
en symbolik för domkyrkans koppling till dess omgivande stift.

Sommarterrass: sittplatser och vyer

Återupptagande av kyrkans nord-sydliga axel

Domkyrkotorget är en samlingsplats för staden och för kyrkan; det
skapar ett kulturellt centra vilket länkar samman Samlingssalen,
Djäknegården, Roggeborgen och domkyrkan. Det är även här stiftets
kansli och församlingens kontor finns. Gatuplanets entré och reception
välkomnar och samlar besökare innan de beger sig uppåt i byggnaden till
Samlingssalen, en plats för fest och mottagning och som öppnar sig mot

Nyckel

torget. En trädgård mellan korets absid och Roggeborgen ger möjlighet till
stillhet och eftertanke. Ett föreslaget tillägg till programmet är ett rum för
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Domkyrkotorget
Samlingssal
Stiftcentra
Korträdgård
Narthex och nord-sydlig axel
Söderterrass
Kapell
Församlingshem
Museum
Barn- och familjecentra
Gravhustrappa och balkong
Fruktträdgård och glänta
Paviljong för meditation
Trädgård för orienteering
Besöksparkering och avlämning för buss
Buss- och extraparkering
Väg från stationen

meditation, bön och privata ceremonier, välkomnande alla trosinriktningar
och placerat på kullens sydöstra del med vy över Mälaren.
Väster om domkyrkan ger plats för det dagliga livet i församlingen:

Kulturellt centra, med vyer utåt

Ceceliahallen görs tillgänglig för bruk som kapell, Domkapitelhuset
används för söndagsskola och församlingsmöten, och Domkyrkobodarna
görs om till ett center för barn och familj. Fruktträdgården, vilken redan
fungerar som ett rum för staden, kompletteras med fler fruktträd runt
en glänta i mitten och ger möjlighet till lek och rekreation. Rum inuti
domkyrkan öppnas upp för besökare, med access till det nuvarande
biblioteket, bönerummet, silverrummet och utrymmena ovanför sakristian.
Tryckerihuset föreslås blir nytt domkyrkomuseum.
Vår strategi för gestaltningen av utemiljön ämnar att framhäva berget självt,
på vilket kyrkan har stått sedan 1250. Tidens gång syns i de stenar som
använts för väggar och gravmonument och som har nötts av regn och
vind. Platsens historia respekteras genom att minimera åverkan av marken
innanför den medeltida murens sträckning. Tilläggen innanför denna
historiska inhängnad är lätta, de reducerar schaktning och påverkan på
befintliga gravar. Den medeltida murens sträckning visas på vissa ställen
av en linje av nya byggnader, bla enkla servicebyggnader på tomtens
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Strategi för Kyrkberget

norra sida vilka också ger privathet och skydd för insyn mot grannhusen.

Skydd av den kulturhistoriskt värdefulla plat
Framtagande av tomtens medeltida inhängnad,
med respektfulla tillägg innanför muren.

Domkyrkotorget

Plan 3 + 4: Stiftcentra

Plan 1: Spångnivå
Nyckel
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Temporär parkeringsficka
Orienteringsskylt
Närförråd
Omklädningsrum
Sakristia
Barens gudstjänstplats
Förberedelserum
Förvaring möbler och
gradänger
Entré
Söndagsskola
Förråd och kapprum
Museumentré
Utställningsyta
Tillfällig utställningsyta
Lekrum
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Flerfunktionellt rum
Pentry
Kapprum
Barnvagns- och
cykelförråd
Access för allmänhet via
rum ovan silverrum
Utställningsboxar
Plattformshiss
Möjlig ny öppning till
Kyrkan
Mötesrum
Förråd för barnaktivitet
Domkyrkobiblioteket
Textil- och silverförvaring
Förråd

Program

Samlingssalen är ett centralt nav i byggnaden, den öppnar upp
sig mot torget men vänder sig även mot staden och vyerna mot
Plan 2: Domkyrka		

vattnet genom en öppen och välkomnande fasad. Salen kan delas
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upp i mindre, privata delar separerade från den interna passagen
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Övre plan

Domkyrkotorgsnivå

allmän utvändig led
skyddad led för besökare
tillgänglig rutt
till Djäknehallen
Stiftcentra till Roggeborgen
från Stiftcentra och Församlingskontor
trädgårdsgång
historisk rutt via Korsporten
led för besökare
till Stiftcentra och Församlingskontor

Receptionsplan

Leder för Fotgängare
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Program, bevarande och tillgänglighet

Tillgänglighet

Rutten från gatunivå till Domkyrkotorget
och vidare därifrån till domkyrkans entré, är

till pelargången. Gallerier i Samlingssalen inrymmer församlingens
kontor vilka har överblick över denna. Kontoren för stiftet finns på
våningen ovan Samlingssalen och ger vyer mot domkyrkan. En
gång på detta plan ger access till kyrkan utan att behöva ta sig ner
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till torgnivå.
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Kulturhistoriskt betänkande
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graderad för att göra nivåändringen hanterbar.
Tillgänglighet med hiss finns från gatuplan
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till torget via receptionen, samt från torget till
en övre nivå, varifrån en lätt sluttande spång

Förändringar av kulturmärkta byggnader är så små som möjligt.

ger en tillgänglig rutt över den branta marken.

