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Kandidatkursen handlar om att undersöka och utveckla en gestaltning av en samtida offentlig byggnad. Uppgiften innefattar att tolka ett 
givet programs potential och utveckla dess funktionella organisation till en arkitektonisk gestaltad helhet. Ni behöver sätta er in i byggnadens 
funktion, organisation, teknik och rumsgestaltning. Ni behöver också utveckla en relation till platsens lokala förutsättningar. I år har vi valt 
ett tema som utgår ifrån kommunhuset. Uppgifterna är utformade för att möta några olika platser och program, och de är alla olika exempel 
på hur en offentlig byggnad kan skapa en aktiv mötesplats mellan medborgare i en kommun och i någon form skapa rum för demokrati, 
samhällsbyggande och kulturliv.

Strängnäs historia sträcker sig tillbaka till 1100-talet och utgör med sin domkyrka ett biskopssäte. Tomten för den tilltänkta stadshallen 
ligger precis intill västervikstorget, under medeltiden en viktig handelsplats; idag ett stadsrum som främst kommer till liv på sommaren, 
med uteserveringar på torget och småbåtshamn i viken. Tomten ingår i kvarteret Norrtull; ett oavslutat stadskvarter med byggnader från 
början av 1900-talet. En förutsättning i uppgiften var att de två lägre byggnaderna, som idag ligger på tomten, får rivas för att ge plats åt 
den nya stadshallen. Bankhuset i nationalromantisk stil ska bevaras. På den andra sidan av kvarteret börjar kvarnbacken med en medeltida 
gatstruktur, trånga gränder och låga trähus. 



Kvarteret Norrtull 

Oavslutad kvartersbebyggelse

Byggnadsminnen i trä på kvarnbacken

Domkyrkotornet Roggeborgen 20-tals klassicism 1800-tal längs storgatan
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1. Domkyrkan
2. Tosterön
3. Västerviken
4. Centrum
5. Kvarnbacken
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KV NORRTULL

VÄSTERVIKSTORGET

STORGATAN

STRANDPROMENAD
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SKISSARBETE

Platsen för den nya stadshallen befinner sig mitt i mellan; mellan högt och lågt, mellan tegel och trä och mellan två 
olika riktningar i stadsväven. Det blev det viktigt att hitta en form som kunde medla mellan dessa läger. Som riktlinje i 
skissarbetet formulerade jag ett antal ställningstaganden som byggnaden skulle svara på: 

Byggnaden ska möta den lägre bebyggelsen utan att hamna för nära inpå och utan att kännas påträngande. 
Byggnaden ska skapa en fond som avslutar torget.
Byggnaden ska möta bankhuset på ett harmoniskt och samspelt sätt. 
Byggnaden ska ha en egen karaktär och uttrycka dignitet. 
Byggnaden ska inordna sig i en historisk kontext men samtidigt vara modern.



SKISSER I DIGITAL MODELL



SKISSER I SITUATIONSMODELL



SKISSER KOLLAGE



FRÅN SKISSBOKEN



YTTRE GESTALTNING

Byggnaden har ett så kallat valmat tak där även kortsidorna har ett takfall. Formen på taket medger en reslig byggnad utan att skapa höga, 
påträngande fasader. Takfallet på kortsidan som vetter mot den lägre bebyggelsen skapar en harmonisk övergång mellan högt och lågt. 
Från torget sett skapas en symmetrisk siluett som påminner om en klassisk slotts- eller herrgårdsbyggnad. Upplevelsen av en symmetrisk 
byggnadskropp är dock bara en illusion; den ena kortsidan är avskuren diagonalt för att hantera tomtens oregelbundna vinklar. Den 
varierande höjden och formspråket på takfoten spelar med linjerna på det intilliggande bankhuset och ger en visuell koppling mellan de två 
husen. 

