Ur stenblock huggen
Arkitekttävling, Strängnäs Domkyrka
Inpassad mellan de andra byggnadsvolymerna, förtätar
förslaget domkyrkoberget. Den centrala placeringen av
byggnaden bildar navet på platsen och från dess position
nås alla omkringliggande byggnaderna inom korta
avstånd. I fasaden används tegelstenen, en spegelbild
av platsens karraktär och historia. Förslaget har en
enkelhet i sin gestalt, den består av tre huskroppar som
är sammankopplade till varandra. Formen på byggnaden
är inspirerad av sten utmejslad i grova drag. Genom olika
riktiningarna i byggnadens tak och diagonla uppglasningar
förskjuts perspektivet och gör formen levande. Det
spetsiga formspråket återfinns i arkitekturen på platsen.
Byggnaden tar plats på domkyrkoberget samtidigt som
den visar ett vördnadsfullt förhållande i skala, form och
materialitet till den omkmringliggande arkitekturen.
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Platser och siktlinjer i närhet och anslutning till förslag
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Skala och volymer i relation till omkringligande
byggnader
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Stråk - gångstråk

Grönytor

Trafik, transporter och parkering
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Trafik, parkering, transporter

Stråk gångstråk

Befintliga bilvägar och kommunikation till kyrkan bibehålls. Parkering nedanför Roggeborgen ses över och effektiviseras. Parkering vid stora torget är fortsatt en resurs
för besökande till domkyrkan.

Befintligt stråk från parkering till förslag förstärks. Den nya
byggnadens entré blir en naturlig passage i stråket från
parkeringen till domkyrkans ingång vid lejonporten.

Avfallshantering och transport till och från byggnadens
centrallager sker från Kyrkbrinken.

Grönytor

Taxiparkering och parkering för rörelsehindrade tillskapas
i direkt anslutning till byggnaden.

I största utsträckning behålls befintliga träd och växtligheter mellan domkyrkan och nybyggnationen.
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