STRÄNGNÄS DOMKYRKA MED DOMKYRKOBERGET  TÄVLINGSFÖRSLAG STEG 1
Förslagets intention är att Strängnäs stadskärna, med Domkyrkan
och Domkyrkoberget som central punkt, skall, genom sin
verksamhet, kunna liknas vid en strålande stjärna.

Stadsutvecklingen

Kyrkoberget representerar en lång och levande tradition som
utvecklats under århundraden. Planerade tillbyggnader och
omstruktureringar vill främja denna utveckling in i framtiden genom
att vidga våra möjligheter att umgås och utvecklas tillsammans
både genom andlig och världslig verksamhet.
För att kunna konkretisera dessa önskemål måste det förnyade
kyrkoberget kunna vara en samlingspunkt för alla, oavsett ålder,
intressen eller levnadsförutsättningar. Det måste dessutom vara
åtkomligt från alla håll.
För ökad tillgänglighet måste därför topografiska hinder övervinnas
och förbindelserna med stadskvarteren norr om domkyrkan
förbättras, genom en liknande stadsutveckling som redan pågår i
den södra delen av staden med det nya resecentret.

DOMKYRKOBERGET - Situationsplan - 1:1000

Arkitektur och landskap

Förslaget vill ta största möjliga hänsyn till Strängnäs kulturella arv,
Domkyrkan med närliggande kulturmiljö, genom att så lite som
möjligt påverka redan befintliga vyer. Nya byggnader skall vara väl
integrerade och diskreta men samtidigt tillräckligt synliga så att de,
likt «vita stenar», blir till hjälp för att lättare kunna orientera sig inom
området.

Förslagets planering

För att skapa en känsla av allmän gemenskap har all verksamhet
i direkt anknytning till kyrkliga och sociala aktiviteter förlagts
i omedelbar anslutning till befintliga byggnader. De mer
administrativa funktionerna har förlagts utanför denna «inre cirkel».

MAXIMAL ANVÄNDNING AV BEFINTLIGA BYGGNADER

NYA NÄRLIGGANDE BYGGNADER ETT «DOMKYRKOCAMPUS»

Att så långt mögligt inrymma tävlingsprogrammets efterfrågade funktioner i redan
befintliga byggnader bidrager till att ytterligare synliggöra dessa byggnaders
arkitektoniska och kulturella värden.

Motivet för de nya byggnaderna, Nya Kansliet och Gemensamma Entrén, är de
strukturella behov som inte kunnat tillfredsställas av redan befintliga byggnader.
De nya byggnaderna har lagts så nära Domkyrkan som möjligt för att därigenom
skapa en dynamik mellan alla aktiviteter; känslan av ett «campus».

DOMKYRKOBERGET SOM STADENS NOD

FUNKTIONSSYNERGI

De nya byggnaderna är inplacerade med hänsyn tagen till Strängnäs urbana dynamik.
Orienterbarheten förbättras genom att dessa blir naturliga målpunkter. Gatunätet från
Strängnäs centrum och de norra kvarteren utmynnar vid «Domkyrkoforum». Där finns
huvudentré med information för majoriteten av besökare. Nya Kansliet, mot sydväst, kan
utnyttja parkmiljön och närheten till Strängnäs nya resecentrum.

Närheten mellan byggnaderna ger möjlighet till ett mer animerat utbyte, ett
«gemenskapsbyggande som stärker vi-känslan i samhället».

TRAFIK/ANGÖRING/PARKERING

TOPOGRAFI OCH TILLGÄNGLIGHET

De befintliga parkeringsplatserna är omplanerade för bättre utnyttjandemöjligheter.
Bussarna tillåts fara endast på Storgatan och Lektorsgatan. En ny parkeringsplats för
kansliets behov kan planeras, söder om parken.

De nya byggnadernas placering tar hänsyn områdets nivåskillnader och underlättar
för personer med funktionshinder att kunna ta sig från en parkering till Domkyrkan
och den nya Gemensamma Entrén (Domkyrkoforum).

BEVARA VYERNA MOT DOMKYRKAN

HÄNSYN TILL BEFINTLIGA KULTURMINNESMÄRKEN

Alla beaktansvärda utsiktspunkter mot Domkyrkan har bevarats. Den Nya
Gemensamma Entrén tillför ytterligare ett värdefullt perspektiv från samlingssalen
mot klocktornet.

Alla gravstenar är bevarade. Bara några träd kommer att behöva fällas. Det nya
kansliet är byggt utan underjordisk våning för att minimera utgrävningar inom den
arkeologiska perimetrern.

strålande stjärna

1

1

DOMKYRKOFORUM (GEMANSAM ENTRÉ)
> Den nya byggnaden utnyttjar domkyrkobergets (höjdskillnader) för att ge ett så diskret synintryck i
omgivningen som möjligt. Dess placering ger även förbättrade vägförbindelser med stadens centrum.

