PIAZZA + 20.0

En piazza, ett torn & en trädgård
Förslaget bygger på att knyta ihop domkyrkan med staden, i vardagen, genom att addera nya rörelsemönster till domkyrkoberget. Ett nytt torg framför kyrkan bildar en ny mötesplats och knutpunkt i Strängnäs. Bebyggelse
och natur samspelar i en vertikal samt en horisontell riktning som förstärker
platsens egenskaper och ger domkyrkan en ny innebörd med större närhet.
Friytan värnas genom minimalt anspråkstagande av marken, endast ett torn
lämnar ett avtryck efter sig. Förslaget erbjuder flexibel användning av en
mängd olika rumsligheter som kan bidra till korsbefruktningar mellan kyrkan
och externa verksamheter.
Piazzan
Kyrkan utökas med ett torg, piazzan. Piazzan breder ut sig söderut, i samma
nivå på + 20,0m, som en terrass över Månssons trädgård. På det sättet skapas en horisontell yta i landskapet som bildar en multifunktionell mötesplats.
Ett sammanhängande golv bildas som kopplar ihop Piazzan med kyrkorummet och terrassen ut över trädgården. Här finns plats för lugn, aktiviteter,
utomhusgudstjänster, konserter mm.
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Kyrkan
Kyrkan delas upp i två delar, en verkställande del och en mer flexibel del. I
den verkställande delen finns befintliga delar med kor, predikstol och fasta
bänkar, där ordinarie gudstjänster har sin huvudsakliga plats.
I den flexibla delen av kyrkan föreslår vi nya kopplingar mellan kyrkans sidoskepp. Även här finns öppna ytor för vila, kontemplation och möten, men
också för tillfälliga aktiviteter för besökare och verksamma inom kyrkan. Som
besökare kan detta bli en del av kyrkan att bara vara i, eller att dra sig undan i
sidorummen när mittskeppet blir för stort.
Kulturtornet
Ett kulturtorn, likt en kampanil, är placerat på torget och förstärker kyrkans
entréplats. Tornet är tänkt som en publik mötesplats med aktiviteter som
exponeras i staden. I kulturtornet finns lokaler för musik, övning, barnverksamhet, läsesalar, möten, samling för konfirmander mm. I tornet har du en
nära kontakt till kyrkan och en utsikt över Strängnäs med omgivning. Kvällstid
kommer tornet att lysa som en lykta och fungera som en vägledare till domkyrkoberget.

Trädgården och huset i trädgården
Piazzan fortsätter söderut och bildar en trädgårdsterrass mot Månssons trädgård. Terrassen bildar ett uterum där det kan ges utomhusgudstjänster, konserter eller bara en lugn stund för besökaren. I trädgården, under terrassen,
placeras en byggnad med en samlande administrativ del samt ett utrymme
på nedre plan som omfamnar äppellunden och kan hyras ut och användas
av aktörer antingen kopplade till kyrkan eller externt. Detta fungerar som ett
samlande och inkluderande rum för olika typer av aktiviteter som behöver
ett större flexibelt utrymme. Byggnaden är rymlig men lågmält gestaltad och
bildar en paviljong i trädgården, integrerad i landskapet.
Angöring
I koppling till trädgården skapas även plats för angöring med bil, buss och
lastfordon. En mur ramar in trädgården och skyddar den från trafik. Genom
en öppning i muren nås trädgården och byggnaden. Härifrån kan du ta dig
upp exteriört eller interiört till torget som kopplar vidare till kyrkan.
Ny entrébyggnad för Djäknegården/Roggeborgen
En gemensam entrébyggnad med plats för flera funktioner binder samman
husen. Taket erbjuder trädgård och utsiktsplats mot öster.
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