I N B J U DA N & RÖ R E L S E
“Genom att skapa två inbjudande
punkter attraheras, levandegörs
och samlas liv - och människor på Domkyrkoberget. Mellan dessa
punkter skapas en naturlig rörelse,
som gör Domkyrkan till stadens
naturliga och välkomnande nod
igen.”

Kulturvärden

Huvudgrepp

Förhållningssätt

Vår önskan är att gestalta en levande kulturmiljö på Domkyrkoberget,
med Domkyrkan som det naturliga navet, genom att arkitektonisk förtolka två begrepp; inbjudan och rörelse. Begreppen är växelverkande,
inbjudan skapar rörelse och rörelsen bjuder in.
För att skapa ett sprudlande Domkyrkoberg, och en levande Domkyrka, är det allt avgörande att aktivera hela berget. Förslaget tillfogar därför två nya byggnader, som i sin arkitektoniska gestaltning och
landskapliga bearbetning välkomnar människor från både öst och väst
och skapar en sammanstrålning på berget. Genom att etablera två
inbjudande punkter skapas en naturlig rörelse genom berg och kyrka,
vilket ihop med funktionsfördelningen gör Domkyrkoberg och Domkyrka till en självklar och lättillgänglig plats för människors möten.
Det gröna berget förlängs, griper tag i staden och dess människor,
stärker områdets identitet och bjuder välkommen från alla håll. De
nya byggnaderna är formmässigt utformade för att, på avstånd och i
ögonhöjd med staden, dra till sig liv samtidigt med att livet exponeras.

Två nya punkter genererar liv och rörelse.

Förslaget bevarar, respekterar och synliggör de kulturhistoriska värdena och fasthåller Domkyrkans position som landmärke. Upplevelsen av en välbevarad och starkt sammanhållen helhet, ger miljön
en autenticitet som är med till att skapa Strängnäs identitet. Det är
avgörande för helhetsupplevelsen att denna autenticitet bevaras och
respekteras för att knyta ihop människa, stad och kyrka. Vi önskar att
levandegöra områdets historia genom att aktivera och skapa lättillgängliga funktioner i existerande byggnader och kyrka.
Överordnat har en analys av de kulturhistoriska värdena sett utifrån
landskapet kartlagt 4 vinklar/områden som bör undantas för ny bebyggelse, vilket har varit utslagsgivande för placering av de två nya
byggnaderna.

Domkyrkoområdets utveckling är avläsbar i områdets mångfacetterade byggnader och ger området en stark historisk identitet. Vi
önskar att tillfoga nya byggnader, som inte konkurrerar med områdets
kulturvärden, men däremot ingår i en klar hierarki där de historiska
byggnader bibehåller sin autenticitet och de nya avspeglar vår samtid,
med funktioner som ger en bättre sammanhängande helhet och vitalitet till Domkyrkoområdet.

“Det viktiga begreppet autencitet kan ges flera betydelser. Det kan pendla
mellan ett stadsrum mångfacetterade autencitet, över till att ge scenografik,
historisk, fattbar autencitet åt en byggnad förlorade heder och till slut
autenciteten i fråga om vilka genuina byggnadsmaterial som använts. Även
i restaurerings handlar det i allra högsta grad om att tillgodose åldrantes
specifika mekanismer dess möjlighet till trovärdighet. Annars blir den bara
en kortsiktigt scenografisk skärm utan eget historiskt liv.”

Bevara runsten

- Ove Hidemark, 1931 - 2015.

Det grönna berget bjuder in.

Nya byggnader är arkitektoniskt utformande för
att välkomna.

OMG I V NI N GAR

Bevara

Förslaget tar utgångspunkt i att bevara de omgivningar som tillgodoser rumsligheter, till avkoppling och rekreation. Genom att placera de
nya byggnaderna i respekt till de rekreativa områdena bevarar man
det uppskattade parkområdet mod söder, bergets grönska och höga
träd. Förslaget framhåller bevarandet av de viktiga insiktslinjer som
förbinder stad och kyrka visuellt och stärker Domkyrkans starka position som landmärke. De nya byggnadernas placering är respektfull

gentemot de kulturhistoriska värdena, så att viktiga spår och historier
från den gamla kyrkogården bevaras. De nya byggnaderna placeringar möjliggör att muren förblir intakt och gravvårdarna bibehålls.