8
8 Ny entré med pausutrrymmen

kolonnad som markerar
den medeltida muren och är
en förbinder de två tillfarterna

1.1 Vardagsentré
1.4 Kapprum
1.5 Reception o. back office
1.6 Kopieringsrum
6.10* Enskilt samtal/vilorum

Roggeborgen

Norra
vapenhuset

Domkyrkoforum

Domkyrkobodarna

Samlingssal 200 pers.
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3.1 Städcentral
3.4 Verkstad
3.5 Grovkök...
3.10 Förvaring pedagogisk verks.
3.12 Sopor o. varuleverans

> Studera mögligheten att påbygga
en delvis nergrävt parkeringshus

Korsporten

gradänger som ger
möglighet att öka
samlingssalens yta

1.17 Försäljning kafé
5.1 Utställningsyta
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Lejonporten
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4.1 «Kapell»
4.3 Söndagsskola
4.4 Lekrum
4.6 Kapprum
4.10 Närförråd barn o. familj...
4.11 Barnvagnsparkering

4

7.2 Kungl. bibliotek, Läsesal, ta emot låntagare
7.4 Kungl. bibliotek, Möte 12-15 pers.
7.5 Kungl. bibliotek, Kök/personalutrymme
7.6 Kungl. bibliotek, Bokbinderi 130 m²
7.8 Kungl. bibliotek, Kontorsplatser

förslag till en öppning
i muren
6.1 Församling Cellkontorsrum
6.2 Församling kotor 2 pers.
6.3 Stift eget arbetsrum 12 m²
6.4 Stift eget arbetsrum 8 m²
6.5 Stift kapprum
6.6 Stift projektrum 20 m²
6.7 Stift Kaffestation
6.10 Enskilt samtal/vilorum

6

2

nedre plan - 1:400

DOMKYRKAN

1.3 Ta emot besökare
1.9 Samlingssal 350 m²
1.10 Förråd stolar bord...
1.11 Separat förråd

> De mesta av kyrkans magasineringsbehov har flyttats til Tryckerihuset
för att förbättra omgivningen för gudstjänstens utövande

terrass

1.2 Söndagsentré via vapenhuset
2.1 Sakristia
2.2 Omklädningsrum o. personal WC
2.3 Förberedelserum för familjer
samt dopsamtal
2.4 Närrförråd lösa möbler 20 m²

2.5 Barnens gudtjänstplats/kor
3.1 Städcentral
3.6 Förvaring möbler o. gradänger 30 m²
3.8 Piano
9.3 Körsal repetitionsrum i Ceciliasalen

6

1.12 Hantering specialkost
1.13 Gemensam köksdel
1.14 Diskrum
1.15 Omklädningsrum

1.16 Skrivplats o. porslin
1.17 extern operatör.
1.18 Personalpentry

NYTT KANSLI
nedre plan

1a tr.

1.16* Personalpentry
6.3 Stift eget arbetsrum 12 m²
6.4 Stift eget arbetsrum 8 m²
6.6 Stift projektrum 20 m²
6.8 Städ
6.9 kontorsmaterielförråd
6.10 WC
6.12 Församling arkiv
6.13 Stift arkiv

6.4 Stift eget arbetsrum 8 m²
6.5 Stift kapprum
6.6 Stift projektrum 20 m²
6.7 Stift Kaffestation
6.10 WC

Nya parkeringsplatser
DOMKYRKO-CAMPUS - bottenplan - 1:400

strålande stjärna

2

^ Snitt på det nya kansliet - skala 1:400

> Perspektiv över stora samlingssalen. Fönsteröppningarna fokuserar
på klocktornet. Salens västra fasad är helglasad och kan öppnas mot
utomhusgradängerna. Därmed ökar salens utnyttjandemöjligheter
samtidigt som man kan få ett intimt uterum i direkt anslutning.

>

^ Perspektiv norrut mot Domkyrkoforumet som rymmer den stora
samlingssalen och alla de olika funktioner som enligt
tävlingsprogrammet skall ingå i den Nya Entrén. En nedre ingång
ligger i direkt anknytning till Korsporten. Den övre
ingången är riktad rakt mot domkyrkans norra vapenhus.

