Kyrkobacken

KYRKOBACKEN - ÖVERSIKT TÄVLINGSFÖRSLAG

1. Kyrkobacken - den samlande plats där staden,

DÄR HELA LIVET MÖTS

stiftet & församlingen möts.

2. Domkyrkan - de vackra kyrkorummen lyfts fram.
3. Välkomsthuset - gemensam entré och märkesbyggnad. En samlande

12.
Högst där uppe på toppen tronar Strängnäs domkyrka. Vakande över staden,
Mälaren. Vart du än dig vänder så finns den där. Domkyrkan, som en obestridlig
referens. Men något har gått förlorat. Domkyrkan och Domkyrkoberget har
tappat sin roll som den självklara målpunkten. Programmet efterfrågar
”en levande mötesplats” där flera funktioner tillförs. ”Stad och kyrka bör
förstärka och utveckla de gemensamma miljöer som finns för att tjäna det
allmännas bästa”. Det är helt rätt tänkt. Liknande satsningar har gjorts vid
Domkyrkomiljöerna i Lund och Växjö med gott utfall.
Strängnäs är en liten stad och Domkyrkoberget är en omfångsrik miljö
med flera entréer som vänder sig i en 360-gradig rörelse runt om. För att
åstadkomma ”den levande mötesplatsen” gäller det att koncentrera de nya
insatserna till en plats. Inte sprida ut. Och var är då denna plats? Domkyrkans
tydligaste koppling mot staden är idag Lejonporten. Från stadens centrum
rör du dig upp längs Gyllenhjelmsgatan in genom porten och ut i parken
som leder mot kyrkans huvudentré. Det är en mycket fin sekvens, en unik
miljö som måste hanteras varsamt. Det är här vi vill skapa platsen för möten.
Kyrkobacken. Där livet finns redan idag.
Nya byggnadsvolymer är varsamt placerade för att - i samklang med befintlig
bebyggelse - definiera, stärka och aktivera Kyrkobacken. Ett Välkomsthus
med entré ut mot Kyrkobacken fungerar som gemensam entré och visuell
markör från olika håll. Välkomsthuset ersätter Domkyrkobodarna som
bedöms ha ett lägre bevarandevärde. Månssonssalen, en ny samlings- och
festsal, är placerad nedanför den medeltida muren vid Månssons trädgårdar
och ger på så vis Kyrkobacken en rumslig avgränsning mot söder. Kopplat till
samlingssalen, utmed Sturegatan, föreslås ett nytt kontorshus för församlingen
och stiftet. Sammantaget stärker den nya bebyggelsen Kyrkobacken som

och funktionell byggnad av hög arkitektonisk kvalitet. Välkomsthuset
ersätter befintliga domkyrkobodar och kopplas till Tryckerihuset.

platsbildning och minimerar ingreppen såväl fysiskt som visuellt, i den
blåklassade, mest värdefulla kulturmiljön. Vi har valt att dela upp volymerna
för att hantera skalan. En samlad byggnad med alla program skulle bli för stor
och falla ur den finstämda balans av hus som finns runt kyrkan. Domkyrkan
är och bör förbli den självklara målpunkten. Nya tillägg ska understödja, inte
konkurrera.

4. Kapell - ett avskalat och flexibet rum med utsikt över Domkyrkoparken.
Inryms i Välkomsthuset.

5. Tryckerihuset - länkas ihop med Välkomsthuset och fungerar som
gemensam mötesanläggning för stift och församling.

Gränsen mellan Domkyrkoberget och staden förtydligas. Nya murpartier
mot den befintliga parkeringen i nordost möjliggör en effektivare parkering
och lagar detta trasiga hörn. Runt Djäknegården med sitt tillägg skapas en
sammanhållen torgyta som kopplar tydligare mot Stora torget. Torget föreslås
få en omdisponering där mitten frigörs och parkeringarna samlas under
träden. Bearbetade entréer vid Djäknegården, Kyrkbrinken och Lektorsgatan/
Sturegatan leder alla upp mot Kyrkobacken. Alla vägar bär mot Kyrkobacken.
Tillbaka till Kyrkobacken. En hårdgjord bearbetad torgyta blir det golv vilket
kopplar ihop entrén med kyrkan och Välkomsthuset. Besökare till Domkyrkan,
skolbarn från Välkomsthuset, festsällskap på väg till Månssonsalen, turister
som gått i kryddträdgården, Stifts- och församlingspersonal till Månssonhuset
och övriga befintliga byggnader, fikasugna på uteserveringen. Alla träffas de
här på Kyrkobacken. Det är här hela livet möts.

