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STRÄNGNÄS DOMKYRKA
Målet med bidraget är att föreslå ett nytt och aktivt projekt i nära kontakt med domkyrkan och andra
existerande byggnader, som respekterar de närvarande byggnaderna, platsens vyer, det omkringliggande
landskapet och parken.
För att åstadkomma denna målsättning så föreslås utveckling och omorganisering av programmen för existerande byggnader samt nybyggnad av tre sammankopplade och strategiskt placerade byggnader. Genom
förslaget, så sprids aktiviteter över hela domkyrkoberget vilket tillåter bättre förbindelser och mer dynamiska möten. Genom att dela programmet mellan de olika byggnaderna så kan de nyttjas enskilt och därav
tilldelas resurser mer effektivt.
De nya byggnaderna kommer eftertänksamt att följa landskapet och begränsa sin visuella effekt på platsens
vyer för att inte störa domkyrkans ’ledarskap’ på domkyrkoberget. Organisationen av volymerna kommer
att respektera och arbeta med den existerande medeltida muren som finns belägen på domkyrkoberget.
Nybyggnationerna kommer att definieras av följande karaktärsdrag:
1- Sammankopplande byggnad: Denna byggnad kommer att skapa en ny entré-sekvens till byggnadskomplexet och domkyrkan, samtidigt som den kopplarsamman de två existerande byggnaderna, Tryckerihuset
och Domkapitelhuset.
2- Gatubyggnad: Denna volym är direkt sammankopplad med Sturegatan och förstärker gatan samtidigt
som den följer domkyrkobergets sluttning. Byggnaden kommer att förses med en takterrass i två nivåer,
ifrån vilken besökare kan njuta vyer över den kringliggande parken och sjön.
3- Landskapsbyggnad: Denna byggnad står i söderliggande riktning, i kontakt med andra byggnader och
hålls ur sikte från domkyrkobergets topp då den inkorporerats in i den sluttande terrängen. Genom att sänka ner byggnaden i marken så undviker man att störa platsens vyer och gör inte intrång på domkyrkans sfär.
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Delande användningsområden i tre olika byggnader, skapar ett nytt aktivt domkyrkoberg i kontakt med landskapet.

Landskap / Orientering

Nya byggnader tillåter ett kontinuerligt landskap
och orientering genom öppna vyer

Byggnaderna har placerats strategiskt för att tillåta bästa
möjliga rörelse i och mellan dem.

Routes
Motorfordon
Cykelvägar
Gångväg
Parkering
Cykelparkering
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ANVÄNDNING OCH MATERIALITET
Vi föreslår att hela programmet innesluts inom existerande byggnader i kombination med de tre nya anläggningarna: Den Sammankopplande byggnaden, Gatubyggnaden och Landskapsbyggnaden.
Programmets struktur är baserat på en effektivisering i användningen av existerande byggnader. Därför
kommer lokaler för kansli, församling och stiftsverksamhet att inta Tryckerihuset, Domkapitelhuset och
Landskapsbyggnaden. Det kungliga biblioteket och församlingsaktiviteter kommer att inta Roggeborgen.
Miljöer för att se och upptäcka samt kyrkoservice och underhåll kommer att vara belägna i domkyrkan. Slutligen kommer grupprum och entréer att placeras i den Sammankopplande byggnaden och Gatubyggnaden.
Den Sammankopplande byggnaden verkar som en länk mellan kansli-, församlings- och stiftsutrymmen
genom en underjordisk passage till Gatubyggnaden. Detta element ger tillgänglighet på samma våningsplan
till existerande byggnader samtidigt som den erbjuder en värdig front till domkyrkan.
Gatubyggnaden kommer att inrymma den mer sociala delen av programmet som mötesrum och samlingslokal. Byggnaden har tre separata entréer: en på lägre nivå associerad till grupp- och möteslokaler, en andra på mellanliggande nivå kopplad direkt till den stora salen och en tredje genom en underjordisk passage
från den Sammankopplande byggnaden. De skilda entréerna tillåter olika grupper vid olika tider på dagen
att använda byggnaden utan att störa varandra. En parkering föreslås i byggnadens nedgrävda del.
Landskapsbyggnaden kommer att innefatta många mindre mötesrum länkade till stiftverksamheter. Denna
byggnad är nedsänkt i marken för att inte tävla med Domkyrkans byggnadskropp och inte heller blockera
vyerna från domkyrkobergets högsta delar. Denna byggnad sitter på tillräckligt avstånd från domkyrkan för
att undvika att äventyra dess strukturella stabilitet.
Hos Europaskolan så föreslås en ny entré som leder direkt till stora salen och skjuter tillbaka fasaden från
huvudbyggnaden understrykande den nya utbyggnadens respektfulla karaktär. Denna utbyggnad sitter på
sidan av byggnaden nära den existerande parkeringen.
.
Den Sammankopplande byggnaden uttrycker en tyngdlöshet genom dess transparanta fasad som inte
visuellt stör länken mellan Domkyrkans entré och gångbanan ledande upp mot den. En helglasad huvudfasad som svänger framför domkyrkans entré skapar en ledande effekt som understryker fasadens kontakt med
domkyrkans framsida samt tilldelar den en uppfattning av rörelse som relaterar till de kurvade gångvägarna
i parken.
Gatubyggnadens materialitet formuleras genom ett konkret rutnät som ger ett neutralt uttryck och relaterar till de existerande byggnaderna. Detta rutnät är av betong och fylls av en jämn ridå av vertikala element
som söker att förhöja byggnadens neutralitet, och etablera en dialog med det lodräta uttrycket hos de närliggande träden.
De vertikala elementen i fasaden är av trä och skiljer sig därav från det övriga rutnätet av betong. Öppningarna inom fasaden kommer att uttryckas genom en valv-formad kavitet i träelementen. På taket byggs en
takterrass som skapar en plattform där människor kan mötas för till exempel sociala evenemang och erbjuder även en utsiktspunkt för att kunna njuta det närliggande landskapet.

Vy över Domkyrkans entré

Landskapsbyggnaden kommer att bära samma materialkaraktär som Gatubyggnaden. De valv-formade
kaviteterna har här blivit mindre med intentionen att ge dem en mer diskret karaktär som söker att smälta
in enklare i landskapet.
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