Förstärka

6

Placeringen av den nya gemensamma entrén och samlingssalen i väst,
förstärker ankomstvägen via Gyllenhjelmsgatan. En uppgradering av
denna ankomstplats förbinder stadens centrum med Domkyrkoområdet och skapar synergieffekter med staden som genererar positiva
konsekvenser för handelslivet.
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Förslaget förstärker den existerande bebyggelsestrukturen genom att
gestalta den nya Samlingssalen med utgångspunkt i bebyggelsens
avlånga byggnadskropp med sadeltak. Samlingssalen skapar i sin helhet en samhörighet med de historiska omgivningar, men representerar sin samtid i detaljen. Samlingssalen är flexibel i sin placering och
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“Vi önskar att bevara och förstärka omgivningars rekreativa stråk,
grönska och kulturhistoriska värden. Utan att förringa dessa värden, tillfogas två nya platser, vars
rumslighet förbinder de nya och
existerande byggnaderna och skapar optimala förutsättningar för
det liv och samvaro som området
idag saknar.”

kan alternativ roteras för att placeras längs gatan.
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Tilfoga

Genom att tillfoga två nya platser skapas nya rumsligheter för att ge
plats till samvaro och möten. Platserna utgör klara riktningspunkter
på berget, och förbinder de nya byggnaderna med de existerande, där
bergets alla aktörer sammanstrålar både spontant och till planlagda
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aktiviteter och skapar ett flow som gör hela berget aktivt.
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Kulturhistorian bevaras.

Parkrum, träd och grönska bevaras.
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Bebyggelsesstrukturen förstärks och helheten bevaras.

Ankomstväg förbinder kyrka och stad.
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“Genom att tydligt gestalta två ankomstsituationer skapas en högtidlig och en vardaglig entré, som
omfamnar ett stort mångfald av
besök och ärenden till området.
Det grönna berget behåller sin autentiska ljudbild, där den historiska upplevese av berget, möten och
aktiviteter inte störs av fordon.”

märke för ankomsten. Den ena ankomstsituationen etableras genom
att behålla den befintliga ankomstsituationen från Gyllenhjelmsgatan,
så att den vackra processionsvägen genom staden och uppför berget
bibehålls. Platsen framför Domkyrkan upphöjs genom att etablera
Domkyrkoplatsen som förbinder byggnaderna omkring Domkyrkan
och välkomnar. Ankomstvägen kopplar stad och kyrka närmare varandra, samtidigt som en klar och logistisk väg kan etableras från det
nya resecentret. Den andra ankomstsituationen etableras genom Roggeplats och Cirkelhuset.

Ankomst

Förslaget anger långtidsparkering för bilar och turistbussar vid Stortorget, samt Europaskolan och samlar korttidsparkering och varuleveranser söder om Samlingssalen, samt på Roggeplatsen. Stoppställen för
bussar och taxi etableras som diskreta parkeringsfickor på den västliga
sidan av berget. Handikapparkering etableras framför Tryckerihuset,
och på Roggeplatsen, för att ge tillgång till de nya byggnaderna och
Domkyrkan inom 25 meter.

Förslaget anger två ankomstsituationer, enligt förslagets huvudgrepp,
att skapa inbjudan från två riktningar. Vi önskar att fasthålla områdets helt unika upplevelse, där man upplever berget fysiskt genom att
ankomma uppför det och därigenom uppleva Domkyrkans centrala
position.
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Signaturförklaring

Parkering

Förslaget tar utgångspunkt i att bevara den autentiska upplevelsen av
berget där bilar och fordon inte är förenlig med ljudbilden. Genom
att bara tillåta gående och cyklister på berget, placerar man bilar och
transport utanför berget och bevarar och förstärker Domkyrkoområdets helt unika miljö.
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A. Domkyrkans bodar
B. Tryckerihuset
C. Lejonporten
E. Domkapitelhuset
G. Bodar
H. Bodar
J. Månssons trädgård
K. Domkyrkan
M. Djäknegåden
S. Roggeborgen

Analys av viktiga siktlinjer

Rörelsesmönster

1. Samlingssalen
2. Reception
3. Domkyrkoplatsen
4. Cirkelhuset
5. Roggeplatsen
6. Långtidsparkering
7. Korttidsparkering/
varuleverans
8. Avlastningsplats
9. Handikapparkering

Det är viktigt att man blir korrekt och värdigt mottagen som besökare
till Domkyrkan och att Domkyrkans torn förblir ett naturligt rikt-

SITUATIONSPLAN 1:1000

Ljudbilden av det autentiska berg bevaras.