>

V Domkyrkobergets södra fasad. Det nya kansliets
nedre våning är orienterad mot trädgården.
skala 1:500

3

TRYCKERIHUSET

4

> Här ges plats att inrymma och lagra det mesta som behövs för kyrkans drift och skötsel. På
så sätt kan utrymmen i Domkyrkan avlastas. Tryckerihuset har fördelen av att vara tillgängligt
för truck via sin källare och har dessutom hiss.

DOMKAPITELHUSET
Genom att förlägga församlingsverksamheten till Domkapitelhuset, får
den före detta domkyrkoskolan en
naturlig fortsättning.

9
7

ROGGEBORGEN

8

> Roggeborgen är den största byggnaden efter Domkyrkan. Den rymmer
all biblioteksverksamhet i sin källare och bottenvåning. De flesta sammlingsalarna som tävlingsprogrammet kräver fins i de övre våningarna.

> Extra isolering kommer förmodligen att vara nödvändigt i källarvåningen för förvaring av böcker.

DJÄKNEHALLEN
> Studera mögligheten att använda del av källaren
för att minimera påbyggnaden

källare

1a tr.

2a tr.

1a tr.

källare

1a tr.

2a tr.

vind

nedre plan / källare

3.12 Sopor o. varuleverans

3.2 Arbetsbord
3.3 Ljusförråd
3.6 Fintvätt
3.9 Textilier o. silver

3.8 Musik, sällan använda matrealer
3.11 Övrig förvaring
4.2* Församlingversamhet :
kapprum körkåpor

4.5 Flerfunktionelt rum 20 m²
4.7 «Häng»-rum 72 m²
4.8 Musikerkontor o. förberedelserum
4.9 Notförvaring

5.2* Domkyrko biblioteket
7.1 Kungl. bibliotek, Böcker
7.3 Kungl. bibliotek, Wrangelska samlingen/
gårdsarkivet
7.7 Kungl. bibliotek, Godsmottagning/lager

9.1 Lektionssal konfirmader/vuxna
30 pers. 72 m²
9.2 Sammanträdesrum små grupper 20 m²
9.4 Sammanträde 50 pers. 65 m²
9.7 Sammanträde 5 pers. 10 m²

9.2 Sammanträdesrum små grupper 20 m²
9.4 Sammanträde 50 pers. 65 m²
9.5 Sammanträde 20 pers. 25 m²
9.6 Sammanträde 8 pers. 15 m²
9.8 Roggeborgens rikssal

9.5 Sammanträde 20 pers. 25 m²

8 Ny entré med pausutrymmen

strålande stjärna
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STRÄNGNÄS DOMKYRKA MED DOMKYRKOBERGET
TÄVLINGSFÖRSLAG STEG 1

Strålande Stjärna

Förslagets intention är att Strängnäs stadskärna, med Domkyrkan
och Domkyrkoberget som central punkt, skall, genom sin verksamhet,
kunna liknas vid en strålande stjärna.

Stadsutvecklingen

Kyrkoberget representerar en lång och levande tradition som
utvecklats under århundraden. Planerade tillbyggnader och
omstruktureringar vill främja denna utveckling in i framtiden genom
att vidga våra möjligheter att umgås och utvecklas tillsammans både
genom andlig och världslig verksamhet.
För att kunna konkretisera dessa önskemål måste det förnyade
kyrkoberget kunna vara en samlingspunkt för alla, oavsett ålder,
intressen eller levnadsförutsättningar. Det måste dessutom vara
åtkomligt från alla håll.
För ökad tillgänglighet måste därför topografiska hinder övervinnas
och förbindelserna med stadskvarteren norr om domkyrkan
förbättras, genom en liknande stadsutveckling som redan pågår i
den södra delen av staden med det nya resecentret.

Arkitektur och landskap

Förslaget vill ta största möjliga hänsyn till Strängnäs kulturella arv,
Domkyrkan med närliggande kulturmiljö, genom att så lite som
möjligt påverka redan befintliga vyer. Nya byggnader skall vara väl
integrerade och diskreta men samtidigt tillräckligt synliga så att de,
likt «vita stenar», blir till hjälp för att lättare kunna orientera sig inom
området.

Förslagets planering

För att skapa en känsla av allmän gemenskap har all verksamhet
i direkt anknytning till kyrkliga och sociala aktiviteter förlagts
i omedelbar anslutning till befintliga byggnader. De mer
administrativa funktionerna har förlagts utanför denna «inre cirkel».
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DOMKYRKOBERGET - Situationsplan - 1:2000
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MAXIMAL ANVÄNDNING AV BEFINTLIGA BYGGNADER
Att så långt mögligt inrymma tävlingsprogrammets efterfrågade funktioner i redan
befintliga byggnader bidrager till att ytterligare synliggöra dessa byggnaders
arkitektoniska och kulturella värden.

