1.

Färg och Liv i Strängnäs
Strängnäs stad är både färgrik och livfull i dess fysiska karaktär och i
livet i samhället. Domkyrkoberget för samman staden och Domkyrkan,
här möts en rad olika aktiviteter mellan lokalinvånare, verksamheter
och besökare. Vårt förslag vill förstärka och fira denna livfullhet genom
att etablera domkyrkoberget som ett aktivt centrum för Strängnäs
framtid.

Färger från Strängnäs Stadsmiljö

Färger från Domkyrkan och dess omgivning

Föra samman staden och domkyrkan
En ny byggnad ger oss möjligheten att föra ihop de urbana miljöerna i
Strängnäs med domkyrkoberget. Vi vill ta vara på den möjligheten
genom att placera den nya byggnaden i området nordöst om
katedralen, mellan Roggeborgen och Djäknegården. Med en tydlig
signal mot Stora Torget bidrar denna plats till en stark närvaro där
byggnaden betecknar ingången till Domkyrkoberget från de mest
trafikerade gatorna. Tillsammans med Roggeborgen och Djäknegården
skapas här en viktig trio av byggnader med kombinerade funktioner för
gemenskap, bibliotek och utbildning. Genom att placera byggnaden på
denna plats bevaras värdefulla grönområden och det vackra landskapet
som ligger närmast själva Domkyrkan. Den nya byggnaden är placerad
i linje med Djäknegårdens befintliga avstånd från Storgatan och skapar
en offentlig plats vid ingången till området.
Skyddat av befintliga träd förlängs detta publika rum ut till Stora
Torget och erbjuder en ny plats att samlas kring, kanske sätta sig ner
en stund och få en introduktion till resan som binder ihop staden med
domkyrkan. Byggnadens volym vill med en medveten skala landa
bekvämt i relation till sina historiska grannar, klädd med en färgskala i
röd tegel.
Sett från hörnet som vetter mot Stora Torget syns i interiören en
generös och dramatisk trappa som tar besökarna på en resa igenom de
gemensamma ytorna och upp till kullens höjd. Med destination mot
själva Domkyrkan, som har en omedelbar närvaro redan vid den nya
byggnadens ingång, livas denna väg upp av färgat glas. Färgen skildrar
kyrkliga traditioner och skapar en atmosfär som är glad och som sköljs
med naturligt ljus. Den nya församlingslokalen är belägen på marknivå
vilket möjliggör för förbipasserande att titta in på dess aktiviteter och
även caféet är placerat i anslutning till huvudingången. Andra
gemensamma funktioner vänder sig mot den centrala trappan, som
leder till ett utställningsområde på den högsta våningen varvid
besökarna närmar sig domkyrkan.
Nya byggnaden med vy från Storgatan mot Domkyrkan

Placering i linje med byggnader och omgivning

Ny publik plats med skydd från befintliga träd

Kopplar ihop staden med Domkyrkoberget

En modern / ny pelargång och allmän trädgård
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Vy längs Storgatan

