KYRKBACKEN @ STRÄNGNÄS
På kyrkbacken möts människor för att uppleva, känna
och vila, samtala, sjunga och arbeta. Det är en plats
dit alla är välkomna och den självklara destinationen i
staden, vare sig man är kyrkobesökare, fikasugen eller
bara vill ha en vacker utsikt över Mälaren. På Kyrkbacken
odlas livet, livet i småstaden Strängnäs.

Vy från Gyllenhjelmsgatan mot Domkyrkan och nya entrébyggnaden
Över sekler har kyrkans verksamheter utvecklat domkyrkoberget till den rika och
mångfacetterade plats det är idag. Vi utgår från denna tradition genom att tillföra
ett nytt elegant och läsbart, nutida lager. Verksamheterna länkas samman vid
kyrkbacken och hela Domkyrkoberget med dess byggnader tillgängliggörs. Från
kyrkbacken leder stigar och gångvägar likt ett pärlband vidare till olika platser som
kyrkan, samlingssalen, cafét, olika mötesplatser, trädgårdar och vidare ut i staden.
ANALYS
Strängnäs stad präglas av en småskalig stadsbebyggelse med stor variation
där Domkyrkoberget med sin imponerande katedral har en framträdande roll.
Domkyrkan är stadens viktigaste landmärke, betydelsefull för stadens siluett och
synlig från ett stort omland. I staden är domkyrkan, höjd över all bebyggelse, den
självklara orienteringspunkten. Det tar vi fasta på och rubbar inte kyrkobyggnadens
dominans.
Domkyrkoberget, stadens äldsta del, domineras av kyrkan vars monumentalitet förstärks
av topografin. Berget präglas av den parkliknande kyrkogården, ett medeltida gatunät
och byggnader från olika tider, de flesta med
anknytning till kyrkan. Berget är en barriär, både
tillgänglighetsmässigt och mentalt som förstärks
när entréerna är otydliga. Utanför kyrkans
omgivande byggnader tar stadsbebyggelsen vid
med olika karaktär i respektive väderstreck. Det
är en unik plats med höga upplevelsemässiga
och kulturhistoriska värden. Värden som vi
vill värna och utveckla så att topografin blir en
inbjudande del av upplevelsen av platsen.

Siktlinjer och topografi idag

2 En ny byggnad
Med utgångspunkt i befintlig skala och höjd
adderas en ny årsring som på ett elegant och
respektfullt sätt tillgängliggör och överbryggar
topografin på platsen. En ny tvådelad byggnad
fogas med stor ödmjukhet till domkyrkoberget;
en finstilt och småskalig entrébyggnad i gatuliv
och en karaktärsfull trädgårdsbyggnad vid
kyrkbacken.

Domkyrkan som är uppförd i etapper har ett
magnifikt och varierat kyrkorum med flera
Entréer idag
rum i rummet. Det är en byggnad med många
möjligheter och många hinder; rumsliga,
kulturhistoriska och tekniska. Kyrkan har
redan idag en bred användning, men en låg
nyttjandegrad. Önskemålet är att levandegöra
kyrkorummet och öka nyttjandegraden. För
detta behöver grundläggande egenskaper
så som inomhusklimat och akustik tas om hand, med respekt för liturgiska och
kulturhistoriska värden. Vi tror på att öppna upp kyrkan för bredare användning så
att fler får tillgång till de vackra och historiska rummen.
Verksamheterna är idag spridda i olika byggnader runt kyrkoberget. Byggnaderna
har stora kvaliteter, men det fysiska avståndet mellan byggnaderna och därmed
verksamheterna hindrar samverkan och samordning. Vi vill samla verksamheterna
och skapa synergieffekter som gynnar alla.

1 Kyrkans verksamheter
och entréer samlas kring
kyrkbacken

Entrébyggnaden länkar samman Tryckerihuset
och Domkapitelhuset och överbryggar topografin på platsen. Byggnaden sträcker ut sin
hand mot staden och bjuder in till kyrkbacken
och kyrkan.
Trädgårdsbyggnaden gränslar kyrkomuren
och sträcker sig ner mot äppellunden i söder.
Byggnaden ställs med gaveln mot berget likt
andra byggnader runt Domkyrkoberget (se
Roggeborgen och Djäknegården) och ansluter
med sin volym till skalan i befintlig bebyggelse.