Ombyggnad av Tryckerihuset och Domkapitelhuset föreslås för att

Spången leder till ett utrymme under tak

skapa nya entréer på dess östra fasader och för att bättre integrera

utanför domkyrkans norra entré vilket tillför en

dessa byggnader i kyrkans dagliga liv. Domkyrkobodarna byggs

väderskyddad plats för samling innan kyrkan

till för att möta programmets krav genom enkla tillbyggnader av de

beträds, liknande de narthex som var vanliga

befintliga skjulen från det sena 1800-talet. Invändigt i domkyrkan

i tidiga kyrkobyggnader. Den externa trappan

är strategin att göra rummen så avskalade och öppna som möjligt

upp till domkyrkan skapar en informell amfiteater

för att framhäva hela byggnadens form. Restaureringen från

vilken överblickar det nya torget. En pelargång

1910 respekteras och de snickrade tilläggen behålls; vindfången

längs torgets södra sida ger möjlighet till en

anpassas för att göra det norra entrérummet större och det

väderskyddad passage. Den stegfria rutten

södra mer öppet under sommaren. De nytillkomna tilläggen i

via hissar kan användas till flytt av stolar och

Ceceilahallen tas bort för att till fullo uppleva rummets valvstruktur

andra ting från domkyrkan till förråden och

samt ge möjlighet att återskapa den befintliga öppningen mot

parkeringshuset under torget.

kyrkans huvudrum.
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Verkstadi och förråd
Vaktmästeri
Truck- och stegförråd
Hiss
Spång
Kontor
Mötesrum
Arkiv
Städ- och Kontormaterielförråd
Kaffestationer
Tyst rum
Galleri
Personalrum
Framtagen medeltid
mur
Äppelförsäljning
apse Plantering runt
absiden
Bokbinderi
Övningsrum
Instrumentförråd
Musikförråd
Ljusförråd
Rutt till Roggeborgen
Stolar- och bordförråd
Specialkostrum
Besökstoalett
Café
Kapprum
Tvätt
Tryckeri
Privat entré för 		
stiftscentra
Förråd, omklädning 		
och kontor för kök
Kökshiss och trappa
Sopor och 			
varuleverans
Grovkök / källsortering
och städskåp
Teknikutrymme

Plan 0: Domkyrkotorgsplan

Plan -1 - Receptionsplan (Entréplan)
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Domkyrkotorget

Entrésekvens till Domkyrkotorget från Storgatan

Domkyrkotorget och Klosterträdgården

Utvändig Miljö

Narthex

Udden utgörs av hällar av granit, de flesta av dessa nu

en bägarlik form som pekar uppåt, och vars undersida

täckta av den park som anlades på 1800-talet. Den nya

är silvrig och reflekterar ljuset. Planteringar är formade i

historiska kyrkan. “Narthexets” entrétak är en elegant

byggnadens materialitet och utvändiga markbeläggning

mjuka bågar, med en klippt häck av avenbok vilken ger

och modern struktur uppburen av tunna pelare av

relaterar till den underliggande graniten och strategin för

kontrast till den mer naturliga växtligheten runt absiden;

stål, det stör inte den medeltida byggnaden - snarare

utvändig miljö söker att exponera mer av hällarna för att

lågt växande vide klättrar mellan stenhällar och mellan

möjliggör det för denna del av kyrkoparken att tas i

skapa ett naturligare intryck. Ny markbeläggning relaterar

kullar.

anspråk samtidigt som det ger en tydligare upplevelse

till den inuti kyrkan genom sitt sätt att förstärka viktiga

- Takträdgård: Äppelodling, med doftande vintergröna

av byggnadens historiska fasad. Möjligheten att

platser. Ett band av sammankopplade trädgårdar ger en

buskar.

återuppta öppningen i den befintliga pulpeten kan också

mer sinnlig motpol till Domkyrkotorgets formella karaktär:

- Omkring paviljongen för meditation: Växtligheten utgörs

undersökas.

Nya byggnadsstrukturer görs distinkt separata från den

av en blandning av befintliga och nya arter genom att
- Klostergården: örter och medicinalväxter

på ett känslig sätt introducera olika silvriga former och

- Chancelgården: Fokus ligger på oxel, Sorbus aria

fetknoppar.

‘Lutescens’, vars löv springer från knoppen och formar

Spång till Narthex

Sektion genom Domkyrkotorget och sekvens till domkyrkans entré - Lätt sluttande däck, tillgängligt för alla		
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Karaktär och utvändig miljö
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Paviljong för meditation - vy mot vattnet

Domkyrkotorget