6. Lejonporten - historisk huvudentré till Kyrkobacken. Den låga muren

13.
20.

ersätts av en grind för att möjliggöra tillgänglig angöring med bil till
Domkyrkan.

7. Domkapitelhuset - bevarade arbetsplaster i historisk miljö.
8. Månssonshuset - ett rationellt och effektivt kontorshus för stift &

14.

församling.

17.

4.
3.

16.

6.

”En högklassig arkitektonisk komposition där
verksamheterna i Domkyrkans omedelbara närhet
är samlade och befintliga byggnader nyttjas på
bästa sätt”				
- Ur tävlingsprogrammet.

15.

10. Månssons trädgård - en ny smitväg byggs från korsningen Sturegatan/

11. Örtagård

2.

7.

Månssons trädgård. Byggnaden ramar in Kyrkobacken mot söder.

Lektorsgatan upp mot Månssonhusen och Domkyrkan. Månssons trädgård
kan på sikt utvecklas där delar av den trädgårdskaraktär som anläggs runt
de nya Månssonhusen spiller ut i parken.

5.
1.

9. Månssonssalen - en flexibel fest- och samlingssal med vackert läge invid

På Månssonshusets tak och platsen nedanför återfinns en örtagård. På
en bädd av grus anläggs upphöjda planteringsytor med krydd- och
läkemedelsväxter som minner om en medeltida örtagård.

19.

12. Stora torget - återskapad yta för folkliv.

Parkeringen med sammanlagt 46 p-platser flyttas ut för att skapa utrymme
för vistelse på torgets mitt. Trafiken kan ledas om med enkelriktade körfält
på respektive sida om torget för att stärka gångkopplingar.

13. Djäknetorget - En sluttande torgyta i gatsten runt Djäknegården. Detta

8.

skapar en värdigare entré från Stora torget och länkar detta stadsrum
tydligare till torget. Mot Storgatan anläggs en ficka med plats för två bussar.
Besökande med buss angör Domkyrkan från denna punkt.

9.

11.

14. Djäknegården - en glasad foajé/vinterträdgård stärker Djäknehallen
och aktiverar Djäknetorget.

15. Roggeborgen - bibliotek och arbetsplatser/möjlighet att hyra ut.
16. Kyrkoparkeringen - Planas ut och effektiveras med en mur mot

Domkyrkoberget. Plats för 52 bilar. En trapp byggs i hörnet av parkeringen
som leder upp mot den norra entrén. Två stora lövträd planteras inne på
p-ytan.

10.

17. Kyrkomuren - Ny mur som byggs mot parkeringen och vidare västerut.

TRAFIK OCH ANGÖRING
Tillgänglig angöring till Domkyrkans huvudentré sker via Sturegatan. En
uppställningsplats för handikappfordon arrangeras utanför Lejonporten
men denna ligger längre än 25 meter från huvudentrén. För att uppfylla BBR
föreslås en grind i den lägre murdelen vid Lejonporten. Denna medger att
fordon kan köra in på Kyrkobacken och släppa av rörelsehindrade besökare
till Domkyrkan och Välkomsthuset. Angöring till Månssonhusen sker via
Sturegatan. Bussangöring sker via Storgatan där plats för två bussar anläggs.
Parkering med bil sker (förutom på gator runt Domkyrkoberget) på Stora torget
(nr 12), Kyrkoparkeringen (nr 16), framför Domkapitelhuset (nr 7) samt vid Kv
Tullbommen (nr 18). Sammanlagt 113 p-platser.

18.

Storgatan föreslås i detta förslag enkelriktas vid passage förbi Stora torget.
Trafiken leds om via enkelriktad gata på norra sidan torget. Detta skulle medge
att torgytan kan utökas och skapa bättre förutsättningar för ett aktivt torg
med folkliv. Förslaget måste stämmas av vidare med tanke på trafikföring och
kommunens planer för att förstå den större trafikbilden i Strängnäs.

KYRKOBACKEN SOM
SAMLANDE RUM FRÅN
ALLA HÅLL.
Ny bebyggelse organiseras kring
kyrkobacken i Domkyrkans
omedelbara närhet. Kyrkobacken
aktiveras och befolkas.
Välkomsthuset med entré ut
mot Kyrkobacken fungerar som
visuell markör från olika håll.
Förenklade flöden skapas från
Stora Torget, kyrkoparkeringen,
centrum och sydväst.