Kyrkbacken är idag en formell och monumental
entréplats kring vilken delar av verksamheterna
är placerade. Det är en entréplats med en tydlig
karaktär och stor potential given av domkyrkans
storslagna gestalt och den omgivande äldre
bebyggelsen. Detta till trots är det en plats
som saknar liv och rörelse. Vi vill utveckla
kyrkbacken till en levande mötesplats.

3 Utvecklig av domkyrkoberget
De stora nivåskillnaderna bidrar till platsens
identitet och gångvägarna blir en del av upplevelsen. Med inspiration från Frälsarkransen,
det moderna radbandet, adderas ett tillgängligt
gångstråk ovanpå marken som slingrar sig upp
för berget och kantas av olika tematiska platser.
Gångstråket svävar ovan marken och kan lätt
utvecklas vidare eller tas bort den dag man så
önskar.

KONCEPT
1 Platsen
I vårt förslag blir kyrkbacken navet och
mötesplatsen där allt utgår ifrån. Här samlas
församlingens och stiftets verksamhet i kyrkan,
Tryckerihuset, Domkapitelhuset och i den nya
byggnaden. Nya rörelsemönster och platser
etableras som lockar och inspirerar. Äppellunden
i söder, en idag slumrande resurs för kyrkan
och staden utvecklas till en upplevelseträdgård.

2 En ny byggnad står ödmjukt
men självsäkert bredvid
domkyrkan och öppnar sig
mot staden

4 En flexibel användning
Lokalerna i de befintliga husen ansluts till nya
vardagsentrén och vidare mot gemensamma
mötesrum, samlingssal och café. Verksamheterna binds samman med tillgängliga
kopplingar, ute såväl som inne, för närhet,
flexibilitet och elasticitet i det dagliga och framtida
användandet av lokalerna. Alla fysiska åtgärder
i kyrkorummet utformas som läsbara tillägg,
tydligt avskilda från den historiska byggnaden.
Reversibla och flexibla lösningar med möjlighet
för framtida förändringar, eftersträvas.

3 Hela Domkyrkoberget
tillgängliggörs genom ett
pärlband av upplevelser och
aktiviteter

Kulturhistoriska ställningstaganden
Domkyrkoberget har höga kulturhistoriska
värden, vilket framgår av att alla kulturhistoriska
lagskydd finns representerade. Att genomföra
förändringar i en sådan miljö kräver respekt och 4 Befintliga byggnader länkas
ödmjukhet, men också mod och tillåtelse. Vissa samman i en flexibel struktur
värden kommer att påverkas, andra lämnas för en framtid i förändring
oförändrade och nya kommer att skapas.
Verksamheten är tillsammans med upplevelsen
av den historiska miljön det viktigaste värdet,
det är vår antikvariska utgångspunkt.
Det är med stor ödmjukhet vi närmat oss kyrkan, till vilken verksamheten
behöver närhet och koppling. Trädgårdsbyggnaden har förlagts nära, men med
respektavstånd och utan fysisk påverkan. Förslaget bibehåller möjligheten att
obehindrat röra sig runt kyrkan, något vi bedömer vara betydelsefullt för upplevelsen
av kyrkan och Domkyrkoberget.
Vi bedömmer att södra sidan av Domkyrkoberget är mest tillåtande för förändringar.
Här finns ytor som kan bearbetas utan att väsentliga kulturhistoriska värden går
förlorade samt möjlighet att nyttja bergets höjdskillnader för inpassning av de nya
volymerna.
Vi har lagt oss vinn om att respektera betydelsefulla vyer och siktvinklar samtidigt
som den nya byggnaden annonserar sin närvaro i närmiljön. Kulturhistoriska
värden som påverkas av vårt förslag är dels att en volym byggs inom det kyrkliga
kulturminnet och dels att den f.d. vaktmästarbostaden rivs. Dess form återanvänds
i den nya byggnaden. Vidare kommer delar av den medeltida kyrkogårdsmuren att
demonteras och två runristningar behöver flyttas.

