
INOMEXAMENSARBETE ARKITEKTUR,
GRUNDNIVÅ, 15 HP

,STOCKHOLM SVERIGE 2019

Strängnäs Stadshall

SARA GREBNER

KTH
SKOLAN FÖR ARKITEKTUR OCH SAMHÄLLSBYGGNAD



STRÄNGNÄS STADSHALL

STRÄNGNÄS STADSHALL
Sara Grebner

PLATSEN
Tomten för Strängnäs stadshall ligger på 
en plats med många kvalitéer, belägen vid 
Västervikstorget med utblick mot hamnen 
och invid småskalig kulturbebyggelse från 
1600-1800talet. Det är en populär plats särskilt 
på sommaren med gäster i hamnen och 
försäljning i bodarna. Det är platsens kvalitéer 
men också dess svårigheter som jag använt för 
att forma byggnaden. Mot tomtens norra sida 
ligger de äldre trähusen på en höjd som sträcker 
sig ut i viken, på den södra sidan dikt an mot 
tomten ligger ett oavslutat kvarter i stenstadens 
skala. I nordväst sträcker sig Västervikstorget 
fram till kajkanten. Jag har i min gestaltning velat 
arbeta med mötet mellan omgivningens två olika 
skalor och omvandla det som idag är en baksida 
av stadskvarteret till en framsida och fond mot 
torget.

GESTALTNING
Stadshallen är formad som två spegelvända 
volymer med förskjutningar i sidled och 
höjdledd för att möta platsens förutsättningar. 
I stadskvarteret möter tomten en tung 
tegelbyggnad som innehåller bland annat 
en bank, mot söder och mot torget har jag 
placerat en högre och mer framskjuten volym 
som spelar med kvarterets skala och skapar en 
tydlig fond mot torget. Mot norr och småskaliga 
bebyggelsen placeras en lägre volym som är 
tillbakadragen från torget. Den norra sidan har 
även en balkong på första våningen som också 
fungerar som skärmtak för stadshallens entré. 
Förskjutningarna tar upp höjdskillnaden mellan 
den norra och södra sidan och accentuerar 
torgets riktning.
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PROGRAMMET
Stadshallen fungerar som ett komplement till Strängnäs kommunhus, 
byggnaden innehåller aula, restaurang, mötesrum, vigselrum, 
utställningsyta, kontor och en publik takterrass. Genom att sprida 
ut de publika funktionerna i byggnaden får medborgarna tillgång till 
platsens kvalitéer, restaurangen i entréplan bidrar till livet på torget 
och takterrassen blir en utsiktspunkt över viken och den pittoreska 
bebyggelsen på udden. Aulan ligger högst upp i byggnaden och kan 
användas för kommunens sammanträden, föreläsningar och som 
festsal. Det stora rummet annonserar sig tydligt i fasaden mot torget 
och lyser upp platsen kvällstid.

AU
LA

KO
NT
OR

EN
TR
É

RE
ST
AU

RA
NG

KONTOR
UTSTÄLLNING

FOAJÉ

TERASS

MÖ
TE
SR
UM

Programmets relation till platsen

Volymens möte med torget
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Vy från uddenVy från torgetVy från uddenVy från torget Vy från kulturbebyggelsenVy från torget
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Programmets relation till platsen

Volymens möte med torget

Volymens möte med kulturbebyggelsenVolymens möte med  kulturbebyggelsen

Volymens möte med  torget Vy från  torget, befintligtBefintlig bebyggelse
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Perspektiv aulan

Perspektiv entrén
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HÅLLBARHET OCH KONSTRUKTION

Byggnadens stomme består av KL-träskivor, limträbalkar och pelare ovanpå en betonggrund. Att välja trä som huvud-
material för både stomme och fasad var något som kom av viljan att relatera till Strängnäs äldre träbebyggelse samti-
digt som det är ett material med många fördelar ur ett miljöperspektiv. Trä ingår som en naturlig del i kretsloppet, det 
binder koldioxid, är en förnyelsebar råvara och tillverkas i en energisnål process. 

Stadshallens två volymer är organiserade så att det en är en servande del och en servad del. I den servande delen 
ligger all kommunikation och servicefunktioner. Den servade delen består av rum med stor spännvidd som kan delas 
in i mindre rum för att passa funktionen. Genom sin tydliga organisation och bärningen i volymernas ytterkant går 
byggnaden att anpassa för de behov som uppstår.
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