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MUNKENS ÖRTAGÅRD

Från entréplatsen kan besökare
enkelt ta sig ll Munkens örtagård,
an ngen genom byggnadens
offentliga rum eller längs den
utvändiga trappan. Trädgården
ak veras med olika sammanhållande
funk oner/programpunkter och
verkar som stråk mellan
Lektorsgatan och Domkyrkan. Den
nya byggnaden kopplar staden ll
berget genom sin massa och
u ormning.

PARKERING

Strängnäs kommuns parkeringsplats
vid Europaskolan/Djäknegården
behålls i sin nuvarande form,
turistbussar som anländer kan enkelt
stanna vid Lektorsgatan nedanför
trädgården och släppa av besökare.
Domkyrkoberget reser sig mi  i
staden och är på så vis e  naturligt
centrum, projektet önskar med en
ny byggnad och en omorganisa on
bjuda in livet i staden upp på berget.

SITUATIONSPLAN 1:1000

N

ENTRÉPLATS - LEJONPORTEN

Domkyrkan är områdets nav och den
självklara målpunkten på
Domkyrkoberget, denna plats tas llvara
och utvecklas ll en samlande entréplats.
Den föreslagna entrébyggnaden infogar sig
varsamt i landskapet och följer bergets
naturliga nivåskillnad. Entrébyggnaden
placeras med en gavel mot Domkyrkan
och Lejonporten, möter upp Tryckerihuset
och Domkapitelhuset i skala och bildar en
helhet kring domkyrkans entré. Den nya
entrébyggnaden dockar på Bogårdsmuren
och lägger sig i samma ordning som de
redan existerande byggnaderna likt en
krans runt domkyrkan.

Platsen blir e  tydligt möte mellan de
äldre husen och den nya byggnaden,
mellan kyrkans verksamheter och
världsliga ak viteter. En tydlig entré i den
nya byggnaden välkomnar besökare med
en recep on och informa onsplats.

Då entrébyggnaden skapar arbetsplatser
åt församlingens styrelse och s skansliet
frigörs rum i bland annat Tryckerihuset,
Domkapitelhuset och Kyrkbodarna. Dessa
byggnader, belägna i anslutning ll
entréplatsen, kan användas för exempelvis
söndagsskola, öppen förskola,
sammanträdesrum, körsal och
undervisning för konfirmander.
Domkyrkans bibliotek slås samman med
Kungliga biblioteket i Roggeborgen, där
mer plats skapas, vilket öppnar upp för
olika typer av kulturverksamhet. Vi
föreslår inga stora ingrepp i de befintliga
husen, program anpassas ll de befintliga
rummen för a  förstärka deras egna
rumsligheter och kulturhistorisk värden.

DOMKYRKOBERGET

Strängnäs domkyrka och dess omgivning
på Domkyrkoberget är en sammanhållen
miljö med mångfase erat kulturhistoriskt
värde. För a  inte förvanska denna
karaktär men sam digt skapa plats för fler
funk oner och stärka området som en
levande mötesplats, föreslås en ny
entrébyggnad vid Domkyrkobergets västra
del, vid den gamla örtagården.

Domkyrkoberget präglas av den stora
domkyrkan med anor från 1200-talet, en
kyrka vars utveckling speglar stadens.
I området finns flera äldre byggnader,
bland annat Domkapitelhuset och
Roggeborgen från 1400-talet,
Tryckerihuset från sent 1700-tal och
Domkyrkobodarna från 1800-talet.
Området närmast domkyrkan har en
stadsparksliknande karaktär och
Domkyrkoberget har fina parkrum och
utsiktsplatser.

SITUATIONSSEKTION 1:400
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PLAN
 0

PLAN
 1

DOMKYRKAN

Domkyrkan är områdets nav och den
självklara målpunkten på
Domkyrkoberget.
I fram den� ska� kyrkan� inrymma� fler� typer
av ak viteter.� � rojektets� ambi on� är� a
tydliggöra kyrkorummet och byggnadens
historia. Inom det centrala kyrkorummet
föreslår vi inga större förändringar mer än
a � städa� bort� element� som� inte� förstärker
upplevelsen av rummet. En hiss
introduceras i kyrkans sydvästra hörn, som
kopplas ll� den� nya� entrébyggnaden�med
en underjordisk gång. På så sä � kan
kyrkans dri � och� skötsel� i� huvudsak
förläggas i den nya entrébyggnadens
källare, där även e � generöst� och� effek vt
centralförråd skapas.

VÄSTRA DELEN – PUBLIKT

Inom kyrkan definieras� två� zoner� som
effek viseras� och� omgestaltas� för� a
kunna klara de önskemål som finns� för
akus k,� uppvärmning� och� användning.
Inom den ena zonen, i kyrkans västra del,
skapas möjligheter för a � kyrkan� kan
användas på flera� olika� sä � sam digt.� � en
introducerade hissen gör Ceciliasalen
llgänglig.� � eciliasalen� föreslås

omgestaltas för a � kunna� samutny jas� för
flera� olika� ändamål� såsom� körrepe oner,
umgänge för konfirmander� och� äldre,
seminarier och möten. Med utgångspunkt
i Domkyrkobiblioteket behov av nya
lokaler föreslås det nuvarande
biblioteksrummet, med sin fantas ska
rumslighet a � omgestaltas� för� a � kunna
användas som e � öppet,� avskalat� rum� för
verksamheter så som medita on,� andakt,
babysång, öppen förskola, seminarier och
möten.

