utsikt över den nya offentliga och entrébyggnaden och utrymmen som ligger
mellan de befintliga, mogna träd. En ny enkel täckt länk berör delikat katedralen.

view of the new public and entrance building and spaces nestling between the
existing mature trees. A new simple covered link delicately touches the Cathedral.

Domkyrkoberget kännetecknas av ett antal separata byggnader som står stolt i ett
vackert informellt landskap med äldre träd. Det finns en påtaglig spatial spänning
mellan dessa element och det bredare landskapet som är både subtil och full av
potential. Detta betonas ytterligare av domkyrkans objektlika karaktär och den axiala
och sekventiella vyn från väst. Vi tycker att denna intensitet av upplevelse av detta
mycket speciella landskap och den spatiala utvecklingen som bildas av Tryckerihuset,
Domkapitelhuset och de anspråkslösa Domkyrkobodarna borde bevaras.
Vid nordöstra kanten har denna karaktär av Domkyrkoberget lidit en viss skada;
den tydliga gränsen av landskapet drar sig tillbaka vid den inkräktande parkeringen
som känns ogenomtänkt och skapar ett suddigt stadsrum; Roggeborgen och
Djäknegården kan inte längre dominera deras omgivning. Våra förslag avser att
återställa karaktären av Domkyrkobergets landskap som en identifierbar enhet och
säkra en uppdaterad, sammanhängande kontext som även kommer staden Strängnäs
till fördel.
En ny, integrerande entrébyggnad med flexibel reception samt offentliga lokaler
ovanför marknivån och ekonomilokaler nedanför ligger mellan dessa två vyer och
utnyttjar ändringarna i topografin. Den är grovt korsformad med en ‘kärna’ i mitten,
en kompakt konstellation av sammanlänkade rymliga lokaler mellan befintliga äldre
träd som kommer att bevaras. Varje lokal kan således dra fördel av olika utsikter och
delade vyer över och mellan olika funktioner och aktiviteter. Den nya byggnaden är
självständig men ena vingen sträcker ut sig för att lätt vidröra domkyrkan och skapa
en fysisk förbindelse, ungefär som en medeltida kapitelsal. Trots detta har den nya
byggnaden så mycket vikt och massa att den upplevs som självständig och separat.
Domkyrkans interiör förenar arbete och verk av många händer och hjärnor i en
komposition som har vuxit med tiden och omfattar liksom staden arkitektur
på många olika skalor. En ny installation ger en infrastruktur som utgörs av
välgenomtänkta ingrepp, planerade som ett halsband av små fristående byggnader
som uttrycker glädje och funktionalitet. De nya elementen som länkas samman av en
fin filigranliknande gångväg och flexibla skärmar fungerar som en miljö för moderna
ändamål eller som diskreta element av rörelse och förvaring för diverse behov och
aktiviteter.
Latenta särdrag i Tryckerihusets och Domkapitelhusets planering bevaras genom
precis redigering av planeringen och särskilt genom vertikal rörelse. En självsäker
men samtidigt diskret byggnad på fyra plan som gränsar till Tryckerihuset
tillhandahåller flexibla kontorslokaler och en ny vertikal rörelse för båda byggnader.
Projektet kompletteras med ytterligare två uppdaterade och lämpligt skalade
element av vertikal rörelse. Det första framhäver hjärtat av Roggeborgen, den
andra länkar en ny utåtriktad serie av offentliga lokaler till den befintliga aulan i
Djäknegården och tillsammans hjälper de att upprätthålla öppna och flexibla lokaler
för olika aktörer över hela Domkyrkoberget.
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avsnitt som visar skalaen för de nya byggnaderna

Konstellationen

view from Kyrkogatan showing the new building employing the topography
to create a variety of open and contemporary public spaces.

utsikt från Kyrkogatan som visar den nya byggnaden som använder topografin
för att skapa en mängd öppna och samtida offentliga utrymmen.
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Viktiga offentliga aktiviteter utrymmen
Reception och café
Indelningsbart auditorium
Kontor, små mötesrum och administration
Hissar och toaletter
Tillfälliga utställningsplatser

Lagring
Vindbrytning och baldakin
Potentiell förstorad foajé och sociala utrymmen
Dedikerat större möte
Små ocial och mötesrum
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Medborgarskap och öppna medier utrymmen

utsikt över en av de “lilla byggnaderna” som bor i katedralen och de känsliga
broarna som organiserar utrymmen och aktiviteter.

Bibliotek
Bokbinderi

view of one of the ‘little buildings’ that inhabit the cathedral and the delicate
bridges that organise spaces and activities.
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Flexibla utrymmen med oberoende lagring
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Tryckerihuset och Domkapitelhuset

Katedral och ingångsbyggnad

Djäkegården och Roggeborgen

diagram som visar fördelningen av utrymmen för att rymma projektförteckningen. Liknande typer av
rymdutrymme har identifierats och ger långsiktig flexibilitet.administrationsbyggnaden med sitt sammanhang.
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Roggeborgen

befintliga träd
leveranser entré
Tryckerihuset
Domkapitelhuset

utsikt över södra gången som visar de flexibla och akustiska skärmarna
tillsammans med en “liten arkitektur” av lagring. Detta ger en infrastruktur för
en mängd aktörer i katedralen.
view of the South aisle showing the flexible and acoustic screens accompanied
by a ‘little architecture’ of storage. This provides an infrastructure for a variety of
actors in the Cathedral.
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skiss axonometrisk visar förhållandet mellan den nya
administrationsbyggnaden med sitt sammanhang.
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ny landskapsarkitektur
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skiss axonometrisk visar förhållandet mellan det återställda katedralen
landskapet och den utökade Djäkegården och förnyade Roggeborgen

Det finns möjlighet att byta ut de styva och fasta skärmarna till kanalen med en delikat “halo” och akustiska skärmar för att
möjliggöra olika användningsområden. Det skulle kräva noggrann och detaljerad design och förhandling.
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utsikt över den flexibla enheten och offentliga rum på första våningen i
ingångsbyggnaden. Det målade virket inifrån och ut ger en varm karaktär.

view across the flexible assembly and public function rooms on the first floor of
the entrance building. The painted timber inside and out gives a warm character.

utsikt över receptionen, caféet och flexibla utställningsplatser. Arkitekturens
språk är öppet och välkomnande.

view of the reception, cafe and flexible exhibition spaces. The language of the
architecture is open and welcoming.
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1:400 första våningen Domkapitelhuset
lagring

utställning

1:400 nedre entrébyggnad

samlingssal
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