


 

 

MOTTO ”LJUSBÄRARE” 
 

1. Kortfattad beskrivning förslaget och dess bärande idé. 

”Matteus 5:14: I ären världens ljus. Icke kan en stad döljas som ligger uppe  

på ett berg. ” 

Förslagets bärande idé är att lyfta fram domkyrkobyggnaden som platsens 

och verksamhetens centralbyggnad. Strängnäs domkyrka är den viktigaste 

byggnaden på Domkyrkoberget och vi vill ytterligare stärka dess position 

genom förslaget.  Övriga byggnader kompletterar och underordnar sig 

domkyrkan.  

Kyrkans arkitektoniska, kulturhistoriska och rumsliga värden bör tillvaratas 

och visas upp såväl i vardag, fest och sorg.  Ambitionen har därför varit att 

tillföra kyrkorummet verksamheter och funktioner som tillhör och berikar på 
olika sätt. Till detta infogas en komplementbyggnad som vittnar om ljus, 

modernitet, med respekt för det historiska.  Nybyggnaden infogas på södra 

sidan av det utvändiga förrummet och sluter platsen mot parken vilket gör 

att domkyrkans magnifika gavelfasad och torn starkare markerar sig för 

besökaren.  

Likt de historiska byggnaderna bör ett nytillskott utformas med välprop-

ortionerliga rumsformer, hantverksmässiga detaljer, och bra material. 

Komplementbyggnadens arkitektoniska utformning är en sammanhållen 

volym, relativt sluten med ett tak som avtecknar sig likt en ljusbärare och 
poängterar platsen under den mörka årstiden.  

Byggnaderna på domkyrkoberget är uppförda av massiva murar av tidlöshet 

som på ett påtagligt sätt påverkar en när man besöker platsen.  

Nybyggnaden tar upp detta genom utförande med skalmurar av tegel, stora 

öppningar som hål i mur som ger bra ljusinsläpp i de djupa samlingssalarna.  

 

2. Kortfattad beskrivning förslagets utgångspunkter och på vilket sätt tävlings-

uppgiften har angripits.                                                                                                                                                            

Som ovan angivits har endast de utrymmen som inte har praktisk möjlighet 

att inrymmas i kyrkan förlagts i omkringliggande byggander och en komple-

mentbyggnad. Ambitionen har varit att kunna förändra verksamheten i kyr-

kans interiör utan att i för stor grad påverka de kulturhistoriska värdena. 

Samtidigt ställer ett nytt användningssätt krav på avskiljning av rum och inte 

minst tillgänglighet till rummen för alla. Vi har därför några liftar och hissar i 

vårt förslag som medger en mer komplett utnyttjande av kyrkan.  Vissa in-

redningsdetaljer bedömer vi kan byggas om utan att de förstörs. Till exempel 

vindfången i Norra och Södra vapenhuset. Se vidare plansch 2. 

Domkapitelhuset och Tryckerihuset 

Domkapitelhuset föreslås nyttjas för församlingens kansliverksamhet. Mindre föränd-

ringar utförs interiört som bör vara förenliga med skyddsbestämmelserna. Behovet 

enligt rumsprogrammet går att inrymma i denna byggnad. Se bilagt förslag. Koppling 

till nybyggnad och gemensam entré och reception sker genom upptagning av vägg 

vid bef. nisch i bottenplanet. Varsam demontering av mursten bör kunna innebära att 

öppningen kan muras igen i framtiden. Tryckerihuset föreslås användas till samman-

trädesrum i olika storlekar och utförande. Samtliga byggnader ligger i direkt närhet 

och att behöva gå ut till denna byggnad för sammanträde ser vi som en kvalité. Här 



 

 

finns relativt gott om toaletter och byggnaden är försedd med hiss. Det finns även 

pentry med möjlighet att koka kaffe i huset. Viss överyta finns för framtida behov. 

Kyrkbodarna: avses nyttjas som förråd för övrig förvaring och verkstadslokaler, 

truckplacering  för vaktmästeri, soprum m.m.    

 

Roggeborgen 

Bibliotekskorets boksamling flyttas till Roggeborgen.  