Sektion A-A, skala 1:400
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BESKRIVNING AV FÖRSLAGET
Entrén – under tuvan
Den nya entrébyggnaden är placerad i souterräng mot Sturegatan med ett
inbjudande entrérum som nås både från Gyllenhjelmsgatans slut och längre
söderut från Sturegatan. Gatuentréerna länkas samman av en generös trappa och
hiss. Centralt i entrérummet ligger receptionen, i direkt blickfång från gatan och de
båda entréerna. Vid den nedre entrén finns plats för angöring med bil och cykel.
På nedre plan finns funktioner så som förråd och grovkök, enkelt tillgängliga från
kyrkbacken via stor hiss i trädgårdsbyggnaden.
Entrérummet förbinder arbetslokalerna i Tryckerihuset och Domkapitelhuset
genom en ny passage i bakkant. I entrérummet finns möteslokaler och den
flexibelt utformade körsalen. Rummet sträcker sig i en halvcirkelformad rörelse runt
Domkapitelhuset. På väg mot kyrkan möter besökarna en utblick mot kyrktornet
genom en lanternin.
Entrébyggnadens utformning tar tillvara souterrängläget och nyttjar bergets termiska
massa för låg energiförbrukning och stabilt inomhusklimat. Fasaden utformas i
samspel med bebyggelsen och stenmuren ut med Sturegatan.
Trädgårdsbyggnaden – Café och samlingssal
Trädgårdsbyggnaden har en samlingssal på kyrkbackens nivå, ett generöst och
flexibelt rum, med närhet till kyrkan. Samlingssalen blickar mot både kyrkan, södra
trädgården och Mälaren. Strängnäs bästa café är placerat i finaste solläge och
spiller varma dagar ut på kyrkbacken. Kyrkans södra tegelfasad blir platsen för en
första utomhusfika i vårsolen.

Domkyrkan
Församlingens öppna verksamheter tar plats i kyrkan och fyller det vackra och
historiska kyrkorummet med liv under veckans alla dagar. Söndagsskolan får
ett kapprum med plats för barnvagnar i Bondekoret. Ceciliasalen med sitt varma
trägolv och pentry tillgängliggörs med hiss och utvecklas till lekrum/kapell/rum för
sångsamling. Tidigare domkyrkobiblioteket blir församlingens vardagsrum med
1910-talets inredning intakt för förvaring.
Genom att tillgängliggöra delar av kyrkan med ett nytt
golv blir den västra entrén tillgänglig för alla. Rumsliga
avgränsningar genom vackert utformade glaspartier på
strategiska ställen i kyrkan ökar användbarheten och
flexibiliteten. Det tillskapas olika akustiska zoner med
möjlighet för liv och rörelse, sång och musik, andakt
och stillhet, allt inom kyrkans murar och samtidigt. Även
inomhusklimatet förbättras i lämpliga delar vilket ger
trivsamma rum att vistas i. Kyrkans tre entréer förses med
nya transparenta vindfång för bättre tillgänglighet, klimat
och för att ge en mer inbjudande känsla av öppenhet.
Kyrkans nu underutnyttjade koromgång integreras i
koret genom demontering av den södra skärmväggen.
På så vis skapas en flexibel yta för möblering vid mindre
gudstjänster och plats för musiker. Söderljuset tillåts åter
flöda in i koret.

Tillgänglighetszoner, flexibilitet och långsiktig användbarhet
De invändiga sambanden ökar elasticiteten i lokalerna och verksamheter kan
krympa, växa eller flyttas om inom området. Närheten mellan kontorslokalerna,
som alla nås från den gemensamma receptionen, ger också förutsättning för ökat
utbyte mellan människor från olika delar av verksamheten på platsen. Projektoch mötesrum i den nya entrébyggnaden blir enkelt tillgängliga för alla delar av
verksamheten. Alla nya tillägg har generösa våningshöjder, vilket ger förutsättningar
för flexibel användning i framtiden.
Anläggningen kan sektioneras i flera tillgänglighetszoner för att ytterligare öka
flexibiliteten. Entrérummet, med körsal och mötesrum, kan fungera som en separat
enhet vid behov. På samma sätt kan samlingssalen fungera som en egen enhet vid
obemannad reception, med direkt entré från Kyrkbacken. Även Tryckerihuset och
Domkapitelhuset kan användas som egna enheter.
Även själva kyrkan sektioneras i zoner för olika användning. Kring det västra
vapenhuset skapas en zon för församlingens verksamhet. I och med att de södra
och norra vapenhusen öppnas upp som entréer och skiljs av mot kyrkorummet
kan dessa användas oberoende, exempelvis för servering av kyrkkaffet, mötesrum
eller för utställningar.

