ANGENT
Porten till Strängnäs domkyrka och stadens rum

Svenska kyrkan planerar en
stor satsning i Strängnäs under
kommande år för att skapa ett
nytt centrum vid domkyrkan.
Det blir en förstärkt nod för
hela staden och ett nav för
stiftet och församlingen, en
plats för gemenskap mellan
församlingsmedlemmarna och
Strängnäsborna. Men också för
hela stiftet och för de tusentals
årliga besökare som kommer till
domkyrkan!
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STRÅKET BLIR EN INVÄNDIG GATA DÄR PROGRAMMET FÖRDELAS
UTMED BÄGGE SIDOR

KYRKTORGET STÄRKS SOM EN SAMLANDE NOD

PROGRAMMET INTEGRERAS I LANDSKAPET, ATRIUMGÅRDAR
ÖPPNAR UPP VOLYMEN OCH SLÄPPER IN LJUS

åra fantastiska gamla kyrkor fyller en

funktion för stadens och för medborgarnas liv.

måste säkerställas. Roggeborgen är en karaktärsfull

människor, men också platsen där man ser ut över

viktig plats i lokalsamhället oavsett om

Kyrkan är platsen där man möts i glädje och sorg,

byggnad som ligger en bit från domkyrkans entré.

Mälaren och inloppet till Strängnäs.

man är troende eller ej. Strängnäs är en

ett rum för såväl fest som enskilt reflekterande,

Den behåller sin funktion som bibliotek och kan

stad som sedan många hundra år visuellt helt

för välkomnande till livet och för avsked. Det

tillföras närliggande verksamheter. Kanske kan

De stråk, vyer och mötesplatser som besökarna

domineras av domkyrkan på sitt berg, blickande ut

är en byggnad man ska vara varsam med – visst

ett domkyrkomuseum inrymmas i byggnaden?

är vana vid bevaras. Från Gyllenhjelmsgatan

Eller varför inte en konsthall?

kommer man genom den vackra portalen mellan

över staden och Mälaren. Ingen
som besöker Strängnäs kan
undgå domkyrkan och liksom i
Lund, Uppsala, Skara och flera
andra städer är domkyrkan en
väl förankrad del av stadens
identitet och bidrar till dess
attraktionskraft.
En kyrka är en annorlunda

har den sina brister och visst

“Ingen som besöker
Strängnäs kan undgå
domkyrkan som är
en väl förankrad del
av stadens identitet
och bidrar till dess
attraktionskraft.”

byggnad, sett både till form
och

innehåll.

saknar den många av dagens

Domkapitelhuset och Tryckerihuset. Från Stora

nödvändiga funktioner. Men

När vi föreslår en ny byggnad i anslutning till

Torget och Roggeborgen kommer man på de

man får acceptera att en kyrka

domkyrkan är det med respekt för den medeltida

vackra stigarna genom grönskan på berget.

inte kan uppfylla alla moderna

katedralen med sina omgivningar. Den plats i

Målet för besökare är torget utanför ingången

krav utan att något väsentligt

domkyrkans närhet vi finner lämpligast är mot

till domkyrkan och det är där man möter såväl

samtidigt går förlorat. Därför

söder med anslutning till kyrkans ingång. Där kan

den nya byggnaden som domkyrkan. Men också

är förverkligandet av en helt

anläggas fler parkeringsplatser och trafikmässigt

Domkapitelhuset och Tryckerihuset som får ett

ny byggnad som kan uppfylla

är platsen mer tillgänglig än norr om kyrkan.

nytt och mer publikt innehåll.

dagens behov i anslutning till
domkyrkan så tilltalande!

Kyrkan är även i framtiden ensam på toppen

Strängnäs

Genom att utnyttja den naturliga
slänten mot söder har man möjlighet
att bygga relativt stora ytor utan att
påverka miljön vid kyrkan alltför
mycket. Uppdelningen i flera låga
volymer är ett respektfullt sätt att
förhålla sig till de äldre byggnaderna
som ändå möjliggör tillskapande av de
nya rum och funktioner som Strängnäs
domkyrka och stift så väl behöver i
anslutning till kyrkan.

av berget, långhuskyrkan har kvar sin riktning

domkyrka har sitt ursprung i medeltiden och

Strängnäs domkyrkas uppgift är även i framtiden

har under århundraden förändrats på olika

att vara kyrka. Där samlas man till gudstjänst,

sätt. Trots det fyller den än idag samma viktiga

bröllop, begravningar och konserter. Där vandrar

Nytt resecentrum

TRAFIKFLÖDEN MED NY
KOPPLING TILL RESECENTRUM

mot soluppgången i öster och den givna
samlingsplatsen på ”kyrkbacken” stärks som det
torg där alla möts i samband med aktiviteter.

besökare runt eller slår sig ner en stund i stillhet.

kyrkans ytterväggar? Förvaringsmöjligheter är

”Kyrktorget” är det självklara navet med entréer

I kyrkan finns rum som sakristian vilken har en

viktiga för att inte stolar, gradänger och annat ska

till byggnader som ger utrymme för möten mellan

direkt funktion i gudstjänsten, men man kan

förminska rummets inneboende sakrala karaktär.

undersöka om nuvarande placering är den rätta.