Kyrkobacken och Välkomsthuset - här möts staden, församlingen och stiftet. Exteriörperspektiv 1.
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DOMKYRKOBERGET
DEFINIERAS. GRÄNS
MELLAN STAD OCH
KYRKOMILJÖ TYDLIGGÖRS.
Tillkommande murar och portar
bygger vidare på den historiska
strukturen och tydliggör bergets
entrélägen och stråk.
befintlig mur
ny mur
entré till domkyrkoberget

Muren definierar Domkyrkoberget mot staden och förankrar den befintliga
porten vid Djäknegården och en ny port/entré (nr 20). Mot befintliga radhus
planteras träd och buskar.

18. Kv Tullbommen -Triangelytan norr om skobyggnaden omdisponeras

till parkering för 10 bilar.

19. Utsiktsplats - En plats anläggs i bästa sydläge intill Domkyrkan med

parksoffor och bord. Två större träd föreslås fällas för att skapa utsikt mot
Mälaren.

20. Brinkporten - Ny entré/port liknande Lejonporten i
Kyrobrinkens förlängning.

Situationsplan 1:1000

STRÄNGNÄSSPECIFIK
SKALA
Tillkommande bebyggelse bryts
ner i mindre volymer för att inte
konkurrera med Domkyrkan
och infoga sig i den befintliga
bebyggelsestrukturen.
Nya huskroppar utformas i dialog
med den historiska bebyggelsen
på Domkyrkoberget. Brutna tak
och markerade gavelmotiv hittar
inspiration i befintliga byggnader.

Bärande idéer.

KYRK0BACKEN
- där hela livet möts

Höjd över tidens snabba skiften
MATERIAL OCH KARAKTÄR
Ny bebyggelse koncentreras till Kyrkobacken i Domkyrkans omedelbara
närhet. Programmet har brutits ner i tre mindre volymer för att ansluta till
den för Strängnäs typiskt småskaliga bebyggelsestrukturen och undvika
att konkurrera med kyrkan och de kulturhistoriska värdena. Fasader och
interiörer består genomgående av taktila och tidlösa material som åldras med
värdighet. Därmed bidrar de nya rummen och platserna till att kontextualisera
och levandegöra kyrkans rika arv.
Välkomsthuset har en central placering invid Domkyrkan med en markerad
entré mot söder och Kyrkobacken. Volymen består av en huvudbyggnad
med takljus från en högt placerad lanternin samt en lägre utställningshall.
Volymens låga toppighet ger stark karaktär och agerar i respektfull dialog
med Domkyrkans torn. Huset agerar landmärke och är väl synligt för
besökare från alla riktningar. En glasad gång länkar Välkomsthuset till
utställningshallen och Tryckerihuset. Utställningshallens stora glasparti
annonserar Välkomsthuset från Sturegatan/Gyllenhjelmsgatan. Fasader
och takytor är klädda i bandtäckt mässingsplåt. Valvformade partier av
oljad ek adderar värme till fasaderna och ger samtidigt en signal om den
träbeklädda interiören. Kapellet inryms i Välkomsthuset och får en flexibel
och avskalad utformning med generösa och sittvänliga valvfönster mot öster
och Domkyrkoparkens lugna grönska.
Kyrkobacken är en hårdgjord yta med hög bearbetningsgrad som spänner
mellan Domkyrkan, Välkomsthuset, Tryckerihuset och Domkapitelhuset.
Ytan består av flammad kalksten i fallande längder och bredder och med
inslag av råkluvna partier för att levandegöra ytan. Ett större format av stenen
samlas i mitten som en markering av det stora flödet mellan Lejonporten
och Domkyrkans entré och ett mindre format tar vid mot kanterna. I ytan
arrangeras ett porlande vattenspel i delen mot Välkomsthuset. Två befintliga
träd ingår i kompositionen och ett nyplanerat blommande träd föreslås i
södra delen. I den torgyta som Kyrkobacken beskriver vill vi gärna använda
de stora gravstenarna som idag står lutade mot en av murarna. Dessa föreslås
lyftas upp på små podium som också går att sitta på. Den lägre delen av
Lejonporten öppnas delvis upp med en tät grind som möjliggör angöring med
bilar för tillgänglighet till kyrkan och Välkomsthuset.
Domkyrkoparken. Stora delar av parken lämnas orörd, och ytan närmast
Domkyrkan får delvis en annan utformning med grus och en ränndalsfris i
Storgatsten. Längs kyrkans sydöstra del tillskapas en plats, en målpunkt med
bänkar och bord. Platsen är vald för att skapa en fin utsikt över Mälaren och
kunna sitta i solen. Två större lövträd i backen nedanför förslås tas ned för att
optimera vyn mot Mälaren.