Komplementbyggnad 

Nybyggnaden med dess glasade takfönster som ger indirekt ljus till rummen och 

salarna avses kvällstid lysa som en ljusbärare på domkyrkoberget och indirekt vittna 

om domkyrkans närvaro i staden. Fasaderna muras med glaserat tegel och 

byggnaden täcks av ett tak med zinkplåt. Stora höga glasöppningar utförs mot 

platsen framför domkyrkan vilket ger en god kontakt med interiören och verksamhet 

som pågår i huset. Ett stort glasat kafé och genomgångsrum till Domkapitelhuset 

utförs för att få en aktivitet och puls även i denna del av nybyggnaden och på ett 
varligt sätt knyta ihop de båda byggnaderna. 

 I komplementbyggnaden har placerats  stora samlingsrum, kök, kafé, stiftskansli och 

samlad receptionsfunktion som inte inryms i domkyrkan. 

På plan 2 förläggs alla stiftskontoren och samlingsrum utformas korridoren som en 

korgång där det infallande takljuset ger indirekt ljus till kontor och rum placerade i 

mitten av byggnaden. 

 

3.Kortfattad beskrivning relationen mellan omgivande mark och byggnad 

Platsen framför domkyrkan bör svara mer mot domkyrkans magnifika gavelfasad 

med ett stort torgrum med enkel beläggning med stora naturstensplattor och grus. 
Framför nybyggnaden anläggs en vattenspegel där domkyrkans ståtliga torn som 

sträcker sig upp mot himlen kan avspegla sig för besökarna. Nybyggnaden är 

inpassad i den del av området som innehåller minst antal fornlämningar eller andra 

historiska element.  Fasaden i höjd med Domkapitelhuset avskärmar torgrummet 

mot söder och med sitt glaserade tegel ger det en djup värdighet åt nybyggnaden. 

Utefter Sturegatan trappas byggnaden ned utefter befintlig terräng. Källarvåningen 

nyttjas för nytt P-hus. 

 

 

4. Kortfattad beskrivning hur trafikrörelser, GC och motorfordon tas om hand 

Vårt förslag till trafiklösning utgår ifrån att trafiken till domkyrkoberget bör styras att 

komma från söder in på Sturegatan.  Längst ned på parkområdet anläggs en 

parkering och utmed Sturegatan läggs två stycken bussparkeringar. Från denna södra 

parkering anläggs en ny enkelriktad tillfartsväg upp till domkapitelhuset där tillfällig 

uppställningsplats för bussar och parkering för rörelsehindrade anläggs.  

För att undvika allt för stora parkeringsytor på och runt denna kulturhistoriska plats 

föreslår vi att ett parkeringsgarage utförs i källarplanet på den nybyggda huskroppen. 

Detta P-hus skulle kunna rymma cirka  43 stycken bilar alltså nästan alla som arbetar i 

stiftsdelen. 

Sophämtning från köket avses kunna ske i den södra gaveln via en hiss från 
bottenplanet. Övriga sopor bör kunna inordnas vid kyrkbodarna. Utreds noggrannare 

i senare skede. 

Från den södra parkering anordnas även gångstig upp mot domkyrkan och 

nybyggnadens uteplats. Övriga gångvägar till anläggningen är som tidigare från ett 

flertal håll i staden. 



 

 

 
1 Tornrummet, Västra vapenhuset : 

Detta fantastiskt vackra ganska brokigt möblerade rum förslås 
delas av med ett nytt entrésolplan i höjd med västerfönstret. 
Detta för att inrymma ett nytt körrum inne i kyrkan. Tillgänglig-
het via hiss och ny trappa i Bondekoret samt trappa i detta ut-
rymme (se plan) som hängs i bjälklaget.                                                                                                            
Entrén görs tillgänglig för rörelsehindrad, kompletteras med 
trapplift där befintliga  trappsteg används i konstruktionen.                                                                           
Befintligt gallerparti byggs om och görs inåtgående, ev.  
plockas bort.  2 nya trappräcken på vardera sida, i smide.                                                                            
Inredning ses över och kompletteras med mindre sittplats.                                                                             

2  Bibliotekskoret :                                                                                                                                                   
Rum för undervisning konfirmander och vuxna samt hängrum. 
Befintlig fast inredning sparas i stort. Nya bekväma sittmöbler. 
Rummet görs tillgängligt med trapplift lika vapenhusets lösning 
via Dopkapellet mellan dessa rum återtas öppning där en lift 
installeras för resterande nivåskillnad.                                                                                                                

3 Dopkapellet:                                                                                                                                                         
Rum för sångsamlingar, pyssel, barnens gudstjänstrum. Avskiljs 
med ny glasad vägg där glaset följer  mot väggens ojämn-
heter. Utförs med smäckra smidesdetaljer som håller glaset på 
plats. Det befintliga smidespartiet är kvar framför glaset.                                                           
Ny trapplift typ Goldmanns, som fälls in i befintliga steg. Nya 
smidesräcken. Maria altare flyttas till Vårfrukoret. Dopfunt får 
nytt fundament med hjul. Används mer flexibelt t.ex. i t Vårfru-
koret eller Martyrernas kapell.       