I trädgårdsbyggnaden placeras nya, moderna arbetslokaler på samma plan som
vardagsentrén. Arbetslokalerna har nära samband till både samlingssalen en
trappa upp och till mötesrum på trädgårdens nivå, en trappa ner.
Trädgårdshuset är en träbyggnad med konstruktion av limträ. Fasaden utformas
av trä med integrerat solskydd av trälameller mot det soliga läget. På taket
integreras solfångare för värmeproduktion till vatten och för återfyllnad av eventuell
bergvärmeanläggning.
En generös hiss säkerställer transporter till domkyrkan och caféet.
Värmeslingor i marken håller kopplingen till domkyrkans södra
entréer fungerande även vintertid.

Sektion B-B, skala 1:400
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I Tryckerihuset ryms lokaler för församlingens administration. Om möjligt öppnas
en ny entré mot Kyrkbacken genom nedskärning av en fönsterbröstning. På
översta våningen föreslås mötesrum och lektionssal för konfirmander och vuxna.
Lokalerna ansluts till nya vardagsentrén och vidare mot gemensamma mötesrum,
samlingssal och café.
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Domkyrkan
Församlingens publika delar tar den
västra delen av kyrkan i anspråk. Det
västra vapenhuset fungerar förutom
som söndagsentré även som plats för
en permanent utställning. Djäknekoret
blir barnens kor. Martyrernas kapell
nyttjas som närförråd. Sakristian med
tillhörande rum skiljs av för professionellt
bruk.

Kyrkbacken Uteservering
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Roggeborgen har höga kulturhistoriska värden
och kvaliteter som bör tillgängliggöras för fler. I
byggnaden föreslås Domkyrkobiblioteket ta plats
tillsammans med Kungliga biblioteket. Lokalerna i
övrigt kan utvecklas som en mötesresurs för kyrkan
och/eller andra verksamheter.
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Vatten
Vatten, som är en värdefull resurs, blir en synlig
del på kyrkoberget och kyrkbacken. Dagvatten
samlas upp och leds till dammar som används vid
bevattning. Vattenstråken följer topografin längs
gångvägar i alla väderstreck.

Pärlor och platser
Gudspärlan - Kyrkbacken är den finaste
platsen med vatten och planteringar.
Tystnadspärlorna - Lugna utsikten
med bänkar för vila och meditation.
Jagpärlan - Den vitblommande
trädgården fylls vårlök, blommmande
buskar och dofter.
Doppärlan - Utekyrkan är platsen för
dop, vigslar, begravningar och mindre
mässor.
Bekymmerslöshetspärlan - Lekplatsen i
äppellunden är till för lek och lätta
sinnen.

parken.

Hemlighetspärlorna - Lekslingan med
tre små bänkar är lite undangömd och
spännande.

Detalj träspång

Tillgänglighet och trygghet är nyckelfrågor i gestaltningen av utemiljön kring
domkyrkoberget. Genom att aktivera alla delar i parken ger det förutsättningar för
att fler vill vistas här. Vi vill med en vacker och välavvägd belysning skapa en trygg
miljö runt kyrkan längs den tillgängliga gångvägen.
Växter och vatten symboliserar livet
Växter, odling och synligt vatten är starkt kopplat till platsens historia och detta
tema utvecklas runt hela parken. Den stora äppellunden i söder inspirerar till odling
och här blir orangeriet i trädgårdshuset en plats för möten och kunskapsutbyte om
odling och kretslopp.
En örtagård placeras ovanpå den nya entrébyggnaden, med lavendelinramade
kvarter. Vid benhuset placeras den gömda trädgården med vackra medicinalväxter
och längs gångvägarna placeras olika tematrädgårdar.