NYA NÄRLIGGANDE BYGGNADER ETT «DOMKYRKOCAMPUS»
Motivet för de nya byggnaderna, Nya Kansliet och Gemensamma Entrén, är de
strukturella behov som inte kunnat tillfredsställas av redan befintliga byggnader.
De nya byggnaderna har lagts så nära Domkyrkan som möjligt för att därigenom
skapa en dynamik mellan alla aktiviteter; känslan av ett «campus».
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DOMKYRKOBERGET SOM STADENS NOD

De nya byggnaderna är
inplacerade med hänsyn tagen
till Strängnäs urbana dynamik.
Orienterbarheten förbättras
genom att dessa blir naturliga
målpunkter. Gatunätet från
Strängnäs centrum och de
norra kvarteren utmynnar vid
«Domkyrkoforum». Där finns
huvudentré med information
för majoriteten av besökare.
Nya Kansliet, mot sydväst,
kan utnyttja parkmiljön och
närheten till Strängnäs nya
resecentrum.

FUNKTIONSSYNERGI

Närheten mellan byggnaderna ger möjlighet till ett mer animerat
utbyte, ett «gemenskapsbyggande som stärker vi-känslan i
samhället».
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TRAFIK/ANGÖRING/PARKERING
De befintliga
parkeringsplatserna är
omplanerade för bättre
utnyttjandemöjligheter.
Bussarna tillåts fara endast på
Storgatan och Lektorsgatan. En
ny parkeringsplats för kansliets
behov kan planeras, söder om
parken.

TOPOGRAFI OCH TILLGÄNGLIGHET
De nya byggnadernas
placering tar hänsyn
områdets nivåskillnader och
underlättar för personer med
funktionshinder att kunna
ta sig från en parkering
till Domkyrkan och den
nya Gemensamma Entrén
(Domkyrkoforum).
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BEVARA VYERNA MOT DOMKYRKAN
Alla beaktansvärda
utsiktspunkter mot Domkyrkan
har bevarats. Den Nya
Gemensamma Entrén tillför
ytterligare ett värdefullt
perspektiv från samlingssalen
mot klocktornet.

HÄNSYN TILL BEFINTLIGA KULTURMINNESMÄRKEN
Alla gravstenar är bevarade.
Bara några träd kommer att
behöva fällas. Det nya kansliet
är byggt utan underjordisk
våning för att minimera
utgrävningar inom den
arkeologiska perimetrern.
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DOMKYRKO-CAMPUS - bottenplan - 1:1500
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DOMKYRKOFORUM (GEMANSAM ENTRÉ)
> Den nya byggnaden utnyttjar domkyrkobergets (höjdskillnader) för att ge ett så diskret synintryck i
omgivningen som möjligt. Dess placering ger även förbättrade vägförbindelser med stadens centrum.

Roggeborgen
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Domkyrkoforum vapenhuset
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DOMKYRKOFORUM (GEMANSAM ENTRÉ)  1:400
kolonnad som markerar
den medeltida muren och är
en förbinder de två tillfarterna

gradänger som ger
möglighet att öka
samlingssalens yta

botten plan
1.1 Vardagsentré
1.4 Kapprum
1.5 Reception o. back office
1.6 Kopieringsrum
6.10* Enskilt samtal/vilorum

nedre plan
1.3 Ta emot besökare
1.9 Samlingssal 350 m²
1.10 Förråd stolar bord...
1.11 Separat förråd

1.12 Hantering specialkost
1.13 Gemensam köksdel
1.14 Diskrum
1.15 Omklädningsrum

1.16 Skrivplats o. porslin
1.17 extern operatör.
1.18 Personalpentry
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DOMKYRKAN  1:1000
> De mesta av kyrkans magasineringsbehov har flyttats til Tryckerihuset
för att förbättra omgivningen för gudstjänstens utövande

1.2 Söndagsentré via vapenhuset
2.1 Sakristia
2.2 Omklädningsrum o. personal WC
2.3 Förberedelserum för familjer
samt dopsamtal
2.4 Närrförråd lösa möbler 20 m²

2.5 Barnens gudtjänstplats/kor
3.1 Städcentral
3.6 Förvaring möbler o. gradänger 30 m²
3.8 Piano
9.3 Körsal repetitionsrum i Ceciliasalen

DOMKYRKOBODARNA  1:400

botten plan
1.17 Försäljning kafé
5.1 Utställningsyta
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TRYCKERIHUSET
> Här ges plats att inrymma och lagra det mesta som behövs för kyrkans drift och skötsel. På
så sätt kan utrymmen i Domkyrkan avlastas. Tryckerihuset har fördelen av att vara tillgängligt
för truck via sin källare och har dessutom hiss.