En samtida pelargång
Att koppla samman befintliga och nya byggnader till domkyrkan innefattar en betydande arkitektonisk utmaning. Domkyrkan är en imponerande
byggnad av högsta kulturella betydelse samtidigt som den utgör ett välbevarat exempel på en medeltida religiös arkitektur. Varje ny koppling
eller ändring i relation till domkyrkan bör ske varsamt för att minimera både fysiska och visuella störningar.
Vår metod till denna utmaning har varit att utgå från en välkänd ingrediens som återkommer i kloster-miljöer, nämligen en pelargång eller
korsgång. Dessa är välkända inom kategorin av kyrkliga och spirituella byggnader i hur de ser ut, används och upplevs. I synnerhet är dess
historiska användningsområde intressant in katedraler och domkyrkor. Det finns många goda exempel på denna tradition som t.e.x Durhams
Katedral i England och Klostret Santo Domingo de Silos i Spanien. En pelargång eller korsgång skapar både ett rofyllt och rytmiskt inre rumslighet
men den definierar också ett skyddat område utanför som en trädgård eller öppen plats.
För att uppnå en ljus och transparent karaktär, så är vår samtida pelargång gestaltad som en förlängning av den inglasade rutten genom den
nya byggnaden vid Storgatan. Genom att dra nytta av platsens naturliga nivåförändringar så kommer pelargången vid en första anblick att likna
en bro från den nya byggnaden, (vilket möjliggör för förbipasserande att färdas igenom landskapet under den) med marken som successivt reser
sig upp i bakgrunden vid domkyrkan. Parallellt löpande, längs med domkyrkans fasad så ändras glasets kulörer, gradvis från lekfullt färgade till
enklare och klarare toner för att kännas så lättsamt och enkel som möjligt utanför själva domkyrkan.Det finns enbart vid ett tillfälle som
pelargången faktiskt fysiskt möter själva domkyrkan - vid den nya huvudentrén på norra sidan, vilket är en minimal påverkan.
Stommen för den nya byggnaden och pelargången ska byggas med korslimmat massivt trä (KL-trä) ett hållbart byggnadsmaterial som ger bättre
luftkvalitéer och ger interiören en varm känsla. Den märkbara skillnaden mellan de huvudsakliga, öppna utrymmena jämfört med de mer slutna
i den nya byggnaden möjliggör för en noggrannare zonindelning för byggnadens miljöstrategi. Detta möjliggör för en mindre energianvändning
i de öppna ytorna där flest människor cirkulerar mest frekvent.

1. Bussparkering
2. Angöring (Drop-Off) Buss /
Leverans
3. Leveranser / Service Entré
4. Ny publik plats
5. Huvudentré
6. Ny publik byggnad
7. Pelargång / Korsgång
8. Domkyrkans Entré
9. Domkyrkans alternativa entré
10. Domkyrka
11. Bibliotek och Studiecenter
12. Djäknegårdens Entré
13. Djäknegården

14. Söndagsskola
15. Söndagsskola och mötesrum
16. Mötesrum och Förråd / Förvaring
17. Utsiktsplattform
18. Marknadstorget
19. Trädgård
20. Lek och Aktivitetsområde
21. Södra trädgården
22. Fruktträdgården
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Flygvy från Öst

Situationsplan, skala: 1000

Användning av byggnaderna
Efter att ha analyserat lokalprogrammet för projektet, så har vi valt att lägga de större gemensamma ytorna i den nya byggnaderna intill Storgatan, där de kan dra mest nytta av större rum och moderna faciliteter. Majoriteten av kontorslokalerna har också placerats i de nyare byggnaderna
för att på så sätt kunna erbjuda en rationell och modern arbetsmiljö.
Den nya byggnaden, Roggeborgen och Djäknegården, ska kopplas samman genom deras respektive bottenvåning och verka som ett funktionellt samband men samtidigt minimera den visuella påverkan på befintliga byggnader och strukturer. En ny entré och ett nytt café för Djäknegården
ligger på gatuplan intill Stora Torget och övriga delar av byggnaden fortsätter att nyttjas utav Europaskolan. Roggeborgen kommer att bli ett centrum för studier och kontinuerligt lärande, som sammanfogar det Kungliga Biblioteket (KB), domkyrkobiblioteket och stiftets arkiv. Den lägsta
våningen på denna byggnad kommer att vara belägen under marknivå och ska användas som förråd. Bussar, leveranser och annan service sker mellan Roggeborgen och den nya byggnaden med en ny serviceentré som kommer att placeras mellan de båda byggnaderna.
Domkyrkobodarna och de lägre våningarna i Tryckerihuset kommer att hushålla Söndagsskolan och annan ungdomsfokuserad verksamhet som öppnar upp mot en trevlig och lekfull miljö för ungdomar. Övriga delar av Domkyrkobodarna, Tryckerihuset och Domkapitelhuset ska utnyttjas
som mötesrum och förråd.
Själva domkyrkan kommer att kunna fortsätta med sina kyrkliga ceremonier och nuvarande funktioner. Ett antal mindre mindre förändringar i interiör kommer ske för att möjliggöra åtkomst och tillgänglighet för några av de nya önskade funktionerna i programmet. Medan huvudentrén nu
kommer att finnas på den norra sidan, så kommer den populära västra entrén fortsätta att fungera som en alternativ ingång. För den första etappen av tävlingen har vi koncentrerat oss på att fastställa en tydlig och flexibel strategi för hela området där det finns möjligheter till justeringar
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av program och funktioner. Programmets fördelning och återanvändandet av befintliga byggnader kommer att utvecklas i mer detalj om vi blir utvalda att gå vidare till den andra etappen.
Färg och Liv i Strängnäs
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Trädgårdar för alla
Av lika stor vikt vid utformningen av byggnaderna är
landskapsarkitekturen som utgör rumsliga helheten av
Domkyrkoberget. Vår strategi syftar till att behålla och förbättra de
redan vackra omgivningarna medan vi samtidigt önskar att
implementera nya designelement där nya funktioner har uppkommit.
Vi önskar förstärka upplevelsen av den resa en besökare gör från
stadens centrum till toppen av Domkyrkoberget. Fyra distinkta
områden planeras för området, alla med sina unika karaktärer.