Princip för diskreta parkeringsfickor.

SEKTION AA 1:400
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1. Gemensam entré & samlingssal
2. Verksamhetsutrymmen till kyrkan
3. Kyrkans drift och skötsel
4. Församlingsverksamhet / Roggeborgen
Refugium
Forskarrum

5. Se - och upptäcka miljö
6. Kansli stift och församling
7. Kungligt bibliotek
8. Europaskolan
9. Mötesrum

Samling böcker

= under jord

Lteäsesal/ möte
Domkyrkobibliotek
Läsesal/ möte
Exsisterande Rikssal
Uställning

Pysslarum
Gudstjänstlokal
Sångrum
“Kapell”

Stiftet egna arbetsrum

Församlingens
egna arbetsrum
Stiftet egna arbetsrum
Stiftet egna arbetsrum

Mötesrum

Sammanträdesrum
Församlingens
egna arbetsrum

Kontor

Stiftet egna arbetsrum

Kök

“Utsiktsplan”

WC
Personal
“Scenevägg”

Kontor

Cafe/ Pausutrymmen

Djäknehallen

Ta emot läsesal
Sakristia

Bokbinderi

Samlingssal med möjlighet
för att delas i 2 mindre enheter

Ankomst
Fikarum
Fikaförsäljning
Cafe/ Pausutrymmen

Djäknehallen

Stiftets projektrum
Stiftet egna arbetsrum

Stiftet egna arbetsrum
Domkyrkoplatsen

Personal
Förråd
Diskrum
Förråd
Köksdel

“Söndagsentré”

Projektrum
Projektrum

Mötesrum
Körrum
Föreläsningssal

“Vardagsentré”

Dopkapell

Ankomst
Reception
Backoffice

Närförråd barn
Mötesrum för stift,
församling och stad

Utställning

Personal

Mötesrum för stift,
församling och stad

Förberedelse
Närförråd
Sakristia
Andakt

Sammanträdesrum
för stora arrangement

Centralförråd
Vaktmästeri
Verkstad

Pausutrymmen

WC
Kapprum
Förråd

Kommunikationsyta

Förråd och teknik

Undervisning
Musikrum Entré
Pysslarum
Utställning

Förråd

“Hängrum”
Mötesrum

Arkiv

Roggeplatsen

Kapprum

Förråd och teknik
Kopirum
WC
Förråd
Kapprum

REST PLAN 1:400

I D E NTITE T &
O R I G INALITE T
“Kyrkans grundläggande kulturvärden ligger i dess sinnliga
samspel mellan tre dominerande
rumsligheter; den mörka, stämningsfulla kärnkyrkan, det vackra
högkoret och de mindre ljusputsade biutrymmen. Genom att tillfoga nya funktioner, som förstärker
dessa rumsligheter möjliggörs att
samtiden och historiens tidsepoker kan leva sida vid sida och göra
Domkyrkan till ett naturligt och
lättillgängligt nav.”

Kärnkyrka och ljudbild

Kärnkyrkans stora rum upplevs genom ljud. Det är avgörande för
helhetsupplevelsen av kyrkan att den ljudmässiga upplevelsen inte
ändras. Genom att gestalta rum som “ljudboxar” tar man hänsyn
till att kyrkans autenticitet bevaras samtidigt som diverse aktiviteter kan föregå. Förslaget lägger vikt på att “ljudboxarna” etableras som mycket diskreta glasväggar, vilket synliggör aktiviteten i
rummet, men bevarar den rumsliga och ljudmässiga upplevelsen.

Biutrymmen och funktioner

Genom att placera de större och generella mötesrummen inne i
Domkyrkan attraheras människor från både kyrka och stad, och
det skapas en plats för möten och en naturlig genomströmning.
Förslaget bygger på att etablera grupprum i kyrkan som attraherar
folk från områdets utspridda arbetslokaler. Grupprum etableras i
det södra, respektive norra vapenhuset, där en stor glasvägg som
följer valvens form avskärmar ljudet. Rummet kommer att fungera som ett naturligt vindfång, varför existerande vindfång slopas
för att frigöra mer yta och rymd.
Genom att flytta Domkyrkobiblioteket till Roggeborgen frigörs
Bibliotekkorets vackra och helt speciella rum och görs tillgänglig.
Här etableras således ett större mötesrum som i sin multifunktionalitet kan användas som andakts-, föreläsnings-, kör- el koncertrum.