Fasad Välkomsthus mot Domkyrkoplan.

Kyrkoparkeringen och ytorna runt Djäknegården. Den befintliga
parkeringen planas ut och får en kallmur av sten i bakkant. Muren definierar
gränsen mellan parken och staden/parkeringen tydligare och möjliggör en
effektivisering av parkeringen. På parkeringen planteras några träd och en
trappa arrangeras i ena hörnet upp mot Djäknegården. Runt Djäknegården
föreslås en hårdgjord sluttande yta i gatsten som skapar en värdigare entré och
ett tydligare sammanhang mot Stora torget. En ny lägre mur av sten fångar in
den befintliga porten vid Djäknegården som idag står helt för sig själv. Muren
fortsätter som en fristående kallmur västerut och skapar tillsammans med
nya träd och buskridå en gräns mot de befintliga radhusen som idag, på ett
olyckligt sätt, känns som en del av Domkyrkoparken. Muren fångar in en ny
entréport vid Kyrkobrinken. Denna får en liknande utformning som de två
befintliga portarna.
I Månssons trädgård placeras två kopplade nya byggnader - Månssonshuset
och Månssonssalen. Husen får en tillgänglig och gemensam entréplats från
Sturegatan och nås samtidigt från Kyrkobacken på ett övre plan. På taket
med direkt access ut mot den övre delen av Domkyrkoberget och visuell
och fysisk kontakt med Kyrkobacken återfinns en örtagård med krydd- och
medicinalväxter. På en bädd av grus anläggs upphöjda planteringsytor som
minner om en medeltida örtagård. Örtagården spiller ned på den lägre nivån
och fungerar som en visuell målpunkt för besökare söderifrån. De befintliga
redskapsbodarna flyttas något längre söderut och är även fortsättningsvis ett
inslag i kulturmiljön.
Månssonshuset är en modern och flexibel kontorsbyggnad. Placeringen
utmed Sturegatan tydliggör relationen till Tryckerihuset och Domkapitelhuset.
Volymen utformas med sadeltak och markerade gavlar, där taklutning och
gavelbredd samspelar med grannhusen. Den bandslagna kopparfasaden
från Välkomsthuset återkommer i gavelmotiv och på tak. Långsidorna har
striktare fönsterplacering och fasader av matt, eldbehandlat ekträ. Interiört
återkommer obehandlat trä i detaljer, glaspartier och möblering.
Månssonssalens är en fest- och samlingssal vars toppiga volym liknar
Välkomsthuset, men toppen är lägre och fasaden medvetet nedtonad.
Fasaden utförs i samma eldbehandlade ekträ som Månssonshusets långsidor.
Interiören är ljus och varm med träbeklädnad på väggar och tak. Den äldre,
medeltida kallmuren bevaras och synliggörs i samlingssalens bakvägg,
även utifrån sett, vilket ger samlingssalarna stark karaktär och samtidigt
visar platsens historia. Placeringen invid den gamla kallmuren ramar in
Kyrkobacken mot söder.

Fasad kontorshus och samlingssal mot Månssons trädgård.

Fasad mot Sturegatan.
Axonometri Domkyrkoplan. Exteriörperspektiv 2.

Ärgad koppar.

Oljad ek.

Sotat trä.

Trävarm interiör.

Ränndalsfris.

Kallmur.

Smågatsten.

Vattenspel.

Materialpalett - byggnad.

Materialpalett - mark.

Modellfoto. Tillkommande byggnader inordnar sig
i den småskaliga strukturen.