Kontor

Kontor

Stora Torget och det nya publika utrymmet framför den nya byggnaden
kommer att spela en aktiv roll och viktig för den urbana utvecklingen
av Storgatan och ner till vattnet. Detta blir ett av stadens primära
utomhusytor. En stenläggning i granit placeras från Stora Torget ut mot
Storgatan, till dess nya utomhusområde för att ge en robust yta och
betona betydelsen av anslutningen mellan dessa miljöer. Dess ljusaoch mörkgråa toner är enhetliga med domkyrkans och dess kringliggande
byggnaders takpannor.

Utställningsyta

Till
Domkyrkan

Vidare i resan genom området är platsen norr om domkyrkan nu en
definierad uteplats, skyddad av den nya pelargången. Denna plats
kommer att symbolisera gemenskapens blomsterträdgård, som kan
upplevas av människor som rör sig igenom Domkyrkoberget. Majoriteten
av de befintliga träden kommer att bevaras även om de kommer att
tunnas ut, så snart vi utfört en inspektion på dess skick. Detta för att
öka intaget av naturligt ljus och därmed tillåta en mångfald av växtarter.
Varje enskild planteringsbädd kommer att planteras med starka,
kontrasterande färger som kommer att addera en känsla av livfullhet
och väl komplettera den nya arkitekturen med det färgade glaset.
Antalet asfalterade vägar i området kommer att minska för att
underlätta för en tydligare navigering, medan historiska stigar kommer
att bibehållas som enkla gräsklippta gångar mellan planteringsbäddarna.
Till väster om denna plats finns ett aktivitetsområde för ungdomar som
är beläget utanför det nya centrumet för Söndagsskolan.

Våning 3, skala 1:400
Föreläsningssal

Kapell

Gymnasieskola

“Hängrum”
Musik

Undervisning

Kontor

Bibliotek

Området söder om domkyrkan är tänkt som en utställningsträdgård,
som har till sin fördel en vacker utsikt i ett söderläge. Det stenbelagda
området intill domkyrkan kommer att utvidgas för att vidare förbättra
denna populära plats och fungera som en utsiktsplattform med
sittplatser som ger dig en vy över hela staden och dess horisont.
Majoriteten av landskapsarkitekturen söder om plattformen kommer
att bevaras i dess befintliga skick och dess karaktär kommer att
förstärkas av att låta det befintliga gräset att frodas tillsammans med
ett tillskott av marktäckande perenner. De historiska stigarna kommer
att bevaras som gräsklippta gångar. Området runt gravhögarna kommer
att bevaras som gräsmattor så att formen på de historiska miljöerna
Pelargång och den gemensamma trädgården sett från domkyrkans entré
blir tydligt markerade.
Hårdgjorda och grusade ytor:

Våning 2, skala 1:400

Huvudentré

Stenläggning med granit: delad yta för gång och fordonstrafik
Stenläggning med granit: större storlekar
Stenläggning med granit: mindre storlekar
Stenmjöl
Grus

Reception Samlingssal

Mjukgjorda ytor:
Befintliga träd
Befintliga träd för borttagning beroende av eventuella begränsningar,
bevarandevärde och trädinventering
Fruktträd
Köksträdgård (kolonilott)

Kapprum
Djäknegårdens
Entré

Café

Plantering i röda toner
Plantering i blå toner

Marknads
Torget

Plantering i vita toner
Plantering i gröna toner
Plantering i lila toner

Kök

Gräs och Perenn planteringar
Köksträdgård & Fruktträdgård
Befintlig gräsmatta

Förråd /
Förvaring
Angöring /
Serviceområde

Marknads Torget: stenläggning med granit i olika
toner av grå

Marknads Torget: plats för att sitta

Södra trädgården: distinkt karaktär av böljande
landskap

Södra trädgården: Ängsplantering och perenner

Trädgård: plantering i lila toner

Trädgård: plantering i röda och varma toner

Fruktträdgården: traditionella odlingstekniker

Fruktträdgården: äppelodling

Lek och aktivitet område: naturliga lekplats

Lek och aktivitet område: plats för att leka

Gångnätverk: stenläggning med granit

Gångnätverk: Grusgång

Trädgård
Lek och
aktivitet
område

Förråd /
Förvaring
Södra
trädgården

Gatuplan skala, 1:400

Fruktträdgården

Landskapsrum och aktiviteter

En grönsaksträdgård föreslås placeras i domkyrkans sydvästra hörn. Historiska studier pekar på att här har funnits en form av köksträdgård för länge sedan. Trädgården kommer delas upp i en fruktträdgård med kolonilotter i en orthogonal stil återigen inspirerad från
pelargång eller korsgång-stilen. Dessa kommer att användas som en tillgång för skolan samt för att förstärka banden mellan gemenskap, samhälle och domkyrka. Serpentingångarna igenom detta område kan utvecklas ytterligare för att minska lutningar i marken
och förbättra tillgängligheten för människor som idag inte kan nå hela området.
Ett nätverk av vackra gångar och stigar kopplar ihop och väver samman de fyra områdena. Genom att följa de historiska gångarna syns en hierarkisk indelning av material som försiktigt urskiljer sig subtilt i färg och form. De primära gångarna ska behandlas med en
granitbeläggning som leder fram till domkyrkan. Valet av hårda ytor i form av stenläggning kommer innebära en förbättrad tillgänglighet för området. Sekundära gångar fylls med packat grus vilket kommer ge en enkel och naturlig känsla samtidigt som underlaget
lämpar sig väl för rullstolar och barnvagnar. Detta ger vidare en övergriplig flexibilitet till marken där trädrötter och marknivåer kontinuerligt förändras - som i annat fall kan orsaka problem. Tertiära gångar kommer att skapas med hjälp av löst grus eller nyklippt gräs
där det finns att tillgå.
1835 års gångnätverk

1874 års gångnätverk

I ett andra steg där gestaltningen av området utvecklas kommer behandlingen av landskapsarkitekturen i området att behöva omvärderas i detalj för att beteckna entréer och förbättra säkerheten. En trygg och trivsam miljö förutses tillämpas för de många olika
målgrupper och människor som lever, arbetar och besöker Strängnäs Domkyrka och Domkyrkobergets vackra omgivning.
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Färg och Liv i Strängnäs
Strängnäs stad är både färgrik och livfull i dess fysiska karaktär och i livet i samhället. Domkyrkoberget för
samman staden och Domkyrkan, här möts en rad olika aktiviteter mellan lokalinvånare, verksamheter och

besökare. Vårt förslag vill förstärka och fira denna livfullhet genom att etablera domkyrkoberget som ett
aktivt centrum för Strängnäs framtid.