I den nya byggnaden byggs förråd och det bästa

Sidokapellen är en del av historien där några

vore om man kunde skapa tillträde till kyrkan

berättar om begravningsseder från förr. Kanske

via en underjordisk passage. I annat fall kan man

är det möjligt att glasa in något av sidokapellen

nyttja sidoingången mot söder och utvändigt nå

för att skapa en ljudskyddad plats för barn inom

grovhissen.

A

Med en ny samlande byggnad på domkyrkoberget
blir det möjligt att också samutnyttja de olika

Kyrktorget

lokalerna så att varje byggnad används på bästa
sätt. Varje byggnad på berget är värdefull på sitt
sätt med sin unika historia. Domkapitelhuset,
Tryckerihuset, Domkyrkobodarna och andra
befintliga byggnader i domkyrkans närhet har sin
givna struktur som gör att de fungerar mindre
bra som arbetsplatser. Däremot kan de fylla en

Meditationslund

funktion med mötesrum och grupprum av olika
storlek, söndagsskola, öppen förskola, samtalsrum
mm. Tillgänglighet, ventilation, utrymning mm
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PARKENTRÉN

N YA F L Ö D E N
Genom att placera kontorsbyggnaderna längs
Sturegatan stärks gaturummet och kontoren får
en förbindelse som inte stör de publika delarna
av nya domkyrkocentrum. Det är mot Sturegatan
inlastningen orienteras, det är dit bussarna
kommer och det är där vi tillför ett antal nya
parkeringsplatser.
En ny tillgänglig entré byggs från söder och
längs ett rikt inre stråk kantat av sekvenser av
Invändig gata
Besökare
Verksamhet
N

PLAN 3 (entré kyrkotorget)
1:400

rum leds besökarna mot domkyrkan. Det blir
en vandring från det ”profana” vid entréplatsen
till det ”sakrala” på domkyrkoberget. Genom en
sinnrik placering av takljus är domkyrkan hela
tiden närvarande under vandringen och inne i
samlingsrummen. Med väl artikulerat dagsljus
och utblickar mot domkyrkan, parkens pastorala
landskap och Mälaren, erbjuder byggnaden
en vacker och intakt upplevelse av domkyrkan
med omgivningar. Rummen är gestaltade för
att förnimma en varm, tidlös andlighet som
är lätt att ta till sig för besökarna, till skillnad
från domkyrkans storskaliga atmosfär. Ljuset,
materialens välkända varma färgtoner, texturer
och doft förmedlar en trygg känsla av närhet till
vårt ursprung.
Det inre stråket är en upplevelse i sig. Men det
är också ett stråk som binder samman viktiga

Invändig gata
Besökare
Verksamhet

funktioner och gör personalens rörelser effektiva.
I anslutning till stråket finns hissar som gör alla
rum tillgängliga och även överbryggar de relativt

N

PLAN 2
1:400

branta vägarna till domkyrkans ingång. Den som
har svårt att gå kan parkera vid den nya nedre
entrén och ta hissen upp till domkyrkan. Längs
det inre stråket finns flera samlingslokaler som
kan delas upp i olika storlekar. Rummen finns i
närhet av varuhiss som ansluter till inlastning
och kök så att man kan ordna församlingskvällar,
begravningskaffe och kanske bröllop i lokalerna.
Kontoren för församlingen och stiftet placeras
mellan det inre stråket och Sturegatan. Inlastning
och vardagsentréer vänder sig mot gatan, visuellt
åtskilda från den nya nedre entrén till stråket.
Kontoren är en egen zon som fungerar oberoende

SAMLINGSSALEN

av övriga lokaler. Delar av kontoren får dagsljus
genom atrier och ljusbrunnar för att byggnaden
exteriört ska underordna sig domkyrkan tydligt.

Invändig gata
Besökare
Verksamhet
N

Genom invändiga passager binds alla lokaler

Samlingssalen spelar an på det sakrala i form av den bärande

samman och alla kan nå domkyrkan via det nya,

stommen, där de mönsterbildande balkarna ger en förnimmelse till

inre stråket.

kyrkans karakteristiska valv. Salen är delvis nedgrävd och bidrar
med en omslutande känsla, där ljuset silas ovanifrån och släpljus
sveper längs tegelväggarna.

PLAN 1
(parkentré)
1:400
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