Genom att koncentrera alla funktioner där barnaktiviteter, kyrkkaffe ingår till Bondkoret uppnår man ett rum där det är möjligt
att ankomma och gå utan att störa annan aktivitet i kärnkyrkan.
Där skall även toalettutrymmen placeras. Nära till hands etableras
en plats för utställning i Vårfrukoret, där kopplingen till Hagioskåpet bättre kan synliggöras.
Rummen kommer att fungera som inspirerande och unika arbetslokaler, mötesrum och föreläsningsrum där man som stadsbo eller anställd i kyrkan kan stärka sin identitet och bli inspirerad av
Domkyrkan vackra - och nu mera tillgängliga - rum.

Högkor och rörelse

Högkoret förstärks i sin roll som viktigt rörelsemönster i kyrkan,
genom etablering av ett närliggande centralförråd som frigör
mycket av högkorets yta och förstärker upplevelsen av rundgången. Skärmväggen, och den nära kopplingen till centralförråd och
verksamhetsutrymmen, möjliggör att använda högkoret till mera
otraditionella arrangement som föreläsning eller filmvisning,
samtidigt som besökare har möjlighet att röra sig naturligt runt
i Domkyrkan.

Möjlighetsfälter

Genom att skapa en direkt koppling till Domkyrkan, är
en etablering av hiss nödvändig för att få den östliga ankomsten och centralförrådet att fungera. Förslaget önskar
att etablera en anslutning till Domkyrkan som respekterar
kyrkans kulturvärden, och framhåller tre möjliga tillslutningspunkter. Dessa möjligheter kräver i steg 2 närmare
undersökningar, för att fastslå var det är mest hänsynsfullt
att koppla sig på Domkyrkan. Placering av centralförråd
utgår från samma princip som Cirkelhuset; dess rumsdjup
dikteras efter placering av gravvårdar och träd, för att bevara områdets kulturvärden.
Vidare visar förslaget en alternativ placering av Cirkelhuset, som bygger vidare på huvudidén att skapa två platser
på Domkyrkoberget, men som flyttar församlings/grupp/
föreningslokalerna ännu närmare kyrkan och förstärker
kyrkans position som nod. Liksom Cirkelhuset, kan rumsdjupen varieras allt efter Domkyrkan, och omgivningarnas
toleransgränser. Förslaget kräver i steg 2 vidare undersökning hur Domkyrkans källare kan utnyttjas som centralförråd och var en tillkoppling i murverket är den mest hänsynsfulla.

Möjliga tillkopplingar till Domkyrkan,
med möjliga fält för centralförråd
1
1

2

2
3
3

Alternativ placering av Cirkelhuset
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F U NK T I O N SF ÖR DE LNING
“Funktionerna är fördelade för att
ge de bästa möjliga tillströmningar till och på Domkyrkoområdet
för att skapa synenergieffekter där
människor, byggnad och kyrka
strålar samman. Genom att etablera hållbara lösningar som på lång
sikt ger flexibilitet kan man tillgodose framtida ändringar utan att
påverka kulturvärdena negativt.”

3. Kyrkans drift och skötsel

4 nedslag

geborgen och blir ett välkomnande utställningsfönster till staden.

Församlingsverksamheten är främst placerad i Cirkelhuset, vilka synliggör aktiviteterna mot staden och gör berget mer inbjudande. Kopplingen till Domkyrkan gör att man lätt kan ta sig till kyrkans rum.
Församlingsrummen är utformade med tillhörande depoter och gör
utrymmena generella och användbara till undervisning, grupprum,
workshops och andra aktiviteter. Församlingsverksamhetens ankomstareal delas av besökare till Djäknehallen och Roggeborgen och blir
ett välkomnande utställningsfönster till staden.