4 Cedercrantzka koret ingen förändring. 

5. Olivercranska koret ingen förändring. 

6. Norra vapenhuset: ombyggnad av befintligt vindfång med 
flyttning av dörr till nytt lägen enligt ritning. Detta görs för att 
erhålla två rum som inte är genomgångsrum som idag.  Detta 
medför att dessa ytor kan nyttjas på mer effektivt sätt.   Ett av 
rummen föreslås inredas som samtalsrum.                                                                                                         
Grupprum för församlings och föreningsliv. I vägg mot långhus 
byggs skåp med förvaring som nås från in och utsida. Övriga 
väggar utförs med glas lika dopkapellet se bilder. 

7. Martyrernas kapell.                                                                                                                                             
Del av rummet som ligger i nivå med långhuset föreslås utnytt-
jas som ljusceremonirum med portabla ljusbärare vid andakt 
och som doprum. Upplevs idag som dystert och inte trevligt. 
Rummet utformas för ljusceremonier. 

8. Silverkammaren: förberedelserum för bröllop.                                                                                                   
Vaktmästeri och ljusförråd. 

9. Nedre sakristian:                                                                                                                                                    
Ombyte personal inför gudstjänst och tjänstgöring.                                                                                      
Tillfällig förvaring av instrument och annan utrustning.                                                                              
Stämning av instrument mm.                                                                                                                            
Användning även för textilförvaring 



 

 

10. Övre sakristian 2D:                                                                                                                                               
Befintlig trappa från koromgång ersätts med ny lift som place-
ras i del av skåpsutrymmet. Liften stannar på 2 plan.                                                                                       
Över den västra delen av rummet byggs ett entresolplan som 
möjliggör nytt förvaringsutrymme av de textilier som förvaras i 
den nedre sakristian idag. Det nya utrymmet binder också 
samman liften med bälgkammaren. Trappan från 1990 ned-
monteras. 

11. Utrymme för ny lift:   Till övre plan. Ny dörr inmonteras.                                                                                    

12. Koromgång del 1: Koromgång mot norr. Endast dold förvaring.                                                                   

13. Koromgång del 2:                                                                                                                                                
Koromgång mot öster. Altare tas bort. Nytt skåp med draperi 
byggs mot yttervägg under fönster för närförvaring  av stolar 
och gradänger. 

14. Koromgång del 3:                                                                                                                                                  
Koromgång mot söder.  Denna yta planeras för utställningar 
av kyrkans samlingar och tillfälliga utställningar. Montrar och 
podier och en smidd stång mot yttervägg att hänga bilder.  

15. Sturekoret: ingen förändring 

16. Djäknekoret:  sittplats för kören mellan framträdanden. Del av 
koret kan användas till förråd av resterande stolar. Avskärmas 
med enkelt draperi. 

17. Gyllenhjelmska koret: ingen förändring 

18. Södra vapenhuset : Vindfång byggs om med ny dörrplacering, 
vilket möjliggör ny användning av vapenhuset.                                                                                                
I vägg mot långhuset byggs skåp med förvaring som nås från 
in och utsida. Övriga väggar glasas på lika sätt som Norra va-
penhuset.  Detta för att få ljudavskiljning och mer intim karak-
tär i i barnrummet och grupprummet.                                                                                                                
9:b Grupprum för församlings- och föreningsliv.                                                                                                 
4:b Söndagsskola                                                                                                                                                   
4:c Närförråd  barn och familj. 

19. Tynnelsökoret / Sparrekoret:  ingen förändring. 

20. Vårfrukoret:  föreslås användas som liten vardagskyrka, mor-
gonmässa m.m..  Avskilt endast med tunna linnegardiner som 
bildar en visuell avskärmning, dras undan då inte rummet an-
vänds.                                                                                                       
4:a Kapell tomt och avskalat . Meditation och andakt. Sång-
samlingar när det är lämpligt och inte stör annan pågående 
verksamhet. Vackert rum för dop. 