Referenser örtagård vid Månssonshuset och kalkstensbeläggning på Kyrkobacken.
Fallande längder och varierande bredder varvas med obearbetade ytor för att skapa liv.
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A. Vy från Sturegatan/Gyllenhjelmsgatan

B. Vy från Stora torget mot kyrkbacken.

C. Vy från Roggeborgen mot kyrkbacken

D. Vy från Månssons trädgård mot kyrkbacken.

KYRK0BACKEN
- där hela livet möts

Livet på kyrkobacken

vy B

I DOMKYRKANS OMEDELBARA NÄRHET
På Kyrkobacken möts staden, församlingen och stiftet. Verksamheterna i husen
kring Kyrkobacken är organiserade för att maximera samnyttjande mellan
olika användare. Målet är en effektiv användning av såväl nya som befintliga
ytor samt en disposition som medger flexibilitet för en föränderlig verksamhet.
Välkomsthuset – Samlande märkesbyggnad av hög arkitektonisk kvalitet.
Välkomsthuset får en central roll som gemensam entré, såväl fysiskt som
symboliskt. Besökare med ärende till stift, församling och kyrka tas emot i
Välkomsthuset och möts där av ett rum med överljus, sittmöjligheter och en
generös receptions - och cafédisk. Rummet nyttjas såväl av fikande turister,
väntande mötesdeltagare, skolklasser, lunchseminarier och diskuterande
konfirmander. Sommartid växer caféet ut på Kyrkbacken i bästa solläge. Från
byggnadens entré når man Domkyrkans huvudentré i det västra vapenhuset
via Kyrkobacken. Välkomsthusets reception kopplas till Tryckerihuset och
de bildar tillsammans en välfungerande och anpassningsbar mötesavdelning
som samnyttjas av församling och stift. Ett avskalat och flexibelt utformat
kapell, utställningshall, backoffice samt garderob finns i direkt anslutning till
receptionen i det nya Välkomsthuset. Toaletter, lekrum och personalpentry
finns i nära anslutning i Tryckerihusets entrévåning. Soprum och närförråd
för körkåpor, noter och instrument ryms i ett nytt källarplan under
utställningsdelen. Sophantering sker via befintlig källarentré mot Sturegatan.
Månssonssalen - En flexibel och generös samlingssal
Månssonssalen är en öppen samlings- och festsal i två plan med möjlighet
till utevistelse i Månssons trädgård. Samlingssalen annonserar sig direkt
ifrån kyrkporten. Festsällskap promenerar ledigt över Kyrkobacken. Här
finns utrymme för vardags- och festmåltider, dop- och begravningskaffe,
skolklassluncher och lunchseminarier. Möjlighet till utevistelse mot
trädgården gör det möjligt för festsällskap att nyttja fruktträdgården utan att
störa aktiviteter i kyrkan. Mörka ytor i bakkant används för förvaring och
kök. Inlastning och tillgänglig entré via Sturegatan. Festsalen är utformad
för att enkelt delas av i mindre enheter och nås både från den övre nivån på
Kyrkobacken och den nedre nivån från Sturegatan och Månssons trädgård.
På så vis utgör byggnaden en integrerad träffpunkt som lika gärna kan
användas av staden och föreningslivet.
Månssonshuset – Ett modernt kontorshus
Stiftet och församlingen får rationella och yteffektiva arbetsplatser i
Månssonshuset. Här ligger fokus på ljusa och flexibla kontorslokaler som
medger både enskilda rum och öppna landskap. Trapphusets läge och
planens utformning medger en eller flera hyresgäster per våningsplan.
I bottenvåningen finns en gemensam, uppglasad entré mot Sturegatan.
Tillsammans med Domkapitelhuset och Tryckerihusets möteslokaler
uppfyller Månssonshuset programmets krav på lokalyta för församlingens
och stiftets kanslier.
Domkapitelhuset – Arbetsplatser i historisk miljö
Domkapitelhuset nyttjas för arbetsplatser och mindre sammanträdesrum.
Biskopen har kvar sin arbetsplats här och hit föreslås också personalrum för
kyrkans personal förläggas.

Domkyrkan – Kyrkorummet lyfts fram
Domkyrkan omdisponeras och får ett mer effektivt nyttjande av befintliga ytor,
omhändertagen förvaring samt bättre arbetsmiljö för personalen. Besökare
till ceremonier såväl som turister kommer att möta en lugnare och mer värdig
kyrkomiljö där alla föremål har sin omhändertagna plats och de vackra
kyrkorummen synliggörs. Vapenhuset befrias från butiksfunktionen vilket
ger mottagandet i kyrkan högre dignitet. Den unika biblioteksmiljön norr om
vapenhuset föreslås få vara kvar, förutsatt att den pågående utredningen visar
att så är möjligt. Det stängda rummet söder om vapenhuset nyttjas i förslaget
som förberedelserum och rum för avskildhet i anslutning till gudstjänster.