4. Församlingsverksamhet / Roggeborgen

Församlingsverksamheten är främst placerad i Cirkelhuset, vilka synliggör aktiviteterna mot staden och gör berget mer inbjudande. Den
sekundära kopplingen till Domkyrkan gör att man lätt kan ta sig till
kyrkans rum. Församlingsrummen är utformade med tillhörande
depoter och gör utrymmena generella och användabara till undervisning, grupprum, workshops och andra aktiviteter. Församlingsverksamhetens ankomstareal delas av besökare till Djäknehallen och Rog-

Funktionsfördelningen tar utgångspunkt i förslagets huvudidé att etablera två nya byggnader, som genom sin gestaltning och funktionsfördelning skapar rörelse och upphov till flest möjliga möten. Genom att
etablera generella utrymmen, i både existerande och nya byggnader, ges upphov till samutyttjande av areal och omfamnar aktiviteter
såsom samvaro, avkoppling, rekreation och fördjupning, för att kunna
svara till en föränderlig framtid.

2. Områdets historia synliggörs genom att samla böcker och biblitotek,
och i samband med dessa etablera läsesalar och refugium som förstärker
bildningens roll.

5. Se - och upptäcka miljö

Områdets historia och kulturvärden synliggörs genom att etablera utställningsyta i Domkyrkan och Roggeborgen. De nya byggnadernas
generella utrymmen skapar förutsättningar till att skapa mer otraditionella utställningar och workshops. De nya platserna möjliggör även

3. Stora multifunktionella grupprum etableras inne i Domkyrkan, som
gör den till ett lättillängligt och inspirerande rum.

att skapa utställningar utomhus.

6. Kansli stift och församling

Funktionerna är fördelade efter följande fyra primära principer, som
aktiverar och sammanfogar Domkyrkoberget till en fungerande helhet och åter gör Domkyrkan till ett naturligt nav:
1. De nya byggnaderna har multifunktionella ytor, som tillfogar området nya funktioner såsom konferenscenter, workshopsrum, utställningsrum etc.
2. Områdets historia synliggörs genom att samla böcker och bibliotek
och i samband med dessa etablera lässalar och ett nytt refugium som
förstärker bildningens roll.
3. Stora multifunktionella grupprum etableras inne i Domkyrkan,
som gör den till ett lättillgängligt och inspirerande rum.
4. De nya byggnaderna exponerar funktionerna, och möjliggör med

Stiftets individuella arbetsplatser etableras i Tryckerihuset, Domkapitelhuset samt projektrummen i Domkyrkobodarna. Genom reversibla
glasväggar etableras individuella arbetsplatser med respektavstånd
till de kulturhistoriska värdena och med möjlighet att flexibelt anpassa rummens storlek efter behov. Den nya kopplingen till Samlingssalen ger möjlighet att använda projektrummen där. Församlingens
arbetsplatser är placerade i Roggeborgen, nära församlingsverksamheten och med yteffektiva areal med Roggeborgens övriga personal.

7. Kungligt bibliotek

Det Kungliga biblioteket samlas ihop Domkyrkobiblioteket och ett
tillfogat refugium på vinden i Roggeborgen för att förstärka bildningens roll och optimera bibliotekariens jobb. Böckerna kan med lätthet
utställas genom den nära kopplingen till Rikssalen. Bokbinderiet görs
mer tillgängligt i förbindelsen med Cirkelhuset och läsesalar etableras

sina tillhörande platser att flytta aktiviteterna utomhus.

1. Gemensam entré & samlingssal

Den nya byggnaden Samlingssalen består av två sammanhängande volymer. Den minsta volymen innehåller gemensam entré och
fikarum, och kan med sin centrala placering vid Domkyrkoplatsen
lättillgängligt och överskådligt ta emot besökare till både kyrka, stift
och församling. Den andra volymen består av en samlingssal, som
kan indelas i tre rum, och tillhörande kök. De extra projektrummen
i byggnaden bereder möjlighet att arrangera större konferenser och

som tillägnas både studierum för skolan samt möteslokaler.

8. Europaskolan

Europaskolan får genom ombyggning och etablering av Cirkelhuset
möjlighet för att göra en större och mer välkomnande entré, nya garderober och toaletter. Genom att öppna upp fasaderna aktiveras den

sammankomster för föreningslivet, staden och kyrkan.

nya Roggeplatsen ihop med Cirkelhuset.

2. Verksamhetsutrymmen till kyrkan

9. Mötesrum

Verksamhetsutrymmen till kyrkan optimeras och centraliseras nära
högkoret i sakristian, bälgkammaren och silverkammaren och har en
funktionell nära koppling till det nya centralförrådet.