21. Bondkoret: är det utrymme i kyrkan som har förändrats mest 
under senare tid. Därför föreslås vi att detta utrymme byggs 
om för fler toaletter och kapprum för besökande i kyrkan.                                                              
Via egen entré kan man komma direkt till uppgång med 
trappa och hiss som leder till musik och nytt körrum i Tornrum-
met plan 2.                                                                                                       

22. Kärnkyrkan: ingen förändring. 



 

 

23. Högkoret: ingen förändring 

24. Ceciliasalen plan 2:                                                                                                                                               
Gradängerna tas bort.                                                                                                                                          
4:f Musikerkontor                                                                                                                                                 
4:g Notförvaring                                                                                                                                                     
4:h Wc                                                                                                                                                                     
4:i Kapprum/Körkåpor. Användbara förvaringsskåp sparas. 

25. Övre Tornrum Västra vapenhuset:    Nytt rum med fantastisk ut-
sikt över kyrkorummet.                                                                                                
9:c Körsal/Föreläsningssal. Gradänger förvaring noter m.m.                                                                           
Utrymningstrappa ned till vapenhuset                                                                                                               
Öppningsbart glasparti som möjliggör sångframträdanden 
från salen.  Akustiska åtgärder utreds vidare. 

26. Rum över silverkammaren:                                                                                                                                   
Förrådsutrymme som föreslås kunna nås med nyinstallerad hiss.       

27. Bälgkammaren: Föreslås att användas som förråd. Kan nås 
med nyinstallerad hiss.      

 
 
 
 
 
 
 



DOMKYRKAN Strängnäs 

20 Kapell tomt avskalat.   60 m² 4:a        Vårfrukoret 
18 Söndagsskola               42 m² 4:b        Södra vapenhuset 
18Närförråd barn och familj   7 m² 4:c Södra vapenhuset 
2 Häng-rum konfirmander och äldre  72 m²  4:d Bibliotekskoret 
2Undervisning konfirmander & vuxna  72 m² 9:a Bibliotekskoret 
3Barnens gudstjänstplats   42 m² 2:a Dopkapellet 
22Kapprum     46 m² 4:e  
 
6&18Mindre mötesrum församlings 
och föreningsliv                                     20 m²        9:b (4st) No och Sö  vapenhuset 
22Förberedelserum/Rwc  21 m² 2:b Bondkoret 
25Musikerkontor  15 m² 4:f Ceciliasalen 
25Notförvaring  12 m² 4:g Ceciliasalen 
25Wc kören    4 m² 4:h Ceciliasalen 
25Kapprum/Körkåpor  51 m² 4:i Ceciliasalen 
26Körsal Föreläsningssal                     145 m² 9:c Övre vapenhus Nytt 
Förråd noter av-utrustn    
16Förråd stolar 250 st  30 m² 3:a Djäknekoret 
13Förråd gradänger i nytt skåp 10 m² 3:b Främre koromgång 
12Närförråd   20 m² 2:d Norra Koromgången 
28 Förråd sällan använt 110 m² 3:c Bälgkammaren                              
8Vaktmästeri   20 m² 3:d Silverkammaren 
8Ljusförråd   15 m²  Silverkammaren  
9Musikinstrument notställ mm    24 m² 3:e Nedre Sakristian 
8 Silver                                           3:e Silverkammaren 
9Ombyte inför tjänstgöring 31 m² 2:c Nedre Sakristia 
10Sakristia                          60 m² 2:d Övre sakristian( ny hiss) 
Sakristia Nytt entresolplan  3:e Liggande textilförvaring 
 

NY BYGGNAD Strängnäs 
STIFTET-KONTOR 
Kontorsrum                           8 m²          43 st 6:c 
Kontorsrum                         12 m² 4 st 6:d 
Projektrum                        20 m² 7 st 6:e 
Vilrum    10 m² 1 st  6:f 
Sammanträdesrum   65 m² 1 st 9e 
Arkiv stiftet    25 m² 1 st 6:g 
Kaffestationer     4 m² 2 st 6:h 
Wc      2 m² 3 st 6:i 
Rwc      5 m² 1 st 6:j 
 

  



