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Berget
Utgångspunkt för projektet är att skapa en plats där Stift, Församling och Staden kan mötas, samverka och interagera. Ett kyrkligt liv och ett sekulärt liv har sina olika
förutsättningar och utgångspunkter, förslaget vill vara delaktig i möjliggörandet av att berika båda dessa liv genom att finna
beröringspunkter och gemenskap. Idag fungerar Domkyrkoberget likt ett campus med sin bebyggelse utspridd kring Domkyrkan. Det är en kvalitet som man bör ta
fasta på och som möjliggör en animering av hela området. En händelserik miljö kan skapas där Domkyrkobergets park, trädgårdar, befintlig bebyggelse och nya byggnader berikar varandra i syfte att skapa en plats för interaktion och synergieffekter.
Erinran - historiska lager
Ett av många historiska spår på Domkyrkoberget är fragmenten av muren som genom tiderna omgärdat kyrkan. Den inramande muren har varit bestämmande för
den princip man tillämpat genom tiderna för att utforma och placera nybyggnationer i Domkyrkans direkta närhet. Roggeborgen, Tryckerihuset, Konsistoriehuset
och Benhuset, förhåller sig alla till domkyrkomurens tidigare sträckning. Dessa byggnader bär på ett historiskt spår och berättar om ett förhållningssätt till katedralen.
Förslagets byggnader placeras längs med domkyrkomurens tidigare sträckning och återknyter till den princip för tillägg och nybyggnation som format de äldre tidslagren i miljön. Byggnaderna kan på så sätt ses som avtryck av ett historiskt lager och kan vara med och bidra till en uttydbarhet av historien. Byggnaderna har ett tydligt
samtida arkitektoniskt uttryck men inordnar sig materialmässigt i den kulturhistoriska kontexten på ett medvetet sätt.
Porositet
För att skapa en porositet mellan stad och kyrka och öka utbytet dem emellan ger förslaget en möjlig hierarki av flera ingrepp i området. De olika ingreppen kan ses
som noder som är med och koncentrerar aktiviteter på flera delar av området. Flöden och rörelsemönster utökas runt Domkyrkan och outnyttjade områden kan få
en ny funktion. Det finns naturliga platser där en koncentration alltid kommer vara större. Förslaget vill bidra till att utöka dessa platser för att på så sett aktivera hela
området.
Noder
Syd: Området utgörs av kuperad terräng med spår både från den gamla kyrkogården och 1800talets romantiska parklandskap. Entrébyggnaden skapar en ny punkt
att orientera sig kring. Placeringen av Entrébyggnaden bidrar till att påverka och ändra förutsättningar för rörelse och flöden genom området. Byggnaden rymmer en
vardaglig entré till Domkyrkoområdet, samlingssal, ett större kök, och körövningsrum. Entrébyggnaden ökar möjligheten att avläsa den ursprungliga domkyrkotomtens utbredning och upplevelsen av ett tidigare omgärdat rum. Entrébyggnadens placering accentuerar den
medeltida, idag rivna, östra porten. Läget för porten synliggörs och funktionen med ytterligare en markerad entré till Domkyrkoplatsen återinförs.
Byggnaden bidrar till att accentuera vyer och utblickar över vatten, landskap och stad. Entrébyggnaden bidrar också till ett nytt perspektiv på Katedralen.
Norr: Idag utgörs området av odefinierade ytor och möten mellan byggnader, gräsmattor och grusplaner. För områdets logistik och angöring är det
viktigt att man behåller möjligheten till parkering här. Det förslaget däremot vill åstadkomma är att den parkmiljö som finns i direkt anslutning till kyrkan också markerar sig på det som idag är en grusplan. Parklandskapet bör här breda ut sig med fortsatt möjlighet till parkering. En ny entré byggs i anslutning till Djäknehallen. En
förplats framför entrén möter domkyrkomurens tidigare sträckning av muren.
Väst: Områdets söndagsentré har stor potential med sin naturliga övergång mellan Kyrkoområdet och staden. Mellanrummet mellan Tryckerihuset och Konssistoriehuset och de två öppna platserna på var sida om Lejonporten. Förslaget vill med en ny byggnad rama in platsen och ge den en tydligare karaktär av ett torg mellan
kyrkobyggnader och stad. Det nya tillägget rymmer entré, reception, administrativa utrymmen för Stiftet och Församlingen och ett garage. Det nya tillägget ska kunna
rama in platsen framför Tryckerihuset och Konsistoriehuset, den ska kunna distribuera besökare till
adminstrativa delar och vidare till Katedralen. Den nya byggnaden ska också kunna utgöra en koppling till den park med fruktträd som tidigare varit en handelsträdgård. Här bör ett café kunna finnas i anslutning till Domkyrkoförsamlingens bodar. Därigenom skulle ytterligare ett historiskt lager kunna aktiveras.
Enande
Förslaget vill visa på ett alternativ för att kunna aktivera hela Domkyrkoberget i Strängnäs. Med hjälp av en huvudbyggnad, två mindre byggnader och ett antal
landskapliga ingrepp på berget kring Katedralen är ambitionen att ta ett samlat grepp över hela området där stad och Kyrka möts. Genom att
aktivera och ta vara på så stor del av området som möjligt ökas förutsättningar för möte, gemenskap och interaktion. Ett kyrkligt liv och ett sekulärt liv ges här möjligheten att komma närmre varandra.
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Kyrkan
Förslaget föreslår vissa tillägg och justeringar för att främja dagens
och framtidens verksamhet. Avsikten är att i minsta möjliga mån
påverka ytskikt och stomme. Den medeltida kyrkans volym, ytskikt
och ljusföring som lyftes fram i 1910 års restaurering ska fortsätta
vara en stark helhet och en rik upplevelse.