1. De nya byggnader har multifunktionella ytor, som tilfogar området nya funktioner såsom konferencecenter, workshopsrum, utställningsrum etc.

4. De nya byggnader exponerar funktionerna, och möjliggör med sina
tillhörande platser att flytta aktiviteterna utomhus.

Små grupprum etableras nära respektive arbetslokaler. Genom att
placera de större mötesrummen i Domkyrkan skapar man en naturlig
tillströmning från alla arbetslokaler och gör Domkyrkan till det centrala nod som inspirerar och förstärker områdets identitet.

NYA B YG G NA DE R
”De två nya byggnaderna tar utgångspunkt i samma principer;
att arkitektoniskt välkomna och
att funktionellt samla. I sin form
är de olika, dikterade av sin givna kontext och de kulturhistoriska
värden utgör de två unika märkesbyggnader på Domkyrkoområdet.”

sin form rörelse upp på berget. Byggnadens två sammanhängande volymer avspeglar vår läsning av kontext och funktion. Samlingssalens
form bygger vidare på omgivningens och håller respektfullt avstånd till
Domkyrkan, samtidigt som receptionens riktningslösa octagon formmässigt utmärker sig. Octagonen blir särdeles bergets märkesbyggnad
ovan jord, en ny del av kyrkan och stadens identitet.
Samlingssalen tar hänsyn till det särskilda kulturhistoriska underlag
den står i, och är konstruktionsmässigt uppbyggd av pålar. Pålarnas
flexibilitet gör det möjligt, i senare faser och efter grundligare undersökningar, placera dessa var det är mest hänsynsfullt. Genom att binda
ihop volymnerna med en glasbro bevaras och synliggörs den gamla
kyrkogårdsmuren. Arkitektoniskt hänger byggnadens fasad på konstruktionen av pålar, och skapar en unik byggnad inspirerad av historien, men utformad efter sin samtid.

Genom sin placering på berget förtolkar Samlingssalen arkitektoniskt begreppet inbjudan genom att välkomna staden på långt håll.
På avstånd lyser Samlingssalen upp som en lanterna och lockar med

Tillträdeszon med obemannad reception

Referencer, material och stämning

Arkitektonisk princip

Material

Cirkelhuset

Cirkelhuset förtolkar arkitektoniskt begreppet inbjudan, genom att
med sin placering i berget välkomna staden i ögonhöjd. Byggnaden
kopplar sig på de närliggande byggnaderna och välkomnar, genom
den gemensamma entrén, både till Roggeborg och Djäknehall. Roggeplatsen gör det möjligt att förlänga byggnadernas aktiviteter ut på
platsen i stadens omedelbara närhet.
Cirkelhuset respekterar Domkyrkoområdets kulturvärden och historia, och har i sin gestaltning formats efter att kunna bevara träd
och gravvårdar. Arkitektoniskt öppnar byggnaden sig ut mot Roggeplatsen och exponerar det liv som föregår, men ligger i övrigt dolt
i berget. Byggnadens helt särskilda rum, där ljusschakt blir viktiga
rumsliga element, gör den till stadens arkitektoniska märkesbyggnad,
under jord.

Princip ljusshackt

Inbjudan i ögonhöjd

Tillträdeszon med bemannad reception

Arkeologi del av byggnad och område

Berget flyter genom byggnad

Referencer, material och stämning

Glasbron kan logistiskt stängas av mellan byggnadskropparna och skapar lätt olika tillträdeszoner, och därmed förutsättning för olika aktiviteter vid olika tillfällen. Octagonens funktionskärna, som innehåller
receptionen kan låsas, men entrén kan fortfarande fungera som informationscentrum obemannad.

Samlingssalen

Flexibel konstruktion till kulturhistoriskt underlag

Inbjudan på avstånd

Flexibel konstruktion till kulturhistoriskt underlag

Det läggs stor vikt på att bibehålla den poetiska patinan i områdets
sammanhängande helhet. De nya byggnader uppförs av material som
harmonierar och åldras tillsammans med Domkyrkoområdets byggnader. Det arbetas med nordiska material som tegel, natursten, puts
och trä som förstärker känslan av tidens tand. De nya byggnaderna är
i sin helhetsmässiga utformning underordnade bebyggelsens materialpalett, men är i sin konstruktion och detaljering innovativa och representativa för sin samtid.

Gemensam entré och flow
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