DOMKYRKONAVET
N

IDÉ OCH PLACERING
Huvudidén med ”Domkyrkonavet” är att skapa en ny attraktiv samlingspunkt
med många funktioner som kan fungera i både kyrkans vardag, till högtider, för
besökare, turister och alla strängnäsbor. Den arkitektoniska ideén, grundar sig
i principen att lägga en precis byggnadskropp på områdets norrsida som skapar
existerande plats

ett nytt ”domkyrkonav”eller ”et nytt centrum” i området. Genom att placera
byggnaden här, skapas ett nytt starkt samband mellan dem eksisterande
husen, kulturområdet, kulturminnena, naturen, parken och domkyrkan. Positionen på norrsidan relaterar sig inte bara till den mera förtätade byggnadsstruktur
på områdets nordvest sida, men kopplar sig också på områdets många eksisterande ankomstvägar.
EN NY AKSEL

ankomst med buss

Placeringen av byggnaden, dess rum och nya platser skapar en ny norr-syd
aksel igennom Domkyrkan som på ett nytt sätt bidrager till att domkyrkan och
den nya anläggningen refererar till medelålderns klassiska korspräglade kyrkoutformning. Gennom att placera den nya huvudbyggnaden på norrsidan kan
varuleverans/
sophämtning

också områdets sydsida och vackra landskap frithållas och bevaras nästan
som det är i dag. Det enda nya på sydsidan är en ny bred sitt-trappa i Ölands-

ny väg

sten där man kan samlas och sitta och njuta utsikten, solen och det vackra
landskapet. Etableringen av en ny norr-syd aksel aktiverar domkyrkans sido-

domkyrkonavet

kapellet

partier och bidrager till att det skapas aktivitet mellan husen, på flera platser och

nya parkeringsplatser
trappa upp
terass

i parken. Platsen framför domkyrkans eksisterande huvudingång förenklas och

utomhus
kafeyta

markeras, precis som trappan på sydsidan med vacker Ölandssten.
kyrkotorget

ny ingång/ramp upp

ankomst

ARKITEKTUR
Domkyrkonavets arkitektur är tänkt som en kompakt, tung byggnadskropp som
genom ett glasareal kopplar sig på den eksisterande domkyrkans ingång på
entreplats/
ny sten
beläggning

norrsidan. På ”Domkyrkonavets” nordöst sida, skapas ett nytt kyrkotorg belagt
med Ölandsten, som förbinder både den nya byggnaden, Djäknegården, det
nya kapellet och Domkyrkan. Kyrkotorget bliver en ny aktiv, intim och samlande
fokuspunkt i området. Den funktionella utformningen av ”Domkyrkonavet” tar

utsiktsplats/
sitt-trappa/ny
stenbeläggning

utgångspunkt i att skapa ett stort inre samlingsrum som både förbinder
bygningen med domkyrkan, men också som en ”void” vertikalt gennom byggnadens olika nivåer. Byggnaden utföres i tegelsten på väggar och byggnaden tak
är i samma material som Domkyrkan. Byggnaden markerar sig som en solid
tegelbyggnad, med ekfönster och vinklat tak bland dem stora träden i den gröna
parken. Domkyrkobodarna rivs och ersätts med et fritliggande kapell som
kopplar sig på den nya vägen upp till ”kyrkotorget” och kan fungera som ett
självständigt andaktsrum året runt.
Bussar kan parkera och ankomma från områdets nordöstliga sida från Kyrkogatan. Det är också möjligt att ankomma till byggnaden från Kyrkobrinken, där
byggnadens varumottagning, varulevereranser och sophämtning

också är

placerad.
BESVARELSENS FOKUS
Fokus i projektbesvarelsen har varit på att etablera en ny byggnad som i ett
arkitektoniskt tilltag, löser så många av kyrkans behov som möjligt, kopplar sig
till och sammanbinder existerande hus och landskap, markerar sig som ett nytt
”nav”i området och samlar många funktioner under ett tak.
Att vidareutveckla och inreda de eksisterande husen på området som Roggerborgen og biblioteket, Djäknegården, Europaskolan och den slutgiltiga adapteringen av Domkyrkans inre rum har inte varit projektets fokus, men vill vara
fokus i nästa fas. Disponeringen och inredningen av dessa funktioner vill utarbetas i tätt samarbete med byggherre och användare för att hitta de bästa
lösningarna.

Situationsplan 1:1000

KULTURLANDSKAP

SAMLINGS
PLATS

KYRKOTORGET
ENTREPLATS

INGÅNGSPLATS

UDSIKTSPLATS

NATURLANDSKAP

NY BYGGNAD PLACERAS I KULTURLANDSKAP FÖR ATT FRIHÅLLA
NATUR OCH PARK MOT SYD

NYA PLATSER

Gemensam entré

Sektion 1:400
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ANKOMSTVÄGAR

NY HUVUDAKSEL

CIRKULERING MELLAN
KYRKA OCH NY BYGGNAD OCH
NY UTSIKTSPLATS

NYA PLATSER OCH MELLANRUM
BINDER IHOP LANDSKAB OCH HUS

Stueplan 1:400
1. Undervisning konfirmander vuxna etc.
2. Föreläsningssal/körsal
3. Samlingssal
4. Utställningsrum/repå
5. Cafe
6. Kafe m. kök
7. Reception och backoffice
8. Kopirum
9. Trappe
10. Bibliotek
11. Terass till samlingssal
12. Kapprum
13. Hwc toaletter
14. Foyer/Entre
15. Ta emot busslast/besökande
16. Kapell
17. Kaféterass
18. Ny plats i ölandssten
19. Ny bred landskaplig sitt och gå trappa
20. Pausplats
21. Trappa ner til samlingssalens terass
22. Trappa
23 Trappa
24. Receptions område
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Kelderplan 1:400
1. Vaktmästare
2. Varuleverans
3. Grovkök
4. Fintvätt
5. Teknik
6. Separat förråd
7. Skrivplats/varubeställning
8. Omklädningsrum
9. Kommunikationsyta
10. Garderob/Kapprum och toaletter
11. Verkstad
12. Depot
13. Musikförråd
14. Förvaring textiler
15. Förråd stolar och bord til fikamiljö
16. Pausrum
17. Hängrum konfirmander
18. Förbindelsesgång med skåp
19. Samlingssal/delbar
20. Foyer
21. Kök/Gemensamtkök och diskrum
22. Specialkost
23. Terass
24. RWC
25. Entre
26. Förrum/omklädningsrum
27. Förberedelsesrum
28. Varuingång/personalingång
29. Ramp upp til entre
30. Plats utanför salen
31. Förråd
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1 plan 1:400
Kansli församlingen och stiftet
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

1

25

26

Centralrum
info
Kapprum
WC
Cellkontor 8 m2
Delat kontorsrum 15 m2
Eget arbetsrum 12 m2
Eget arbetsrum 8 m2
Projekrum 20 m2
Tyst rum 10 m2
Arkivalier 50 m2
Kaffestation
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Kansli församlingen och stiftet
Mötes - och grupperum
1.
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3.
4.
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Centralrum
WC
Cellkontor 8 m2
Projektrum 20 m2
Kaffestation
Arkivalier 25 m2
Sammanträde 65 m2
Sammenträde 25 m2
Sammenträde 15 m2
Sammenträde 10 m2
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