1. Tryckerihuset				(År: 1794)
2. Domkapitelhuset			
(År: 1480)
6.F.d vaktmästarbostad			(År:1930)
7. Ny adminstrativ byggnad för stift
(År: 2022)
8 . Domkyrkobodarna 			
(År: 1800)

Entrebyggnad
Entrèbyggnaden placeras intill Rog
gborgen och i anslutning till kyrkans södra entré och öppnar upp
för nya rörelser på platsen. Det nya receptionsrummet samt aulan
placeras strategiskt i förhållande till kyrkan, landskapet och i det
befintliga stigssystemet

Tilläggets Arkitektur & Materialitet
Fasad: 		
Tegel
Horistontell fris: Infärgad betong av pigment Caput Mortum (rosa)
Fönsterkarmar: Trä
Interiört:
Glaserat tegel samt trädetaljer
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ADMINISTRATIVT CENTER

Befintliga gravar & träd
Entrèbyggnaden placeras strax bakom den medeltida murens linje
med ett respektfullt avstånd till gravarna i samband med arkadens
utbredning. Byggnadens placering kräver att några av de stora
karaktärsskapande träden flyttas i samband entrèbyggnaden för att
återställa och bygga vidare på hållbara växtmiljöer på kyrkoberget.
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KYRKAN & ENTREBYGGNAD
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Samtliga Kanslifunktioner för församlingen och stiftet.
Adminstration (1,2,6 & 7.)		
800 m2.
Centralförråd mörkt(7.) 			
150-200 m2
Parkering (7.)				50 m2
Söndagskola(8.)				150 m2
Övriga( Tvättrum, förråd, wc/rwc)
Inkluderar 53 cellkontor och egna kontorsrum som enkelt
kan fördelas i samband med den nya adminstrativa byggnaden
som binder ihop Tryckerihuset och Domkapitelhuset till en
administrativ helhet.

4. Entrehuset(År: 2022)

BIBLIOTEK, UNDERVISNING OCH MÖTEN
3. Roggeborgen				(År: 1480)
Bibliotek					289 m2
Möresrum små				80 m2
Sammanträdesrum stora 2 st		
130 m2
Sammanträdesrum mellan 2 st		
50 m2
Sammanträdesrum små 3 st		
45 m2
Undervisning konfirmander		
72 m2		
Rikssalen				160 m2

8 . Domkyrkobodarna (År: 1800)

5. Djäknegården(År: 1901 - 2022 med tillbyggnad)
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4. Entrehuset				(År: 2022)
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Mottagningsrum				150 m2
Utställningsyta 				25 m2
Reception och kontor			
25 m2
Samlingssal				350 m2
Kök					160 m2
Kopieringsrum				15 m2
Körsal					150 m2
Rum för musiker				
15 x2 m2
Övriga funktioner(Pentry, WC/RWC
, Förråd)
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6.F.d vaktmästarbostad(År:1930)
7. Ny adminstrativ byggnad för stift (År: 2022)

Körsal

EUROPASKOLAN

5. Djäknegården(År: 1901 - 2022 med tillbyggnad)
Möte/Aula				 200 m2
Entrehall ny				100 m2
Övriga lokaler(Hängrum)			
70-100 m2
TOTAL YTA NYBYGGNATION:
Ny adminstrativ byggnad för stift 		
centralförråd/parkering/källare
Ny entrébyggnad				
Tillbygnad Djäknegården			

Grundplan 1:400
Bef. gravar

KYRKANS PROGRAM
A. Sakristia
B. Omklädning
C. Förberedelserum
D. KÄRNKYRKAN
E. Förvaring möbler
F. Förvaring notställe