ALLMÄNNA UTRYMMEN 
Mottagning reception kpr mm  195 m² 1 st 1:a 
Kopieringsrum     15 m² 1 st 1:b 
Besöks-Wc       2 m² 3 st 1:c 
Rwc       6 m² 1 st 1:d 
Samlingssal delbar    350 m² 1 st 1:e 
Stolsförråd      20 m² 1 st 1:f 
Kök ,frd    160 m²   1 st 1:g 
Kafè      20 m² 1 st 1:h 
Personalpentry     10 m² 1 st 1:i 
Soprum/varuleveranser     40 m² 1 st 3:f 
Grovkök/stfrd/källsort/grovtvätt    15 m² 1 st 3:g 
Fintvätt      26 m² 1 st 3:h 
Verkstad      45 m² 1 st 3:i 
Förråd som ej ryms i Domkyrkan/Kyrkbodarna        100 m²  3:j 

 
DOMKAPITELHUSET 
FÖRSAMLINGEN  
Kontor       8 m² 10 st 6:k 
Kontor    15 m²   5 st 6:l 
Arkiv   25 m²   1 st 6:m  
 

TRYCKERIHUSET 
Sammanträde  65 m²   2 st 9:d 
Sammanträde  25 m²   2 st 9:e 
Sammanträde  15 m²   1 st 9:f 
Sammanträde  10 m²   2 st 9g 
Sammanträde disp yta     2 st  
 

KYRKBODARNA 
Vaktmästeriförråd, verkstad  och 
truckplacering. 
Grovsopor mm  165 m²  
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STRÄNGNÄS DOMKYRKA MED DOMKYRKOBERGETA3 LJUSBÄRARE

   1. Kortfattad beskrivning förslaget och dess bärande idé.
”Matteus 5:14: I ären världens ljus. Icke kan en stad döljas som ligger uppe på ett berg.”
Förslagets bärande idé är att lyfta fram domkyrkobyggnaden som platsens och verksamhetens 
centralbyggnad. Strängnäs domkyrka är den viktigaste byggnaden på Domkyrkoberget och vi vill 
ytterligare stärka dess position genom förslaget.  Övriga byggnader kompletterar och underordnar 
sig domkyrkan. Kyrkans arkitektoniska, kulturhistoriska och rumsliga värden bör tillvaratas och visas 
upp såväl i vardag, fest och sorg. Ambitionen har därför varit att tillföra kyrkorummet verksamheter 
och funktioner som tillhör och berikar på olika sätt. Till detta infogas en komplementbyggnad som 
vittnar om ljus, modernitet, med respekt för det historiska.  Nybyggnaden infogas på södra sidan av 
det utvändiga förrummet och sluter platsen mot parken vilket gör att domkyrkans magnifika 
gavelfasad och torn starkare markerar sig för besökaren. 
Likt de historiska byggnaderna bör ett nytillskott utformas med välprop-ortionerliga rumsformer, 
hantverksmässiga detaljer, och bra material.
Komplementbyggnadens arkitektoniska utformning är en sammanhållen volym, relativt sluten med 
ett tak som avtecknar sig likt en ljusbärare och poängterar platsen under den mörka årstiden. 
Byggnaderna på domkyrkoberget är uppförda av massiva murar av tidlöshet som på ett påtagligt 
sätt påverkar en när man besöker platsen. Nybyggnaden tar upp detta genom utförande med 
skalmurar av tegel, stora öppningar som hål i mur som ger bra ljusinsläpp i de djupa samlingssalarna. 

2. Kortfattad beskrivning förslagets utgångspunkter och på vilket sätt tävlingsuppgiften har angripits
Som ovan angivits har endast de utrymmen som inte har praktisk möjlighet att inrymmas i kyrkan 
förlagts i omkringliggande byggander och en komplementbyggnad. Ambitionen har varit att kunna 
förändra verksamheten i kyrkans interiör utan att i för stor grad påverka de kulturhistoriska värdena. 
Samtidigt ställer ett nytt användningssätt krav på avskiljning av rum och inte minst tillgänglighet till 
rummen för alla. Vi har därför några liftar och hissar i vårt förslag som medger en mer komplett 
utnyttjande av kyrkan.  Vissa inredningsdetaljer bedömer vi kan byggas om utan att de förstörs. Till 
exempel vindfången i Norra och Södra vapenhuset. Se vidare plansch 2.

