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Community Center in Gnesta

Uppgiften var att rita ett Medborgarhus i Gnesta med
tre hörsalar, bibliotek, vandrarhem, restaurang, kontor
och vigselrum. Tomten är centralt belägen intill stationshus, huvudstråk och torgplats samt är en del av
ett tilltänkt bostadskvarter.
Men hur blir ett hus medborgarnas? Mitt projekt handlar om att skapa en offentlig hemtrevlig byggnad med
utgångspunkt i det publika rummet. Den öppna plats i
huset där man kan vara utan speciﬁkt ärende.
Plats idag

The assignment was to create a Community Center in
Gnesta which would include auditoriums, library, hostel,
restaurant, ofﬁces for the municipality and a room for
wedding-cermonies. The site is centrally located next to
trainstation, main streets, Gnesta square and is part of a
new quarter planned for housing.
But what makes a building belong to the community? My
project is about creating a public but yet homely building
based on its public room. The open space within the house where one can stay without speciﬁc reason.

Förslag

Situationsplan 1: 800

VOLYM
En sammanhållen volym med släpp
från övrigt kvarter. Detta markerar
byggnadens särställning, skapar en
fond mot torget och entré till staden.
Släppet ger även huset höjd, bra ljusförhållanden och en terrass i väst.
Situationsplan 1:10 000

Medborgarhus

VOLUME
A cohesive volume with a distance to
remainging quarter. This accent the
building, creates a background to the
square and shows the entrance to the
city. The distance also gives the house
good lighting conditions and a terrace
in the west.
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Fasad öst mot torg 1:400

Fasad syd stationshus i bakgrund 1:400

Fasad norr 1:400

Fasad väst mot kvarter/innergård 1:400
Medborgarhus
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INSIDAN
För att huset ska bli en del av medborgarnas liv måste det va enkelt
att komma in, men också att stanna
kvar.
Det behövde bli många vrår och en
placering av program så att man kan
röra sig i alla olika delar av huset. Allt
detta utan att huset blir för komplicerat, hemligt eller förvirrande.

Ljusinsläpp från
norr genom
”skorsten”...

THE INSIDE
In order for the building to become
part of the Citizens’ lives it has to be
easy to enter but also to stay.

Sektion A-A
1:400

It demanded many cosy corners and
intitmate spots as well as a placement of functions which allows one to
move in all different parts of the house. All this without making the house
too complicated, secret or confusing.

...som når ned till
trapp på plan 3

Stort fönster
ut mot torg
samt dubbel
takhöjd upp
mot kontor/
mötesrum

Utgång till terass
ger ljusinsläpp

Fönster mellan
bibliotek och
hörsal samt
genomgående
ljus från
innergård till
torg

Dubbel takhöjd
inne i foaje
med överljus
från innergård

Sektion C-C
Genom trapphus mot trappa
1:400

Modell grundstruktur
TRAPPHUS

Trapphuset blev stommen i den publika rörelsen. Rummet sträcker sig från öst till väst och knyter samman
husets funktioner. Variationer av dubbel takhöjd och ljus
manar till rörelse uppåt. I trapphuspaketet ﬁnns även
hiss, toaletter och eldstad på varje plan.

Bärande konstruktion
Tegelväggar + limträbalkar

Medborgarhus

The stairwell became the backbone of the buildings
public movement. The room extends from east to west
and ties the house’s functions together. Variations in
ceiling height and light calls for movement upwards. The
”stairwell-package” also includes lift, toilets and a ﬁreplace on each ﬂoor.

Sektion D-D
Genom trapphus mot hiss
1:400
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Plan 3
terass
kontor
externa
mötesrum

Modellfoto café sett mot reception

Plan 5
restaurang
bar
hörsal c
vigselrum

Plan 2
bibliotek

1:400
Plan 4
vandrarhem
hörsal b

Medborgarhus

Plan 1
café
reception
foaje
hörsal a
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Modellfoto Vigselrum plan 5
Utsikt över Frösjön
Metalldraperi

MATERIAL
Bärande ytterväggar i tegel och bjälklag i trä.
Utvalda innerväggar är lerklinade i varma toner.
Metalldraperi (inspiration Dresden synagoga)
fungerar både som rumsskapande element (ex i
vigselrum och restaurang) och som avgränsning
med lås då verksamhet är stängd (ex i café och
bibliotek).

MATERIAL
Bearing walls in brick and ﬂooring in wood. Selected interior walls added with clay.
Metal drapery (inspiration Dresden synagogue)
can create more intimate spaces (eg in wedding
room and restaurant) but can also be locked and
thereby shut down spaces when activities are
closed (eg café and library).

Modellfoto Hörsal A entréplan

Sektion B-B
Genom Hörsal A sett mot eldstad

Ljus mellan limträbalkar från innergård. Fönster på motsatt håll
upp mot bibliotek ger visuell kontakt mellan aktiviteter.
Light between glulam beams from courtyard. Window on opposite
side provides visual contact between auditorium and library.

Medborgarhus
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PROJEKTETS GRUNDER
THE BASIS OF THE PROJECT

DET PUBLIKA RUMMET
Jag studerade två medborgarhus (i Sanhe och Eslöv) där
rummet som skapas i mellanrummet av mer slutna funktioner blir ett slags vardagsrum eller inre torg. Rummen
ger både genomgång och rundgång samt är mer organiska och intima än ex en kubisk ljusgård. Hur gör man
samma sak på en tomt som kräver ﬂer våningar än två?

THE PUBLIC SPACE
I studied two community centers (in Sanhe and Eslöv)
where the space inbetween more closed functions
becomes a sort of living room or inner square. The
space provides an intresting movement and is more
organic and intimate. My question was how to do the
same thing on a site which requires more ﬂoors than
two.

Slutna funktioner
Publikt rum

Dresden Synagoga, Tyskland - Wandel Hoefer Lorch + Hirsch

Galician Centre Art Spanien - A. Siza

Utomhus

INTIMA RUM MED TRANSPARENS
Två referenser på rum som är intima
men samtidigt har en transparens och
öppnar upp för rum åt andra håll. Jag
byggde modell utifrån dom bilderna
för att förstå dem bättre.
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Sanhe Medborgarcentrum, Kina - Wall Architects
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INTIMATE TRANSPARENT SPACES
This shows two references of rooms
that are intimate but at the same time
have a transparency and open up to
adjacent rooms. I built models based
on the pictures to understand the
spaces better.
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Gnesta Medborgarhus - samma analys gjord senare av mitt projekt
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Eslöv Medborgarhus - Hans Asplund

QUALITIES OF THE
SURROUNDINGS
It was important to
make use of the
closeness to the trainstation, the view of
lake Frösjön and the
northern lights. The
sunny square and the
quiet courtyard with
evening sun.
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OMGIVNINGENS
KVALITÉER
Viktigt att ta vara
närhet till stationshus,
utsikt över Frösjön
och norrljuset. Det
soliga torget den
lugna innergården i
kvällssol.
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KVÄLLSSOL
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MORGONSOL
kontakt stora torget

DAGSSOL
kontakt gnestahöjden
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