74 m2
15 m
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8 m2
8 m2

G. Barnens gudstjänst plats
34 m
H. Kontorsplats vaktmästeri
8 m2
I. Ljusförråd			
6 m2
J. Kapprum			
6 m2
K. Utställningsyta			
20 m2
L. Hängrum konfirmander		
28 m2 ( + Ceciliasalen)
M. Kontor			
20 m2 (Ceciliasalen)
N. Körkåpor			(Ceciliasalen)
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ENTREBYGGNAD
1. Entre för 60 personer
2. Aula
3. Kök
4. Gästparkering tillgängliga
5. Övrig parkering
6. Droggeplatsen - Besöksbussar

Plan -1

Plan +1 (1:800)

ca 265-300 m2 ex
ca 980-1000 m2
ca 100 m2

1. Tryckerihuset(År: 1794)

2. Domkapitelhuset(År: 1480)

3. Roggeborgen(År: 1480)
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KONCEPT OCH ANGREPPSSÄTT

KONCEPT OCH ANGREPPSÄTT - MUREN
Uppmärksamheten på den tidigare avskiljande muren används som
ett verktyg för att förstå hur nya byggnader adderats till området kring
Katedralen. Förhållningssättet till den tidigare muren blir vägledande
för hur dagens tillägg till Domkyrkobergets bebyggelse placerar in sig i
området och en historisk kontext. Byggnaderna får ett tydligt samtida
arkitektoniskt uttryck. Med teglet som övervägande byggnadsmaterial
inordnar sig byggnaderna materialmässigt i den kulturhistoriska
kontexten på ett medvetet sätt.
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Uppmärksamhet på avskärmningen bidrar till en startpunkt för
transformationen där öppningar, möten och beröringspunkter uppstår.
Genom att göra fler ingrepp på olika platser på Domkyrkoberget blir
förutsättningarna för att aktivera hela området större, vilket varit
vägledande för projektet.
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År 1250-1450
Den medeltida kyrkan anläggs
tillsammans med en mur med 4 portar
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År: 1480
Kyrkan byggs ut och Roggeborgen & Domkapitelhuset dockas mot existerande mur
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1.

A.

År: 1780
Tryckerihuset och domkyrkobodarna byggs till och
dockar mot existerande mur.
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ANGÖRING & PARKERING
1. Söndagsentré & Stadsentré
2. Besöksparkering
3. Gästparkering kv. Tullbomen
4. Tillgängliga parkeringsplatser
5. Roggeplatsen - buss och besöksangöring
6. Vardagsentréer
7. Recpetion & informationscenter
8. Havsangöring
9. Garage
10. Domkyrkans södra entré

År: 1900
Engelsk park anläggs runt 1860 och stora delar av den medeltida muren
försvinner. Ytterligare två hus adderas till området(sista huset 1930).

OFFENTLIGA RUM
A. Ny förplats Sturegatan - hårdbelagd.
B. F.d Handelsträdgård
C. Entréträdgård
D. Trädgård vid parkering

OMBYGGNAD AV DOMKYRKAN
Förutsättningar
Förslaget föreslår vissa tillägg och justeringar för att främja dagens och framtidens verksamhet. Avsikten är
att i minsta möjliga mån påverka ytskikt och stomme. Den medeltida kyrkans volym, ytskikt och ljusföring
som lyftes fram i 1910 års restaurering bör bibehållas.
Tillgänglighet i väster
Kyrkorummet görs tillgängligt via vapenhuset i väster genom att trappstegen mot kyrkorummet flyttas några
meter österut och ny ramp byggs.

År: 2022
Erinran: 1 större och två mindre tillägg på domkyrkoberget
placeras intill den gamla murens läge och binder ihop historiska lager.
Entrébyggnadens fasad väcker den forna murens minne till liv med en
arkad som leder in till receptionen och informationscentret.
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Norra och södra vapenhusen
Mindre byggnadsvolymer kan läggas till i de södra och norra vapenhusen. Lilljekvists vindfång bevaras.
Nya volymer byggs upp mot vindfång. Inbyggnaderna i det norra vindfånget föreslås innehålla förvaring av
rekvisita. I det södra vindfånget kan arbetsplats för vaktmästare inrättas. De södra och norra vapenhusen
aktiveras som entréer och för barnverksamhet med närhet till församlingskyrkan i den östra delen av kärnkyrkan.
Arbetsplatser
Ceciliasalen byggs om till kontor kombinerat med ungdomsrum. Övre sakristian behålls. Wc och pentry
behålls och nyttjas endast av personalen. Karl IX:s regalier flyttas ut i kyrkorummet för att alltid kunna
beskådas.
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Entrebyggnad
1. Körsal
2. Samlingssal
3. Kök
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