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Exteriör perspektiv, södra torg

Stadskalan: nuvarande situation

Stadskalan: attraktion i söder

Inledning
Förslaget kombinerar Domkyrkobegets liturgiska, historiska och
funktionella uppgifter. Det frammanar det gömmande potentialen
som området har. På detta sätt ger det också en riktning för utvecklingen av Strängnäs och skapar en kärna för kyrkans och stadens aktiviteter. Förslaget betonar tre funktioner som alla har sin
plats på olika sidor av Kyrkoberget: en symbolisk ingång på den
västra sidan, en plats för det intellektuella livet på den norra sidan
och en omgivning för det alldagliga församlingslivet på den södra
sidan.
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De nya byggnaderna sprider sig över området med en strategi
som knyter de olika delarna ihop. Byggandet koncentrerar sig på
den södra sidan av Kyrkoberget där ett torg formar en passage till
byråer och församlingens aktiviteter. På samma gång är torget en
ingång till Domkyrkan och förbinder Tullbommen till Kyrkoberget.
De nya byggnaderna är ett kontinuum till de existerande byggnaderna. På den norra sidan av Domkyrkoområdet ligger en fridfull
trädgård som är omgiven av Roggeborgen och Djäknegården. Från
trädgårdens ro kan man promenera till Kyrkoberget och den urbana miljön av Stora torget.

Domkyrkoberget: nuvarande situation

Domkyrkoberget: ihop knyttad helhet

Siktet

Sociala aspekter

Förslaget undersöker Kyrkoberget som en helhet. Den existerande
miljön berättar om olika sätt att be, arbeta, studera och festa från
medeltiden till nutiden. Siktet är att bevara denna symboliska och
materialiska rikedom och tillägga rum som är viktiga för nuvarande
behov. Projektets fokus är alltså att ge klarare mening till de gamla
byggnaderna genom att kombinera de strukturer som redan finns
med nya funktionella byggnader.

Det nya Kyrkoberget bjuder någonting för alla. Förslaget bringar
människor till närheten av kyrkan och det är lätt att delta i församlingens aktiviteter. Planen skapar yttre och inre rum med låg
tröskel som stänger ingen utanför.

Hel.

Hel.

Exteriör
perspektiv,
ny ingång

Trafik

Församlingens anställda

Gäster

Turister

Församlingsboar

Stora torget

St
or
ga
ta

n

I
Roggeborgens gård

I

Sturegatan

IV

Lek

an
gat
s
tor

II
Södra torg

Situationsplan 1:1000

2/3

Hel.

Hel.

Sydfasad 1:400

Gemensam kök &
grovkök 130m²

Kontor 310m²

Kontor 310m²

Reception 230m²

Samlingssal 330m²
Parkeringsplatser, 20

Lagring & annat
810m²
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Anpassning och möjligheter

Arkitekturen och omgivningen

Den huvudsakliga bärande struktur på byggnaderna är en massiv
konstruktion som består av plattor och pelare av trä. Strukturen
möjliggör att interiöra väggar inte måste vara bärande och därför
är rummen anpassningsbara för vidare förändringar. Eventuella utvidgningar är möjliga på den sydostliga sidan av Domprosträngd
och Lektorsgatan.

Domkyrkobergets traditionella byggnadsmaterial är mestadels tegel, trä och glas som också används i de nya byggnaderna. På
detta vis formar byggnaderna en enhetlig helhet. Den perforerade
tegel fasaden reflekterar de gamla tegel relieferna som finns i omgivningen.

Hållbar utveckling

Genomförbarhet

Tegel beklädnaden på byggnaderna är hållbar och skyddar de
bärande strukturerna som är tillverkade av trä. Huvudbyggnadens
orientering möjliggör att den samlar värme från solen på morgonen
och kvällen medan den är i skydd från överskott hetta på middagen. Mängden av solljus som den perforerade tegel fasaden
släpper in är beroende på solens vinkel. På detta sätt fungerar den
som skydd på sommaren men släpper in mera ljus på vintern.

Separata massor kan byggas i faser. Byggnadernas enkla form
och struktur tillåter standardiserade byggnadsmetoder. Detta möjliggör att skapa kvalitet ända från general omgivning till detaljer.

Föreläsningssal
& kör 150m²

Söndagsskola
& grupparbete
280m²

Bönhus 70m²

Entréplan 1:400

Plan -1 1:400

Församling & evenemang

Cafe kiosk
Reception & orientering

Bibliotek

Leka & lära

Bön

Gästhus
Ingångspaviljong

Service
Huvudbyggnaden

Lagring
Församlingsbyggnaden
Upptäcka & besök

Kontor

Funktionsdiagram

Existerande byggnader
De nya funktionerna av gamla byggnader lyfter fram lokal historia,
konst och det intellektuella livet. Domkyrkan behåller sin roll som
en plats där samhället samlas omkring det heliga. Strukturerna
som redan finns blir synligare. Sidokapellet, lägre sakristia och
silverkammaren organiseras utställningar om Domkyrkans historia
och skatter. Utställnings objekten placeras i mitten av rummen för
att behålla de ursprungliga väggarna och konstverk oberörda och
synliga för beundrande gäster. Biblioteket flyttas till Roggeborgen
och detta intressanta rum ägnas för barnen. Övre sakristian behåller sitt nuvarande syfte.
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Den symboliska ingången på den västra sidan av Kyrkoberget
består av Domkapitelhuset, Tryckerihuset och den nya Ingångspaviljongen. Dessa tre byggnaderna välkomnar gästerna till Strängnäs. I paviljongen finns ett kafé, turistinformation, bokhandel och
receptionen för gästhuset som ligger i Tryckerihuset. I Domkapitelhuset arrangeras utställningar om Strängnäs historia, dessutom
finns det rum för tillfälliga utställningar.

Nya byggnader

Trafik

En gränd anknyter Domkapitelhuset och Tryckerihuset till de nya
byggnaderna. Ingången av huvudbyggnaden är tydligt igenkännlig när man närmar området. I huvudbyggnaden finns det byråer
för församlingen och stiftet och på toppvåningen en samlingssal.
Byggnaden för församlingens aktiviteter för människor tillsammans
med mötesrum och ett övningsrum för kyrkokören.

Trafik och frakt till huvudbyggnaden kan behandlas direkt från
Mariefredsvägen för att huset ligger på den södra hörnan av Kyrkoberget. På detta vis stör trafiken inte den historiska miljön i Strängnäs centrum. Ett parkeringshus och lagringsmöjligheter är byggda
in i berget. Lagret är i kontakt med huvudbyggnaden och hissen
kan användas till att transportera frakt ända upp till kyrkan.
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