KORSVÄG

- en mötesplats mellan
det religösa och det profana

Två nya flyglar placerade vid Domkyrkans
sidoportar bildar en ny profan axel som korsar
domkyrkans ceremoniella axel och skapar en
KORSVÄG för mötet mellan det religiösa och det
profana - en plats för människors möten.
Funktionsprogrammet är fördelat i nya och befintliga
byggnader för att aktivera området som helhet och
uppdelningen av det tillkommande programmet i
två flyglar möjliggör en skala lika den som hos de
byggnader som idag omger Domkyrkan.
Domkyrkans huvudport fortsätter att vara
huvudentrén på Domkyrkoberget och genom att
öppna upp och aktivera sidoentréerna förstärks
ytterligare kyrkorummets centrala roll på
Domkyrkoberget samtidigt som utformningen av
parken aktiverar och tillgängliggör Domkyrkan
som en social nod på Domkyrkoberget och för
Strängnäs.

Domkyrkoberget
Den östra halvan av Domkyrkoberget som präglas
av stora nivåskillnader, flertalet gravmonument och
stora träd har rika kvaliteter i hur det öppnar sig mot
omgivande bebyggelse och vyer över vattnet.
Det tillkommande programmet för att skapa en
större attraktion och nya mötesplatser för besökare
till parkmiljön placeras på Domkyrkobergets västra
och södra del. Dessa delar vetter mot staden
och det nya resecentrumet och har goda sol
förutsättningar och gott närklimat mot Domkyrkan
och de nya flyglarna.
Genom en diversifierad utformning ges
plats för såväl barnverksamhet, örtagård och
odlingsterrasser som för ceremonier eller andra
utomhus program och konserter. Ett hårdgjort
kyrktorg leder besökaren in till domkyrkan eller
vidare runt om till de nya platsbildningar vid
flyglarnas entréer. Genom markplanering och
skyddade entrésituationer skapas en funktionell
koppling mellan flyglar och sidoportar samtidigt som
fri passage runt Domkyrkan bibehålls.

Två tillägg
Genom de nya byggnadernas placering struktureras
domkyrkobergets parkmiljö samtidigt som nya
upplevelser av landskapsrummets kvaliteter skapas i
fina lägen längs de nya fasaderna.
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Historiska byggnader

Norra flygeln / Gemensam entré och kanslilokaler
Tillägget av den norra sidans reception och cafe
kombinerat med arbetsplatser för både stiftet och
församlingen skapar en väl fungerande arbetsplats
med överblick och kontakt med domkyrkan. Entré
och reception utformat som ett högt samlingsrum blir
ett naturligt nav för såväl anställda som besökare.
Vaktmästeri placeras nära reception och med
kompletterande lokaler för godsmottagning vid den
nya ankomstvägen. / BTA ca 2100 kvm

De befintliga historiska byggnaderna används till
mötesrum, barn & ungdomsverksamhet och musik
och körrepetitioner och ger fina upplevelser av
historiska rum för både anställda och besökare.
Domkyrkans bibliotek föreslås flyttas till Roggeborgen
för synergieffekter med Kungliga Bibliotekets samling,
även några mötesrum kan placeras här men det
kommer också att finnas plats för andra hyresgäster
i Roggeborgen. Församlingsverksamheten ges plats
i Tryckerihuset och Biskopsgården som också har
plats för några mötesrum. Djäknegården kompletteras
med en ny entré som i utformning liknar de nya
flygelbyggnaderna.
Domkyrkans tväraxeln markerad av sidoportarnas
placering ges en ny betydelse och vikt genom
de tillkommande byggnaderna. Östra delen av
kyrkorummet reserveras som idag för kyrklig
ceremoniell verksamhet medan den västra delens
förutsättningar för kompletterande verksamheter ökas
genom att sidoportarna öppnas. Vi föreslår plats för
utställningar i axeln mellan sidoportarna som genom
de nya byggnaderna får en ny vikt och genom flytt
av biblioteket till Roggeborgen möjliggörs barn- och
ungdomsverksamhet i detta rum (kan tillgängliggöras
med trapphiss)

Angöring
Tillägget av den norra sidans reception och cafe
kombinerat med arbetsplatser för både stiftet och
församlingen skapar en väl fungerande arbetsplats
med överblick och kontakt med domkyrkan. Entré
och reception utformat som ett högt samlingsrum blir
ett naturligt nav för såväl anställda som besökare.
Vaktmästeri placeras nära reception och med
kompletterande lokaler för godsmottagning vid den
nya ankomstvägen. / 2 vån + Souterrängvåning - BTA
ca 2100 kvm

Södra flygeln / samlingssal med servering
Samlingssalen med servering skapar en social
träffpunkt i vardagen men utgör också en möjlig plats
för kyrkomöten såväl som familje händelser, kulturella
eller samhälleliga program. Program som kan ta
plats parallellt utan att störa andra verksamheter. En
generös terass i sydväst för samlingar och måltider
utomhus. / 1 vån + souterrängvåning - BTA ca 900
kvm 900 kvm

Översikt Kyrkberget
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