Domkyrkoberget
Strängnäs
Söderporten
Förslaget och dess bärande idé
Sedan århundraden har byggnader med verksamheter knutna till Domkyrkan i Strängnäs
placerats i linje med muren som omgärdar
kyrkogården. Ett vördnadsfullt förhållningssätt
som förstärker Domkyrkans särställning.
Med en placering mot muren i söder fullföljer
den nya byggnaden denna tradition och kompletterar kyrkans gårdsbildning.
Genom att bygga i två plan överbryggas nivåskillnaden till Månssons trädgård och gör
entrén till domkyrkan och dess omgivningar
tillgänglig från söder. Tillsammans med benhuset formar den nya byggnaden en port;
Söderporten.
Byggnaden blir en samlande nod där verksamheter, Strängnäsbor och besökare kan mötas
under samma tak. Inomhus drar det veckade,
glänsande taket blickarna till sig och genom
takfönstren är domkyrkans torn synligt var man
än befinner sig i byggnaden.

Perspektiv P1 från Månssons trädgård

Perspektiv P2 från Domkyrkoberget
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Relation mellan omgivande mark och byggnad
På gränsen mot äppelträdgården möter byggnaden publikflödet
och blir synlig från både Lejonporten, parkeringarna på norra sidan och från söder varifrån den nu tillför en tillgänglig entré. En
anlagd stig för gångtrafik ordnas från Lektorsgatan.
Ett övergripande helhetsgrepp för belysningen av Domkyrkoberget
föreslås. Den medeltida muren belyses med markbelysning. I de
lägen där muren inte längre finns kvar placeras armaturer i marken
som en markering. Gångstråk belyses med gatlyktor för att skapa
en stämningsfull och trygg parkmiljö. Framför ny byggnad tillska-

DOMKYRKAN

pas en stenlagd förplats med plats för stora sällskap. Stenlagda
ytor tillkommer även i Månssons trädgård för uteservering och tillfartsväg för transporter från Lektorsgatan.
För att undvika belastningen av busstrafik på de känsliga gamla
och smala gatorna föreslås att turistbussar leds direkt via Strängnäs station till området runt Kv. Tullbommen. Trädgårdsgatan och
första delen av Lektorsgatan är tillräckligt breda för att tillåta busstrafik. Där kan även uppställningsplatser ordnas för ett antal bussar. Parkering för rörelsehindrade ordnas intill den nya byggnaden,
samma infart nyttjas av transporter.
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Volymgestaltning

Material

Rumsupplevelse

Den nya byggnaden har inspirerats av Strängnäs små-

Den nya byggnaden bildar en komposition tillsammans

Interiört dominerar det gyllene veckade taket där lju-

skaliga byggnader som står tätt med gavlar sida mot

med benhuset som också har styrt materialvalen, med

set spelar genom takfönstren som visar domkyrkan.

sida under ett gemensamt taklandskap.

handputsade vitkalkade väggar på ut och insida och

Blicken dras mot taket som låter domkyrkan vara stän-

I ett vidare perspektiv kan alla aktörer: Kyrka, stift, för-

svart plåttak. Insida tak, fönsterbågar och glaspartier

digt närvarande.

samling, Europaskolan, Kungliga biblioteket, besökare

utförs i mässingsplåt.

och boende i Strängnäs mötas och samverka under
ett tak.
Sicksack-mönstret som taket bildar återkopplar till
mönster som finns på fasaderna på både Domkyrkan
och Domkapitelhuset.
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Sektion B-B Skala 1:400

Planlösning - organisation
Byggnaden speglar landskapet med två nivåer; den högre mot
Domkyrkoberget och den lägre i Månssons trädgård. Mot Domkyrkan är byggnaden en envåningsbyggnad, med en öppen och inbjudande huvudentré som gör det tydligt att det är en publik byggnad.
Reception och besökscenter med utställningsyta placeras på den
övre nivån, synliga även från den nedre nivån med öppna rumssamband. På den övre nivån är arbets- och mötesrum i olika storlekar placerade med utblick i trädgården och mot kyrkan genom
takfönstren.

P2

Nedanför muren blir byggnaden två våningar. I den stora samlingssalen utnyttjas takhöjden och ger också genom takfönster siktvinklar mot Domkyrkans torn. Samlingssalen omgärdas av ett övre
galleri, en avsats som är lite större i bakkant. Denna yta kan användas för utställningar och uppträdanden.

Samlingssal med dubbel takhöjd och galleri.

Samlingssalen kan delas av och användas av flera sällskap samtidigt.
Caféet läggs på den nedre nivån med möjlighet till uteservering i
gynnsamt söderläge i Månssons trädgård. Caféet kan också en-
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kelt servera större sällskap i samlingssalen.
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Mot muren på nedre plan inryms förråd och verkstäder.
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Trappa från nedre nivån med café till vänster och entréer till samlingssal.
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Situationsplan Skala 1:400

B

Plan 2 - Huvudentré från
Domkyrkobergets nivå
1. Entretorg
2. Vindfång
3. Utställningsyta
4. Kapprum
5. Wc-grupp
6. Övre galleri samlingssal
7. Reception
8. Backoffice
9-10. Rum för kontor/möte/projekt

Plan 1 - Nedre entré från Månssons trädgård
11. Lobby/kommunikationsyta
12. Café
13. Kök
14. Disk, personalytor
15, 16 och 20. Förråd
17. Tvätteri
18. Vaktmästeri, förråd/verkstad
19. Inlast
21. Wc-grupp
22. Samlingssal ”Gyllene salen”
23. Uteservering

Materialpalett: Byggnaden utförs i gedigna, hållbara material
som sampelar med befintlig bebyggelse och åldras vackert.
Väggar: Handputsade vitkalkade, både exteriört och interiört.
Golv: I entré- och kommunikationsdelar: Granit
I samlingssal och arbetsrum: Trägolv.
Entréplats och uteservering: Granit.
Tak utvändigt: Svart plåt.
Tak invändigt: Mässing.
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