Föra samman staden och domkyrkan
En ny byggnad ger oss möjligheten att föra ihop de urbana miljöerna i Strängnäs med domkyrkoberget. Vi

vill ta vara på den möjligheten genom att placera den nya byggnaden i området nordöst om katedralen,
mellan Roggeborgen och Djäknegården. Med en tydlig signal mot Stora Torget bidrar denna plats till en

stark närvaro där byggnaden betecknar ingången till Domkyrkoberget från de mest trafikerade gatorna.

Tillsammans med Roggeborgen och Djäknegården skapas här en viktig trio av byggnader med kombinerade

funktioner för gemenskap, bibliotek och utbildning. Genom att placera byggnaden på denna plats bevaras
värdefulla grönområden och det vackra landskapet som ligger närmast själva Domkyrkan. Den nya
byggnaden är placerad i linje med Djäknegårdens befintliga avstånd från Storgatan och skapar en offentlig

plats vid ingången till området.

Skyddat av befintliga träd förlängs detta publika rum ut till Stora Torget och erbjuder en ny plats att samlas
kring, kanske sätta sig ner en stund och få en introduktion till resan som binder ihop staden med

domkyrkan. Byggnadens volym vill med en medveten skala landa bekvämt i relation till sina historiska
grannar, klädd med en färgskala i röd tegel.

Sett från hörnet som vetter mot Stora Torget syns i interiören en generös och dramatisk trappa som tar
besökarna på en resa igenom de gemensamma ytorna och upp till kullens höjd. Med destination mot själva

Domkyrkan, som har en omedelbar närvaro redan vid den nya byggnadens ingång, livas denna väg upp av
färgat glas. Färgen skildrar kyrkliga traditioner och skapar en atmosfär som är glad och som sköljs med
naturligt ljus. Den nya församlingslokalen är belägen på marknivå vilket möjliggör för förbipasserande att

titta in på dess aktiviteter och även caféet är placerat i anslutning till huvudingången. Andra gemensamma
funktioner vänder sig mot den centrala trappan, som leder till ett utställningsområde på den högsta

våningen varvid besökarna närmar sig domkyrkan.

En samtida pelargång
Att koppla samman befintliga och nya byggnader till domkyrkan innefattar en betydande arkitektonisk

utmaning. Domkyrkan är en imponerande byggnad av högsta kulturella betydelse samtidigt som den utgör

ett välbevarat exempel på en medeltida religiös arkitektur. Varje ny koppling eller ändring i relation till
domkyrkan bör ske varsamt för att minimera både fysiska och visuella störningar.
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Vår metod till denna utmaning har varit att utgå från en välkänd ingrediens som återkommer i klostermiljöer, nämligen en pelargång eller korsgång. Dessa är välkända inom kategorin av kyrkliga och spirituella
byggnader i hur de ser ut, används och upplevs. I synnerhet är dess historiska användningsområde

intressant in katedraler och domkyrkor. Det finns många goda exempel på denna tradition som t.e.x

Durhams Katedral i England och Klostret Santo Domingo de Silos i Spanien. En pelargång eller korsgång
skapar både ett rofyllt och rytmiskt inre rumslighet men den definierar också ett skyddat område utanför
som en trädgård eller öppen plats.

För att uppnå en ljus och transparent karaktär, så är vår samtida pelargång gestaltad som en förlängning av
den inglasade rutten genom den nya byggnaden vid Storgatan. Genom att dra nytta av platsens naturliga

nivåförändringar så kommer pelargången vid en första anblick att likna en bro från den nya byggnaden,

(vilket möjliggör för förbipasserande att färdas igenom landskapet under den) med marken som successivt

reser sig upp i bakgrunden vid domkyrkan. Parallellt löpande, längs med domkyrkans fasad så ändras glasets
kulörer, gradvis från lekfullt färgade till enklare och klarare toner för att kännas så lättsamt och enkel som
möjligt utanför själva domkyrkan.Det finns enbart vid ett tillfälle som pelargången faktiskt fysiskt möter
själva domkyrkan - vid den nya huvudentrén på norra sidan, vilket är en minimal påverkan.

