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GNESTA  POTPURRI  
Medborgarhus

FÖRSLAGET
presenterar en idé om Gnesta Medborgarhus som e   stö  ande  llägg  ll 
orten med plats för sammanstrålning av kulturliv, poli  ska diskussioner 
och festliga sammankomster. Genom a    llåta byggnadens ak  viteter a   
spilla över över gränser och ut i stadsrummet  skapas vik  ga kopplingar  ll 
invånarna och byggnaden  llåts a   fungera som en naturlig mötesplats. 
Medborgarhusets möte med platsen har varit drivande i projektet.

GNESTA
ligger på gränsen  ll Stockholms län och är en medelstor svensk 
kommun med cirka 10 000 invånare, med 30 minuters pendlingsavstånd 
 ll Stockholm med stambanan. Det nya medborgarhuset är en del 

av en stadsomvandling där e   centralt kvarter i Gnesta kommer a   
omvandlas  ll bostäder med bu  ker i gatuplan. Medborgarhuset 
avslutar kvarteret och skapar en ny entrésitua  on och torgbildning. 

GESTALTNING
Under kandidatarbetet har jag undersökt hur milda gester kan skapa 
starka dynamiska rum och hur dessa i sin tur kan skapa mötesplatser. 
Genom kollage av volymer, rumsligheter, och funk  oner uppstod 
mellanrummen som intressanta sociala rum. För a   hantera den 
knepiga tom  ormen har tre huvudsakliga volymer placerats på tomten, 
dessa i  vackra tegelmurblock. En träkonstruk  on förbinder volymerna 
och bildar de gemensamma rummen Teglet ramar in torget med två 
befi ntliga tegelfasader, träet speglar småhusen på Gnestahöjden. 
  I arbetet har fokus legat på a   låta byggnaden landa på platsen 
så a   den känns igen i stadsbilden. Tegelvolymerna  llsammans 
med trät bryter upp den stora byggnadskroppen och ger varita  on i 
u  ryck. Gnesta är en liten ort och stora ytor kan lä   bli inak  va. Jag 
har undersökt hur olika delar av programmet kan kombineras och spilla  
över i varandra, också för a   skapa fl er  llfällen  ll mänskliga möten.  

Entrésitua  on 
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MEDBORGARSAL

FOAJÉLUNDS KONSTHALL I GNESTA

KOPPLING TILL TORG

TIDIGA SKISSMODELLER FÖRSLAG



TAK
uppifrån ner

- Stenkross som utjämning

- Tätskikt 4

- KL-skiva 200
- Limträbalk 600

BJÄLKLAG balkrost limträ
uppifrån ner

- Betong 80

- KL-skiva 200
- Limträbalk 600

VÄGG mono murblock

med isolerande perlite)

FÖNSTER träkarm

- Isolering 50
- Tätskikt
- Drevning

MARK
uppifrån ner

- Marksten

- Dräneringsrör

KÄLLARE

- Isolering 150
- Betong 600

TEKNIKST SNITT 1:50

HUVUDENTRÉ MOT TORG

POROTHERM

KONSTRUKTION & HÅLLBARHET

Byggnadens stomme består av två olika typer: den ena som bärande 
monovägg i tegelmurblock kallad “porotherm”, e   modernt bygg-
material baserat på naturligt lermaterial och på gammal kunskap. 
Det är e   byggsystem av högvärdig, naturlig lera med utmärkta 
byggfysikaliska egenskaper som det går enkelt och snabbt a   jobba 
med. Teglet är e   bra material för ekonomiskt och ekologiskt byggande.
Den andra typen är en stomme i KL-trä i balk-, skiv- och pelarsystem 
Träet är en naturligt förnyelsebar råvara och har många fördelar ur e   
ekologiskt perspek  v. Det binder koldioxid och  llverkas i en 
energisnål process. 
   De stora takytorna  llåter gröna tak, takträdgård, va  enhantering 
eller solcellsenergi. Medborgarhusets två volymer är av stora 
spännvidder och  llåter fl exibla indelningar e  er behov. Volymerna 
kopplas samman av e   separat system i trä, e   rumsligt ramverk 
som  llåter en varia  on av funk  oner och användningar.
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