Domkyrkoberget
PARKERING
St

or

to

rg

et

St

or

ga

Ky
rk

br

ink

en

tan

og
at
an

NY ENTRÉ

D
J
(H ÄKN
ör
sa EGÅ
l)
RD
EN

Ky

rk

INLAST

PARKERING
VARDAGSENTRÉN

CYKEL-P
BARNVAGNS-P

DOMKYRKO-

BUSSAR

BODARNA

(Kontor)

TRYCKERIHUSET

ROG
GEB
ORG
(Bib
EN
liote
k)

(Kontor)

SÖNDAGSENTRÉN
DOMKAPITELHUSET

Sturega

tan

(Kontor/möte)

PAVILJONGEN
UTESERVERINGEN
SKULPTURPARKEN

KONTEMPLATIVA
HÖRNAN

PULKABACKEN

FRUKTRÄDGÅRDEN
LEKPLATSEN

tan

PICNIC OCH
ODLING

ga
ors

t

Lek

N

Situationsplan
skala 1:500 (A1)

1/3 För samling

Utgångspunkter och Intentioner
Bakgrund
Strängnäs domkyrkoförsamling med Aspö har bjudit in
till en projekttävling i två steg för domkyrkan och dess
omgivning. Tävlingens första steg syftar till att finna
koncept och idéer att utveckla i steg två av tävlingen.

Våra utgångspunkter

Vårt förslag ger domkyrkan och kyrkoberget en starkare

På så sätt ”sparar” vi den södra sidan vilken istället kan

koppling till sin omgivning och Strängnäs invånare,

inriktas på framför allt utomhusaktiviteter i parken.

både fysiskt och verksamhetsmässigt. Vi skapar en mer

Sammantaget ger det en lösning som blir tydligt inbju-

modern miljö som med nya rum och nya verksamheter

dande och lockar till delaktighet från båda håll.

också ger nya möjligheter till möten, aktiviteter och
gemenskap oavsett besökarnas ålder, bakgrund, tillhörighet och ärende. Vår förhoppning är att det sam-

Målet är att domkyrkan och dess omgivande byggnader
och miljö ska kunna svara mot en föränderlig verksamhet inom kyrkan och platsen i stort, samtidig som de
kulturhistoriska värdena bevaras, vårdas och utvecklas
med ytterligare verksamheter. Platsen och byggnaderna
ska vara en självklar och välkomnande plats för stadens
invånare och besökare och kunna kombinera de olika
avsikterna man har med sitt besök. Det är viktigt att
kyrkan blir en plats för möten där samverkan mellan de
olika aktörern infinner sig.

mantaget höjer upplevelsen och skapar bättre praktiska
lösningar för befintliga flitiga besökargrupper och ”sänker tröskeln” till kyrkan för de som mer sällan, eller till
och med, aldrig tar sig till kyrkan.

Placering
Domkyrkan ligger på en höjd och är väl synlig på håll
och närvarande när man rör sig i staden, i princip oavsett väderstreck. Framförallt är det den brant sluttande
södra sidan av kyrkoberget som gör kyrkobyggnaden
framträdande i stadsbilden. Parken på sydsidan har en

Förslagets bärande idé

fantastisk utsikt över Mälaren i bästa solläge. Den norra

Programmets formulering om en kyrka nära människan
har varit vägledande för vårt arbete. Vår lösning innebär en optimering av befintlig bebyggelse, den samlar
och tillför funktioner och skapar en vacker modern och
inbjudande entrébyggnad som med sin gestaltning blir
ett värdigt tillskott, samtidigt som den förhåller sig respektfullt till den gamla kyrkobyggnaden.

Nya byggnaden placeras på norra sidan och sparar den soliga
parken till utomhusaktiviteter. Nya byggnaden får tydlig koppling
till staden.

sidan är mer dov och i skymundan men vänder sig istället ut mot staden och Stora torget. Vi har valt att placera
den nya entrébyggnaden mot Domkyrkans norra sida.
På det sättet förhöjer vi den ”sämsta sidan” med ett
vackert nytillskott och skapar en naturlig och mer lättillgänglig vardagsentré betydligt närmare den omgivande

Parken

Paviljongen:
I den sydöstra delen av parken placerar vi en ny paviljong/lusthus på en liten höjd med utsikt över Mälaren.
Det blir en fantastisk plats för utomhuskonserter, men
också för mer intima vigslar eller namngivningscere-

Den nya Fruktträdgården:
Programmet talar mycket om barnperspektivet som
en viktig utgångspunkt för utvecklingen av kyrkan och
parken. I parkens sydvästra hörn finns idag en trädgård

monier, kanske även utan religiösa förtecken. När paviljongen inte används blir den en plats för en vilostund
som också erbjuder en svårslagen utsikten över sjön.
Pulkabacken:

som tidigare innehållit bland annat en köksträdgård.