Stommen för den nya byggnaden och pelargången ska byggas med korslimmat massivt trä (KL-trä) ett
hållbart byggnadsmaterial som ger bättre luftkvalitéer och ger interiören en varm känsla. Den märkbara

skillnaden mellan de huvudsakliga, öppna utrymmena jämfört med de mer slutna i den nya byggnaden
möjliggör för en noggrannare zonindelning för byggnadens miljöstrategi. Detta möjliggör för en mindre
energianvändning i de öppna ytorna där flest människor cirkulerar mest frekvent.

Användning av byggnaderna
Efter att ha analyserat lokalprogrammet för projektet, så har vi valt att lägga de större gemensamma ytorna
i den nya byggnaderna intill Storgatan, där de kan dra mest nytta av större rum och moderna faciliteter.
Majoriteten av kontorslokalerna har också placerats i de nyare byggnaderna för att på så sätt kunna
erbjuda en rationell och modern arbetsmiljö.

Den nya byggnaden, Roggeborgen och Djäknegården, ska kopplas samman genom deras respektive

bottenvåning och verka som ett funktionellt samband men samtidigt minimera den visuella påverkan på
befintliga byggnader och strukturer. En ny entré och ett nytt café för Djäknegården ligger på gatuplan intill

Stora Torget och övriga delar av byggnaden fortsätter att nyttjas utav Europaskolan. Roggeborgen kommer

att bli ett centrum för studier och kontinuerligt lärande, som sammanfogar det Kungliga Biblioteket (KB),
domkyrkobiblioteket och stiftets arkiv. Den lägsta våningen på denna byggnad kommer att vara belägen
under marknivå och ska användas som förråd. Bussar, leveranser och annan service sker mellan

Roggeborgen och den nya byggnaden med en ny serviceentré som kommer att placeras mellan de båda
byggnaderna.
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Domkyrkobodarna och de lägre våningarna i Tryckerihuset kommer att hushålla Söndagsskolan och annan
ungdomsfokuserad verksamhet som öppnar upp mot en trevlig och lekfull miljö för ungdomar. Övriga delar
av Domkyrkobodarna, Tryckerihuset och Domkapitelhuset ska utnyttjas som mötesrum och förråd.

Själva domkyrkan kommer att kunna fortsätta med sina kyrkliga ceremonier och nuvarande funktioner. Ett

antal mindre mindre förändringar i interiör kommer ske för att möjliggöra åtkomst och tillgänglighet för
några av de nya önskade funktionerna i programmet. Medan huvudentrén nu kommer att finnas på den

norra sidan, så kommer den populära västra entrén fortsätta att fungera som en alternativ ingång. För den

första etappen av tävlingen har vi koncentrerat oss på att fastställa en tydlig och flexibel strategi för hela

området där det finns möjligheter till justeringar av program och funktioner. Programmets fördelning och
återanvändandet av befintliga byggnader kommer att utvecklas i mer detalj om vi blir utvalda att gå vidare
till den andra etappen.

Trädgårdar för alla

Av lika stor vikt vid utformningen av byggnaderna är landskapsarkitekturen som utgör rumsliga helheten av
Domkyrkoberget. Vår strategi syftar till att behålla och förbättra de redan vackra omgivningarna medan vi
samtidigt önskar att implementera nya designelement där nya funktioner har uppkommit. Vi önskar
förstärka upplevelsen av den resa en besökare gör från stadens centrum till toppen av Domkyrkoberget.
Fyra distinkta områden planeras för området, alla med sina unika karaktärer.