1a tr.

2a tr.

3.2 Arbetsbord
3.3 Ljusförråd
3.6 Fintvätt
3.9 Textilier o. silver

3.8 Musik, sällan använda matrealer
3.11 Övrig förvaring
4.2* Församlingversamhet :
kapprum körkåpor

källare

bottenplan

3.12 Sopor o. varuleverans

3.1 Städcentral
3.4 Verkstad
3.5 Grovkök...
3.10 Förvaring pedagogisk verks.
3.12 Sopor o. varuleverans
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DOMKAPITELHUSET
> Genom att förlägga församlingsverksamheten till Domkapitelhuset, får den före
detta domkyrkoskolan en naturlig fortsättning.

DJÄKNEHALLEN

bottenplan

1a tr.

4.1 «Kapell»
4.3 Söndagsskola
4.4 Lekrum
4.6 Kapprum
4.10 Närförråd barn o. familj...
4.11 Barnvagnsparkering

4.5 Flerfunktionelt rum 20 m²
4.7 «Häng»-rum 72 m²
4.8 Musikerkontor o. förberedelserum
4.9 Notförvaring

> Studera mögligheten att använda del av källaren
för att minimera påbyggnaden

bottenplan

nedre plan / källare
8 Ny entré med pausutrymmen
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NYTT KANSLI
bottenplan
6.1 Församling Cellkontorsrum
6.2 Församling kotor 2 pers.
6.3 Stift eget arbetsrum 12 m²
6.4 Stift eget arbetsrum 8 m²
6.5 Stift kapprum
6.6 Stift projektrum 20 m²
6.7 Stift Kaffestation
6.10 Enskilt samtal/vilorum

nedre plan

1a tr.

1.16* Personalpentry
6.3 Stift eget arbetsrum 12 m²
6.4 Stift eget arbetsrum 8 m²
6.6 Stift projektrum 20 m²
6.8 Städ
6.9 kontorsmaterielförråd
6.10 WC
6.12 Församling arkiv
6.13 Stift arkiv

6.4 Stift eget arbetsrum 8 m²
6.5 Stift kapprum
6.6 Stift projektrum 20 m²
6.7 Stift Kaffestation
6.10 WC
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ROGGEBORGEN
> Roggeborgen är den största byggnaden efter Domkyrkan. Den rymmer all biblioteksverksamhet i sin källare och bottenvåning. De flesta sammlingsalarna som tävlingsprogrammet kräver
fins i de övre våningarna.
> Extra isolering kommer förmodligen att vara nödvändigt i källarvåningen för förvaring av böcker.

vind
9.5 Sammanträde 20 pers. 25 m²

2a tr.
9.2 Sammanträdesrum små grupper 20 m²
9.4 Sammanträde 50 pers. 65 m²
9.5 Sammanträde 20 pers. 25 m²
9.6 Sammanträde 8 pers. 15 m²
9.8 Roggeborgens rikssal

1a tr.
9.1 Lektionssal konfirmader/vuxna
30 pers. 72 m²
9.2 Sammanträdesrum små grupper 20 m²
9.4 Sammanträde 50 pers. 65 m²
9.7 Sammanträde 5 pers. 10 m²

bottenplan
7.2 Kungl. bibliotek, Läsesal, ta emot låntagare
7.4 Kungl. bibliotek, Möte 12-15 pers.
7.5 Kungl. bibliotek, Kök/personalutrymme
7.6 Kungl. bibliotek, Bokbinderi 130 m²
7.8 Kungl. bibliotek, Kontorsplatser

källare
5.2* Domkyrko biblioteket
7.1 Kungl. bibliotek, Böcker
7.3 Kungl. bibliotek, Wrangelska samlingen/
gårdsarkivet
7.7 Kungl. bibliotek, Godsmottagning/lager
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Perspektiv norrut mot Domkyrkoforumet som rymmer den stora
samlingssalen och alla de olika funktioner som enligt tävlingsprogrammet skall ingå i den Nya Entrén. En
nedre ingång ligger i direkt anknytning till Korsporten. Den övre
ingången är riktad rakt mot domkyrkans norra vapenhus.

Perspektiv över stora samlingssalen. Fönsteröppningarna fokuserar på klocktornet. Salens västra fasad
är helglasad och kan öppnas mot utomhusgradängerna. Därmed ökar salens utnyttjandemöjligheter
samtidigt som man kan få ett intimt uterum i direkt anslutning.
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Snitt på det nya kansliet

Domkyrkobergets södra fasad. Det nya kansliets
nedre våning är orienterad mot trädgården.
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