SITUATIONSPLAN
1:1000

CONFLUERE
Domkyrkoberget med sin domkyrka reser sig över Strängnäs och vittnar om
stadens storhetstid. Denna plats har historiskt spelat en viktig roll, inte bara
för staden, utan även för Sverige. Här har kyrkan och den profana världen
sammanstrålats för gemensam bildning och upplysning.
Med vårt förslag Conﬂuere omfamnar den nya byggnaden Roggeborgen och
Djäknegården samtidigt som den möter staden med sin entré mot hörnet av
Stora torget. På västsidan av byggnaden anläggs en skålformad gård med
strålande vy mot kyrkan. Conﬂuere har med sina tre våningar en skala som
anpassar sig efter omgivande bebyggelse. Entréhallen är uppglasad och
transparent medan fasaden mot Storgatan och Lektorsgatan ömsom är
uppglasad och ömsom sluten. Samtliga rum i entréplan nås neutralt via en
ljus valvomgång som även kan nyttjas för utställningar eller vid större
festligheter. Samlingssalen kan disponeras på olika sätt och även inkludera
terrassytor ute i det fria på den stenlagda gården.
Barn- och ungdomsverksamheten i bottenplan kan även den nyttja den
soliga gården för möten och lek. Från entréplan nås Djäknegården och dess
stora sal via en underjordisk gång i väster. Ovanför entréhall placeras
kapellet med en dubbel rumshöjd och stort fönster med utsikt mot
domkyrkotornet. I övrigt rymmer de två övre planen i huvudsak kontor
för stift och församling. Kontorsrummen har alla ett tegelgaller som silar
ljuset framför fönster i rummets hela bredd. Från första våningen nås den
övre terrassen mot väster och från övre plan nås Roggeborgen via en spång.
Detta möjliggör ett samuttnyttjande av Roggeborgen för sammanträde,
samtal och grupparbeten. Kungliga biblioteket föreslås även fortsättningsvis
bedriva sin verksamhet i Roggeborgen. Byggnadens centrala placering i
staden möjliggör fördelen att nyttja beﬁntlig parkering på Stora torg samt
även att angöring kan ske från Storgatan.
Vid val av fasadmaterial såväl som markbeläggning och växtlighet har vi
inspirerats av platsen med dess historiska byggnader i sten och
tegel. Fasader föreslås därför utföras i tegel med breda, grovstrukna fogar,
bärande betongpelare och med fönster och entrépartier i metall. Taken
föreslås utföras i sedum. Terrasser ovan valvomgången har vintergröna
växtytor kombinerat med stenlagda ytor att vistas på. Den artikulerade
bågformade och rastrerade fasaden i tegel anknyter till omgivningens livligt
ornamenterade fasader och vi tror att även denna nya byggnad skall ﬁnna en
plats i stadens invånares hjärta.
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DISPOSITION AV BEFINTLIGA BYGGNADER
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ROGGEBORGEN
PLAN 4 - 2 tr
Rikssalen/Föreläsningssal
Sammanträds-/Undervisningsrum
Stiftet: Projektrum

157 m2
72 m2
32 m2

PLAN 3 - 1 tr
Stiftet: Sammutnyttjade mötesrum 124 m2
89 m2
Sammanträdesrum
PLAN 2 - BV
KB:

252 m2

PLAN 1 - KV
KB: Förråd
Disponibla förråd

91 m2
65 m2

3
NY ENTRÈ TILL DJÄKNEGÅRDEN
VIA CONFLUERE

DJÄKNEGÅRDEN
PLAN 2 - BV
Djäknegårdens bef. aula & entré ca 285 m2
PLAN 1 - Källare
Djäknehallens nya källarentré

48 m2
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TRYCKERIHUSET &
DOMKAPITELHUSET
1. NY BYGGNAD
2. ROGGEBORGEN
3. DJÄKNEGÅRDEN

TRYCKERIHUSET
Kyrkans drift & skötsel

ca 475 m2

DOMKAPITELHUSET
Disponibel yta för uthyrning

ca 400 m2

4. TRYCKERI- OCH
DOMKAPITELHUSET
5. DOMKYRKAN
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Djäknegården - Plan 1 tr
Bef. verksamhet
ny trapplösning

Plan 2 tr
LOA ≈ 520 m2
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Kontor Stift 194 m2
Kontor församling 282 m2
Trapphall 43 m2

+18,65
+18,50
Kontor Stift

+17,00

Kontor Församling

Roggeborgen - Plan 1 tr
Sammanträde/grupprum

+12,00

Djäknegården - Entréplan
Bef. verksamhet med
ny trapplösning

Plan 1 tr
Kapell

Kontor Stift 475 m2
Kapell 83 m2
Trapphall 43 m2
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+14,60

+13,00

LOA ≈ 600 m2

Kontor Stift

Roggeborgen - Entréplan
Kungliga biblioteket
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EXTERIÖR VY ÖVER ENTRÉN SETT FRÅN STORGATAN
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BYA ≈ 1 200 m2
LOA ≈ 1 100 m2
Entré 127 m2
Foaljé/allyta 181 m2
Reception 35 m2
Kapprum/WC 84m2
Barnverksamhet 105m2
Kök & café 170 m2
Samlingssal 327 m2
Trapphall 68 m2

Roggeborgen - Källare
Kungliga biblioteket, arkiv

Lektorsgatan
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ENTRÉ

SEKTION - ENTRÉHALL
1:400

INTERIÖR VY FRÅN KAPELLET

SEKTION - SAMLINGSSAL & KONTOR
1:400

AXONOMETRISK VY
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