Stora Torget och det nya publika utrymmet framför den nya byggnaden kommer att spela en aktiv roll och
viktig för den urbana utvecklingen av Storgatan och ner till vattnet. Detta blir ett av stadens primära

utomhusytor. En stenläggning i granit placeras från Stora Torget ut mot Storgatan, till dess nya
utomhusområde för att ge en robust yta och betona betydelsen av anslutningen mellan dessa miljöer. Dess

ljusa-och mörkgråa toner är enhetliga med domkyrkans och dess kringliggande byggnaders takpannor.

Vidare i resan genom området är platsen norr om domkyrkan nu en definierad uteplats, skyddad av den nya
pelargången. Denna plats kommer att symbolisera gemenskapens blomsterträdgård, som kan upplevas av
människor som rör sig igenom Domkyrkoberget. Majoriteten av de befintliga träden kommer att bevaras

även om de kommer att tunnas ut, så snart vi utfört en inspektion på dess skick. Detta för att öka intaget

av naturligt ljus och därmed tillåta en mångfald av växtarter. Varje enskild planteringsbädd kommer att

planteras med starka, kontrasterande färger som kommer att addera en känsla av livfullhet och väl
komplettera den nya arkitekturen med det färgade glaset. Antalet asfalterade vägar i området kommer att

minska för att underlätta för en tydligare navigering, medan historiska stigar kommer att bibehållas som

enkla gräsklippta gångar mellan planteringsbäddarna. Till väster om denna plats finns ett aktivitetsområde
för ungdomar som är beläget utanför det nya centrumet för Söndagsskolan.

Området söder om domkyrkan är tänkt som en utställningsträdgård, som har till sin fördel en vacker utsikt i
ett söderläge. Det stenbelagda området intill domkyrkan kommer att utvidgas för att vidare förbättra

denna populära plats och fungera som en utsiktsplattform med sittplatser som ger dig en vy över hela
staden och dess horisont. Majoriteten av landskapsarkitekturen söder om plattformen kommer att bevaras

i dess befintliga skick och dess karaktär kommer att förstärkas av att låta det befintliga gräset att frodas
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tillsammans med ett tillskott av marktäckande perenner. De historiska stigarna kommer att bevaras som
gräsklippta gångar. Området runt gravhögarna kommer att bevaras som gräsmattor så att formen på de
historiska miljöerna blir tydligt markerade.

En grönsaksträdgård föreslås placeras i domkyrkans sydvästra hörn. Historiska studier pekar på att här har

funnits en form av köksträdgård för länge sedan. Trädgården kommer delas upp i en fruktträdgård med

kolonilotter i en orthogonal stil återigen inspirerad från pelargång eller korsgång-stilen. Dessa kommer att

användas som en tillgång för skolan samt för att förstärka banden mellan gemenskap, samhälle och
domkyrka. Serpentingångarna igenom detta område kan utvecklas ytterligare för att minska lutningar i
marken och förbättra tillgängligheten för människor som idag inte kan nå hela området.

Ett nätverk av vackra gångar och stigar kopplar ihop och väver samman de fyra områdena. Genom att följa

de historiska gångarna syns en hierarkisk indelning av material som försiktigt urskiljer sig subtilt i färg och

form. De primära gångarna ska behandlas med en granitbeläggning som leder fram till domkyrkan. Valet av
hårda ytor i form av stenläggning kommer innebära en förbättrad tillgänglighet för området. Sekundära

gångar fylls med packat grus vilket kommer ge en enkel och naturlig känsla samtidigt som underlaget
lämpar sig väl för rullstolar och barnvagnar. Detta ger vidare en övergriplig flexibilitet till marken där

trädrötter och marknivåer kontinuerligt förändras - som i annat fall kan orsaka problem. Tertiära gångar
kommer att skapas med hjälp av löst grus eller nyklippt gräs där det finns att tillgå.

I ett andra steg där gestaltningen av området utvecklas kommer behandlingen av landskapsarkitekturen i
området att behöva omvärderas i detalj för att beteckna entréer och förbättra säkerheten. En trygg och
trivsam miljö förutses tillämpas för de många olika målgrupper och människor som lever, arbetar och
besöker Strängnäs Domkyrka och Domkyrkobergets vackra omgivning.
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