Domkyrkans entré vänder sig mot väster. Men där är stadens gator trånga och bebyggelsen småskalig. Ett öppnare gränssnitt mellan staden och Kyrkberget ligger istället mot nordost, mot Storgatan och snett nedanför koret,
där det idag ligger en grusbelagd parkering. Därför måste
den efterfrågade entrébyggnaden delas i två. En större –
mot Storgatan, en mindre – i anslutning till Lejonporten.

All byggnation kring Kyrkberget förhåller sig till domkyrkan. Därför måste en arkitektonisk analys börja där.
På håll är det första intrycket av domkyrkan dess mäktiga storlek och resning. På närmare håll är kyrkan mer
ödmjuk med sitt tegel, en viss oregelbundenhet och sina
mjuka spetsvalv. (Istället för den hårda granit, exakta repetitioner, taggiga tinnar och vassa valv som annars är
mer typiska katedral-attribut.)

Huvudbyggnaden placeras mellan Roggeborgen och
Djäknegården. Här fylls kvarterskänslan längs Storgatan
på, så att stadsrummet förlängs och förstärks.

Väl inne i domkyrkan är mittskeppet den starkaste rumsupplevelsen. Proportionerna mellan bredd och höjd
tillsammans med spetsvalvets trubbiga vinkel bildar
en mycket harmonisk, unikt formad volym. Strängnäs
domkyrkas mittskepp (’nave’) representerar inte bara
kyrkans rumsliga nav utan motsvarar också byggnadens äldsta delar, den ursprungliga s. k. ”kärnkyrkan”
från början av 1100-talet.

En mindre entrébyggnad placeras vid domkyrkans sydvästra riktning. Här binder den samman platsen innanför
Lejonporten – mellan domkyrkan och Tryckeri-/Domkapitelhusen – till ett definierat entrétorg.
De två byggnaderna skiljer sig i storlek men har samma
uttryck. Det blir tydligt att deras funktioner är relaterade.

SITUATIONSPLAN 1:1000

Mittskeppets proportioner är domkyrkans arkitektoniska DNA. Härifrån hämtar en ny entrébyggnad sin idé:
Det tomrum mellan valv och kolonner som är domkyrkans mittskepp bildar – omvänt – en skulptural form.
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I förhållande till domkyrkan är det också viktigt med en
kompakt byggnadsvolym som inte breder ut sig och
skymmer. Den nya byggnadens form har tydlig anknytning till domkyrkobyggnaden, medan skalan (storleken)
istället ansluter till intilliggande hus. Därigenom blir en ny
portalbyggnad ett självklart gränssnitt mellan staden och
domkyrkan.
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De två långfasaderna har fönster utplacerade med viss
oregelbundenhet utifrån exakta repetitioner.
Den huvudsakliga vägen till kyrkan kommer att förskjutas
till hörnet mot Storgatan. Privatbilister kan där parkera i
P-hus under den större nya byggnaden.

P

Plan -1

Den nya stora entrébyggnaden mot Storgatan är ett flervåningshus med éntrerum med full höjd. I bägge ändar av
insidan skapas därigenom dramatiska rumsupplevelser
med höga valvtak och ljusinsläpp genom spridda fönster
längs hela höjden. Då huset ligger i suterräng blir huvudentrén ett plan nedanför gårdsentrén mot domkyrkan.
Mellan de två publika rummen leder en åsnetrappa.

Entrén genom Lejonporten kvarstår samtidigt med en
begränsad plats för handikapp- och viss övrig parkering.

En ny byggnad måste både underordna sig och samverka
med domkyrkan. Att välja rött tegel blir därmed självklart.
Med en enda stor port i en i övrigt sluten gavelmur tydliggörs formen. Mittplacerad talar den om husets funktion;
här bjuds man in till ett inre rum som lovar både rymd och
koncentration. Samma kvaliteter som en kyrkobyggnad
utan att vara en renodlad kyrkobyggnad. Byggnadsformen är enkel och okontroversiell. Ändå står den fram. En
intressant följd av formen är att byggnaden bara har fasader och – i strikt mening – inget tak.
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Båda gavelrummen är multifunktionella. Den nedre entrén
kan innehålla reception, utställning, enkelt kafé. Den övre
entrén – med stort tvärgående glasparti – kan innehålla
servering (med möjlighet till uteservering i parken) men
också vara avskild sal för sällskap (t. ex. bröllopsmiddag,
föreläsning).
Mellan husets mer publika ändar ligger kansli och mötesrum i fyra plan. I sutterängplanets källardel ligger förråd.
Här finns också en underjordisk passage över till Djäknegården med WC- och garderobsfunktioner som servar
båda byggnaderna. Ytterligare en våning nedanför ligger
källargaraget med tillgång till invändig hiss/trappor upp i
huset.
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Den mindre entrébyggnadens placeras alltså vid domkyrkans sydvästra riktning. Därmed binds platsen mellan
domkyrkan och Tryckeri-/Domkapitelhusen ihop till ett
definierat entrétorg innanför Lejonporten. På motsvarande sätt som det stora entréhuset mot Storgatan skapat
nya gatu- och parkrum.

Som en detalj lånas också de två vagt skönjbara färgtoner – grönt och violett – som återfinns i kyrkofönstrens
blyinfattade glas.

Den nya mindre entrébyggnaden i anslutning till Lejonporten är i princip ett rum. Innanför en vestibul med WC och
andra servicefunktioner öppnar sig ett stort rum i svag
gradäng ned mot ett stort tvärgående glasparti (jfr. stora
entrébyggnaden) med vy ut över fruktträdgårdens slänt.
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Sektion 1:400

Ett fåtal ljusinsläpp längs väggarnas krökning mot nock
bidrar med hopp och lättnad i en i övrigt högtidslik rumsupplevelse.
Detta är ett multifunktionellt rum som kan vara mötespunkt för ca. 60 personer, utställning och – inte minst – ett
kapell. Byggnaden är utformad för att kunna stå öppen
obemannad.

Plan Kapell 1:400
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