Illustrationsplan, skala 1:1000

Platsen framför kyrkans västra entré delas in i ett öppet stenlagt torg och en
körsbärslund i väster. Regnvattnet leds ner till nya dammar som kompletteras
med låga fontäner och kvällsbelysning. Kyrkbacken utvidgas söderut mot
den trädgårdsbyggnaden. I anslutning till entréerna placeras ett ”träflak” där
Europaskolans elever kan hänga, barn leka eller bli scen för spontana framträdanden.

Parkering
43 platser
Info
Bussar

UTVECKLING AV DOMKYRKOBERGET
Domkyrkoberget – parken i stan
Hela Domkyrkoberget utvecklas till en stadspark med flera attraktioner och
besöksmål! Förslaget utvecklar platser för vardag och högtid där alla kan känna sig
hemma och oavsett sinnesstämning kan vi hitta platser för samvaro och enskildhet,
för kontemplation och aktiviteter. Frälsarkransen ger inspiration till olika teman i
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Kyrkbacken
Kyrkbacken är själva hjärtat som bjuder in till möten och samvaro. Platsen ska
fortsätta vara formell, men samtidigt våga utvecklas mot ett vardagsrum för liv och
rörelse.
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Djäknegården kompletteras med en ny
entrébyggnad längs sin östra långsida.
Entrébyggnaden ansluter till gatans nivå.
Närmare Domkyrkoberget inryms kapprum,
toaletter och caféfunktion.

Vy från entreplatsen vid äppellunden.

Tystnadspärlorna

Lekplats

Domkyrkobodarna fungerar fortsatt
som mötesplats för församling och
föreningsliv. Lokalerna kan även användas
till förberedelserum för dop, bröllop och
begravningar.

Vägen uppför berget blir en upplevelse och en del av målet.
En tillgänglig gångväg skapas med en stilren träspång
med stålinslag. För att minimera ingrepp i den känsliga
miljön ligger den ovanpå marken och där topografin
tillåter ansluter den mot marknivå. Längs vägen erbjuds
besökare insikter och utsikter genom en rad händelser,
platser och information. I parken placeras olika typer
av sittplatser, från bekväma parksoffor och uppvärmda
bänkar till mer informella platser som, murar eller stubbar.

Doppärlan

Kärlekspärlan - Odlingen fylls med
blommor, grönsaker och kärlek av de
som odlar.
Ökenpärlan - Örtagården på taket är
solig och påminner om livets prövningar.
Uppståndelsepärlan - Näckrosdammen
samlar dagvatten och reflekterar ljuset.
Nattens pärla - Medicinalträdgården fylls
med växter som påminner om livet och
döden.

Entréerna till domkyrkoberget
Det ska finnas en tydlighet i hur man hittar till olika
verksamheter. En gradvis information anordnas ju
närmare kyrkan och huvudentrén man kommer.
Vid parkeringar finns en första orienteringstavla,
tydliga entréer anordnas i varje väderstreck och ett
samordnat skyltprogram guidar besökaren fram.
Den stora äppellunden i söder inspirerar till lek och
spring och här utvecklas Strängnäs bästa lekplats
med klätterställningar, gungor och balanslek som
letar sig upp mot kyrkans södra entré.

Hydrologi

Detalj murar entréplats

Angöring med varutransporter
Varutransporter och sopbil angör vid den södra
entrén längs Sturegatan. En körslinga gör att
lastbilar kan svänga runt utan backrörelser. Här
placeras även handikapplatser för besökare
och cykelparkering för personal. Ett antal
handikapplatser ordnas också invid Roggeborgen
och Djäknegården.
Parkering för personbil och buss
Huvudsaklig parkering anordnas på Stora torget, på
grusytan vid Roggeborgen samt söder om äppellunden.
Promenaden från bilen och upp mot Domkyrkoberget
görs inbjudande och trygga.

Trafikrörelser

Från parkeringen vid Stora torget upp mot kyrkan föreslår
vi att fotgängare prioriteras före biltrafik. Enkel riktad trafik
föreslås österut på Storgatan och västerut på Klostergatan.
Därmed kan södra trottoaren längs Storgatan breddas
och ge mer plats för fotgängare.
Den stora parkeringen norr om Roggeborgen rustas upp och organiseras med
kompletterande träd och låga häckar. Tillgänglighet säkras med ny entré till
Djäknegården och en ramp till Roggeborgens huvudentré norrifrån.
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