NORDÖSTRA DELEN – PERSONAL

Den andra zonen som föreslås
effek viseras� ligger� i kyrkans� nordöstra
hörn, omkring sakris a� och
silverkammare. Här föreslås
personalutrymmen fortsa � ligga,�men� de
stödjs av källarutrymmet i den nya
entrébyggnaden. Rummen för utställning
rensas upp och används för a � visa
föremål och fördjupning av kyrkans
historia.
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PLAN 0

ENTRÉ

1 entré, nedre
2 hiss, garderob, toa
3 café (samlingssal)

SAMLINGSSAL

3 samlingssal (café)
4 samlingssal

SERVICEFUNKTIONER

5 intern trappa / hiss
6 groventré
7 soprum
8 kök, admin
9 personalpentry
10 disk
11 kök
12 omklädning
13 hantering
specialkost
14 separat förråd

PLAN 1

ENTRÉ

1 entré, övre
2 recep on
3 hiss, garderob, toa
4 mo agning gäster etc
5 terrass
6 intern trappa / hiss
7 kaffesta on

STIFTET

-  13 enkelkontor
-  1 projektrum

PLAN 2

1 intern trappa och hiss

STIFTET

-  25 enkelkontor
-  5 dubbelkontor
-  5 projektrum

PLAN -1

KOPPLING KYRKAN

1 koppling ll Domkyrkan

SERVICEFUNKTIONER

2 verkstad inkl. förråd
   städcentral
3 omklädning för kyrkvärdar,
   kyrkvaktare, vaktmästare
   och kökspersonal
4 grovkök/källsortering
   städförrråd/grovtvä
5 eventuellt kylt soprum
6 varumo agning
7 interntrappa / hiss

FÖRVARING

8 förvaring:
   möbler och gradänger
   musik
   tex lier och silver
   barn- och pedagogisk verk.
   övrig förvaring
   ljusförråd
   förråd stolar och bord
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PLAN 3

1 intern trappa och hiss
2 arkiv

FÖRSAMLINGEN

-  10 enkelkontor
-  5 dubbelkontor
-  1 projektrum

FAKTA TILLBYGGNAD

ljus BTA:         2.400 kvm
mörk BTA:       1.100
kvm

entré:            231 kvm
kontor:            1.417
kvm
samlingssal:       375
kvm
service:            245 kvm
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FLEXIBILITET

A-A, ÖVRE ENTRÉ

C-C, SAMLINGSSAL

1

DETALJSNITT 1:33

SITUATIONSSEKTION D-D 1:400

B-B, NEDRE ENTRÉ

ENTRÉBYGGNADEN

Domkyrkans rum är vigda för e  bre  spektrum
av andliga verksamheter medan den nya
entrébyggnadens rum öppnar upp för världsliga
verksamheter med värdiga, vackra rum i e  ny
lager på berget. Placeringen ak verar nya
utrymmen och formar en tydlig riktning.

Trädgården har historisk använts som kålgård,
fruk rädgård och handelsträdgård. Platsen har
idag stor poten al a  vara en naturlig plats a
vistas på. Entrébyggnaden öppnar sig mot
trädgården och släpper in dess gröna samlande
rum. Trädgården blir en förlängning av rummen
för uppehåll och mänskliga möten.

PROGRAM

I den stora entrén placeras en välkomnande
recep on för den breda allmänheten, för såväl
besökare ll någon av kyrkans ak viteter,
turister och besökare ll kansli och församling.
Stora ytor för arbetsplatser ger rum ll både
kansli och församling. I den underjordiska
gången ll Domkyrkan föreslås personalrum,
förråd samt dri s‐ och skötselutrymmen.
Entrébyggnaden har möjlighet a  samla
varutransporter och områdets sophämtning.

I entrébyggnaden finns även konferensrum och
lokaler som olika aktörer kan ny ja. Genom a
fläta samman verksamheter skapas möjligheter
för nya samarbeten mellan Domkyrkobergets
aktörer.

MATERIALITET

Entrébyggnadens tegel binder samman det
historiska med sam den och svarar mot
domkyrkans material och massivitet. Den
offentliga delen av byggnaden präglas helt av
tegel. Med stenen och fogen är det möjligt a
arbeta med detalj och volym, skapa generösa
och begripliga rum som sam digt är tunga och
skulpturala för a  manifestera en värdig enhet
där det vardagliga upphöjts.
De offentliga rummens funk on planeras inte i
detalj utan är tänkta a  vara tåliga och öppna
för människor a  forma och formas av.
Byggnadens övre våningar är tänkta som
arbetslokaler och präglas av flexibla, in ma rum
i trä. Trä llför e  lager av materialitet som hör
den mänskliga kroppen ll. Här får anställda i
kyrkans församling och s  välfungerande
arbetsplatser och här finns lokaler som kan
samutny jas för möten och konferens av
Domkyrkobergets aktörer.

AVTRYCK

Entrébyggnaden är e  avtryck av sam den, den
tar hand om landskapets kulturhistoriska värde
och definierar sin egen iden tet. Genom a
skapa en tydlig, välkomnande byggnad med
generösa rum för möte och arbete blir platsen
e  besöksmål för åtskilliga sy en, en fysisk form
av idén a  skapa en plats åt kultur, konst och
människor. En ny byggnad som varsamt infogar
sig i ordningen på Domkyrkoberget och llför en
egen, öppen iden tet som  llåts fogas samman
av människorna som arbetar, besöker och vistas
här.
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