Domkapitelhuset och Tryckerihuset
Domkapitelhuset föreslås nyttjas för församlingens kansliverksamhet. Mindre förändringar utförs 
interiört som bör vara förenliga med skyddsbestämmelserna. Behovet enligt rumsprogrammet går att 
inrymma i denna byggnad. Se bilagt förslag. Koppling till nybyggnad och gemensam entré och 
reception sker genom upptagning av vägg vid bef. nisch i bottenplanet. Varsam demontering av 
mursten bör kunna innebära att öppningen kan muras igen i framtiden. Tryckerihuset föreslås 
användas till sammanträdesrum i olika storlekar och utförande. Samtliga byggnader ligger i direkt 
närhet och att behöva gå ut till denna byggnad för sammanträde ser vi som en kvalité. Här finns 
relativt gott om toaletter och byggnaden är försedd med hiss. Det finns även pentry med möjlighet 
att koka kaffe i huset. Viss överyta finns för framtida behov.

Kyrkbodarna: avses nyttjas som förråd för övrig förvaring och verkstadslokaler, truckplacering  för 
vaktmästeri, soprum m.m.   

Roggeborgen
Bibliotekskorets boksamling flyttas till Roggeborgen. 

Komplementbyggnad
Nybyggnaden med dess glasade takfönster som ger indirekt ljus till rummen och salarna avses 
kvällstid lysa som en ljusbärare på domkyrkoberget och indirekt vittna om domkyrkans närvaro i 
staden. Fasaderna muras med glaserat tegel och byggnaden täcks av ett tak med zinkplåt. Stora 
höga glasöppningar utförs mot platsen framför domkyrkan vilket ger en god kontakt med interiören 
och verksamhet som pågår i huset. Ett stort glasat kafé och genomgångsrum till Domkapitelhuset 
utförs för att få en aktivitet och puls även i denna del av nybyggnaden och på ett varligt sätt knyta 
ihop de båda byggnaderna. I komplementbyggnaden har placerats  stora samlingsrum, kök, kafé, 
stiftskansli och samlad receptionsfunktion som inte inryms i domkyrkan. På plan 2 förläggs alla 
stiftskontoren och samlingsrum utformas korridoren som en korgång där det infallande  takljuset ger 
indirekt ljus till kontor och rum placerade i mitten av byggnaden.

3. Kortfattad beskrivning relationen mellan omgivande mark och byggnad
Platsen framför domkyrkan bör svara mer mot domkyrkans magnifika 
gavelfasad med ett stort torgrum med enkel beläggning med stora 
naturstensplattor och grus. Framför nybyggnaden anläggs en 
vattenspegel där domkyrkans ståtliga torn som sträcker sig upp mot 
himlen kan avspegla sig för besökarna. Nybyggnaden är inpassad i den 
del av området som innehåller minst antal fornlämningar eller andra 
historiska element. Fasaden i höjd med Domkapitelhuset avskärmar 
torgrummet mot söder och med sitt glaserade tegel ger det en djup 
värdighet åt nybyggnaden. Utefter Sturegatan trappas byggnaden ned 
utefter befintlig terräng. Källarvåningen nyttjas för nytt P-hus.

4. Kortfattad beskrivning hur trafikrörelser, GC och motorfordon tas om hand
Vårt förslag till trafiklösning utgår ifrån att trafiken till domkyrkoberget bör 
styras att komma från söder in på Sturegatan.  Längst ned på 
parkområdet anläggs en parkering och utmed Sturegatan läggs två 
stycken bussparkeringar. Från denna södra parkering anläggs en ny 
enkelriktad tillfartsväg upp till domkapitelhuset där tillfällig 
uppställningsplats för bussar och parkering för rörelsehindrade anläggs. 
För att undvika allt för stora parkeringsytor på och runt denna 
kulturhistoriska plats föreslår vi att ett parkeringsgarage utförs i källarplanet
på den nybyggda huskroppen. Detta P-hus skulle kunna rymma cirka 43 
stycken bilar alltså nästan alla som arbetar i stiftsdelen.
Sophämtning från köket avses kunna ske i den södra gaveln via en hiss 
från bottenplanet. Övriga sopor bör kunna inordnas vid
kyrkbodarna. Utreds noggrannare i senare skede. Från den södra 
parkering anordnas även gångstig upp mot domkyrkan och
nybyggnadens uteplats. Övriga gångvägar till anläggningen är som
tidigare från ett flertal håll i staden.





STRÄNGNÄS DOMKYRKA MED DOMKYRKOBERGETA3

VY MOT SÖDER

VY MOT VÄSTER

LJUSBÄRARE

0
5
0

1
0
0
 
m


	Sheets
	A1 - Unnamed

	Sheets
	A3 - Unnamed