Vinter och snö ger fina möjligheter att åka pulka ner

I vårt förslag tar vi tillbaka odlingsfunktionen som ett

mot Mälaren i södersol och sommartid kan brantens

pedagogiskt inslag men också för att förse kaféet med

gradänger fungera vid filmvisning eller som scen.

kryddor, grönsaker och bär. I samma hörn lägger vi också till ett växthus och lekplats. Den nya frukträdgården

Skulpturparken:

blir en ny plats där den öppna förskolan, andra Sträng-

Längre bort i den sydöstra hörnan av parken finns be-

näsbarn och besökare kan vistas för att leka, lära och ha

fintliga gravkullar. Här vill vi adderas installationer och

picknick under fruktträden.

skulpturer. Gärna av typen som är rörliga eller på annat

Den kontemplativa hörnan:
Vid det befintliga benhuset som ligger strax söder om
huvudentrén står uppställda gamla gravstenar mot en

sätt interaktiva för att utöva en lockelse även på barn
och ungdomar.
Uteserveringen:

mur. Här vill vi skapa en minnesplats där Alla Helgona-

Kaféfilialen inne i domkyrkan kopplar direkt mot par-

firare kan tända ljus, dra sig undan och reflektera.

ken och här kan uteservering flytta ut säsongsvis både
sommar och vintertid.

stadsbebyggelsen.

Söndagsentré och ny vardagsentré som får
koppling ut i parken.

Nytt läge för inlast/sophantering i området
tillsammans med ny plats för bussar.

Domkyrkans tydliga grid av pelare och valv
förlängs ut i parken på norra sidan och
skapar den nya byggnaden.

Domkyrkans valv blir
bärande gestaltningselement
i nya byggnaden.

Nya byggnadens placering ligger i centrum
av Domkyrkobergets byggnader.
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Domkyrkan har utvecklats över tid och nya lager har lagts till som
årsringar för nya funktioner och stilar.
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Entrébyggnaden
Den nya entrébyggnaden
Domkyrkan består av ett stort centralt mittskepp med
sidoskepp på båda sidor. Allt bärs upp av pelare och

ger möjlighet att så väl enkelt anpassa byggnadens

litet och tålighet för framtida förändringar av verksam-

konserter etc. Ett kafé med kök placerar i nya byggna-

utbredning när programmet är mer exakt är fastslaget

heten. Entré och reception förläggs till sektionen i öster

den men får också en ”filial” inne i domkyrkan. Kaféfi-

som att bygga ut i omgångar om det visar sig önskvärt.

som ansluter närmast mot entréstråket från parkerings-

lialen i domkyrkan placeras vid den södra entrén och

platserna.

blir mer säsongsbetonat då den får en stark koppling

valv. Kyrkan har byggts ut i omgångar under en lång tid

De utskjutande valven bildar pendanger till domkyr-

och hela tiden har volym adderats utåt. Sidoskeppen ut

kans befintliga celler. Den nya entrébyggnaden dockar

mot fasad bildar avgränsade mindre ”celler” som idag

endast in i domkyrkans befintliga norra entré och för-

innehåller allt från lekrum för barn, andaktsrum och

stärker på så sätt en ny tydlig axel med riktning mot

bibliotek och ger ett väldigt ”tillåtande” bruksinriktat

den södra entrén och parken. I övrigt släpper den nya

intryck. Gestaltningen av den nya entrébyggnaden tar

entrébyggnaden helt från domkyrkans fasad. Respek-

sin utgångspunkt i det befintliga tydliga rastret av valv

tive sektion får helglasade gavlar ut mot parken och

och sektioner och skapar en förlängning av dessa ut i

staden, vilket ger generöst med ljus in men också bidrar

den nya byggnaden. Uppdelningen i tydliga sektioner av

till en känsla av öppenhet, synlighet och trygghet i om-

varierande storlek gör att vi kan anpassa respektive sek-

rådet. Den nya entrébyggnaden vänder sig tydligt utåt

tion baserat på innehåll och funktion men också efter

och speglar rent fysiskt den öppenhet och uppsökande

vad den ”möter” i den omgivande parken, exempelvis

inställning om präglar församlingens förhållningssätt

träd, sluttningar etc. Formen med de utdragna valven

och verksamhet. Lösningen ger ett stort mått av flexibi-

till parken. Entrébyggnaden inrymmer också mötes-

Innehåll och planering

funktioner för stift, församling, barnaktivitet och öppen

Stiftets kansli sitter kvar i sina nuvarande lokaler men

förskola. I källarvåningen finns ett förråd som kan av-

får tillgång till ytterligare en befintlig byggnad genom

lasta domkyrkan som uppställningsyta för möbler etc.

att den öppna förskolan föreslås flyttas in i nya byggnaden. Församlingshemmet lämnar sina nuvarande loka-

Material och utförande

ler och blir en del av den nya entrébyggnadens innehåll.

De nya valven och pelarna utförs genomgående i trä

Den nya entrébyggnaden får en gemensam reception

som är ett förnybart material som dessutom är en na-

för ärenden till kansliet och övriga funktioner i dom-

turlig kolsänka. Fasaderna kläs i kopparplåt vilket är ett

kyrkan. Byggnaden innehåller en stor flexibel yta som

vackert och beständigt material som åldras värdigt och

enkelt kan delas upp i mindre sektioner och fungera för

karaktäristiskt och samtidigt ger en stark gestaltnings-

exempelvis dopkaffe, begravningskaffe, föreläsningar,

mässig koppling till domkyrkans tak.
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