A

vy C

A

Vaktmästeriet får ett nytt läge i nuvarande personalrum, med koppling
till förvaring i Sakristian. En hiss från sakristian möjliggör lättåtkomlig
förvaring i tre plan, vilket frigör utrymme inne i kyrkan. Den idag öppna
ytan under sakristian föreslås byggas in med en diskret och i huvudsak
sluten fasad mot Domkyrkoparken som tillägg. Närförvaring av stolar och
musikinstrument placeras i omsorgsfullt gestaltade förvaringsmöbler som
placeras i norra vapenhuset samt i Roggekoret. Personalrum och arbetsplatser
flyttar till Domkapitelhuset med möjlighet till direkt entré från Kyrkobacken.
Kyrkopersonalen får på så vis en funktionell arbetsmiljö, samtidigt som
spontana möten med stiftet och församlingen främjas.

vy A

Barnen i kyrkomiljön. Barnens kor är redan etablerat och en eventuell
glasvägg bör utredas för att minska störningar. Förberedelserummet intill
den handikappanpassade entrén blir under gudstjänster en möjlighet
till avskildhet, amning och paus för mer ljudliga småbarn. Lekrum,
pysselrum, öppen förskola och konfirmandhäng finns utrymme för i
Välkomstbyggnaden/Tryckerihuset. Skolklassluncher och ungdomsfika kan
äga rum antingen i Välkomsthuset eller Månssonssalen.
Djäknegården – Aktiverar torgyta
Det föreslagna Djäknetorget får en viktig roll som angöringsplats till
Domkyrkan. En tillbyggnad i form av en glasveranda/vinterträdgård
vid huvudentrén på Djäknegårdens södra fasad ger liv och vitaliserar
Djäknetorget. Glasveranden innehåller en foajé som välkomnar besökare till
Djäknehallen. Här finns kafé och pausutrymmen med möjlig uteservering
mot söder.
Roggeborgen är en attraktiv byggnad med flera tänkbara utvecklingsmöjligheter. Förslagets utgångspunkt är att samla stiftets och församlingens
verksamheter kring Kyrkobacken, för att på så vis maximera samnyttjande
och synergier. Roggeborgen bedöms ligga för långt bort för kunna utgöra
en del av det vardagliga samnyttjandet, och föreslås därför husera KB på två
effektiviserade våningsplan, medan övriga ytor blir möjliga att hyra ut. KB
och tryckeri skulle även kunna inrymmas i ett omarbetat bottenvåningsplan
vid Månssons Trädgård. Detta skulle ytterligare stärka koncentrationen
kring Kyrkobacken, och i så fall står hela Roggeborgen till förfogande för
annan hyresgäst. Om uthyrning inte är ett alternativ kan delar av kanslierna
omlokaliseras till Roggeborgen, med en mindre byggnadsvolym i kontorshuset
mot Sturegatan som konsekvens.
vy D
Entréplan 1:400

Välkomsthuset får en central roll som samlande
entré, såväl fysiskt som symboliskt. Besökare med
ärende till stift, församling och kyrka tas emot i
den gemensamma receptionen/caféet.

BEFINTLIG MUR BEVARAS OCH
BLOTTLÄGGS INNE I BYGGNADEN.

Ytsammanställning tillkommande byggnader
Välkomsthuset
		
		
		

BTA ljus 370 kvm
Entré, café, kapell, utställning
BTA mörk 90 kvm
Stödfunktioner, förvaring

SEKTION C-C

Månssonssalen BTA ljus 390 kvm
		
Festsal/flexibla rum
Månssonshuset
		
		
		

BTA ljus 1310 kvm
Kansli församling och stift.
BTA mörk 360 kvm
Kök förvaring och stödfunktioner

Djäknegården
		

BTA ljus 100 kvm
Foajé, pausutrymme
C

B

SEKTION A-A
SKALA 1:400 (A1)

VÄLKOMSTHUSET
Reception, café, kapell, utställning och stödfunktioner.
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SKALA 1:400 (A1)

MÅNSSONSHUSET OCH MÅNSSONSSALEN
Kontorshus och samlingssal.

SKALA 1:400 (A1)

TRYCKERIHUSET
Mötesrum och samlingssalar.

SKALA 1:400 (A1)

DOMKAPITELHUSET
Arbetsplatser och grupprum.

SKALA 1:400 (A1)

DJÄKNEGÅRDEN
Ny foajé/pausyta.

KYRK0BACKEN
- där hela livet möts