Byggnadens fasad veckar sig som ett draperi; uttrycket blir av randigt festlig karaktär. Fördjupningarna i fasaden ger intrycket av att 
byggnaden fångar in och omfamnar torget. Vecken i fasaden skär takplanet och skapar tre stycken takfönster i vindsvåningen, en 
slags omvända vindskupor. Fasadbeklädnaden består av ett raster med limträlameller som släpper igenom ljus samtidigt som en 
solavskärmande effekt uppnås. De regelbundna fönsteröppningarna anspelar på en klassisk byggnad men är också de bara en illusion; 
bakom ridån av lameller gömmer sig klimatskalet; en modern helglasad fasad.
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FASADMODELL 
ORIGINAL 1:50



REFERENS - Siluetten av ett slott
Västanå slott, Gränna



PROGRAM

I uppgiften arbetade vi med ett givet lokalprogram. Totalt skulle byggnaden omfatta ca 1800 kvm. 

AULA/PLENISAL
Ska kunna användas som kommunfullmäktigesal. Salen ska vara indelad i tre zoner med förtroendevalda, tjänstemän 
och media/åhörare i varsin del. Salen ska utrustas för röstning och med hörselslinga. Salen ska vara tillgänglig även när 
resterande delar av stadshuset har stängt.
RESTAURANG
Restaurangytan ska ha tillgång till en uteplats och kunna bokas för privata sällskap. Den ska även kunna nås och 
fungera självständigt.
MÖTESRUM
Externa möten ska hållas här. Inga besökare ska tas in i de interna arbetsytorna. Utöver externa möten ska ytorna 
kunna användas för evenemang och konferenser. Mötesrummen ska ha minst två skärm-/whiteboardväggar
AKTIVITETSKONTOR
Detta är en flexibel yta med plats för cirka 40 platser som finns tillgänglig som en resurs för all personal i kommunen. 
Här finns alltså inga fasta arbetsplatser. Ytan delas in i olika zoner för att ge möjlighet till olika typer av arbete. Det ska 
finnas lugna zoner för koncentrerat arbete och kreativa zoner för möten i grupp och möjlighet till prat och diskussioner. 
Det ska gå att anpassa och förändra kontorsytan för att möta skiftande behov.
KOMMUNIKATION
Till detta tillkommer kommunikationsytor som motsvarar ca 15 % av programmets
yta.

I entréplanet ryms foajé, reception och restaurang. Det publika rummet sträcker sig vidare upp på plan ett där mötesrum, 
utställningsyta och vigselrum är lokaliserade. Restaurangdelen har dubbel takhöjd och skapar kontakt mellan de två 
nivåerna. I källarvåningen finns utställningsyta, teknikrum och toaletter för restaurangen. Plan två och tre rymmer 
aktivitetskontor och externa mötesrum. Högst upp i byggnaden tronar aulan och plenisalen; ett öppet vindsrum med 
en stor rymd. Gott om ljus tas in genom takfönstret medan de låga fönstren i golvnivå ger kontakt med världen utanför. 
Aulan är flexibel tack var lös möblering och är tänk att kunna användas till varierande aktiviteter som konserter, dans och 
fest.
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MÖTE I AULAN



TEKNIK

Byggnaden uppförs till stor del i trä vilket är gynnsamt ur hållbarhetsaspekt. Trä har vid sin framställning ett avsevärt mycket lägre 
utsläpp av koldioxid än stål och betong. Genom treglasfönster och väl tilltagen isolering uppnås energieffektivitet. Byggnaden 
har en stomme som medger flexibilitet i framtida användningsområden då den har få bärande innerväggar. Takstolen bärs upp 
av limträpelare i fasadliv. Inre bärlina består av limträstolpar och schakt i betong. Den snedställda kortsidan är tillsammans med 
hiss- och ventilationsschakt gjutna i betong och styvar upp konstruktionen. Den vinklade takfoten skapar en takfotsränna och en 
effektiv vattenavrinning ner i stuprör som ligger dolda i fasaden. 



150x600 Limträpelare 

20 Golvebeläggning trä

Takplåt
22 Bärläkt 

100 KL-träskiva
280 Installationsskikt och stegljudsisolering

20 Gips
Ångspärr

Vindsskyddspapp
22 luftspalt
20 Fasadpanelelement trä

45 Luftspalt
Vindskyddspapp

20 Gips

20 Konstruktionsplywood
100 Isolering
470 Isolering

Bjälklag

20 Skivmaterial trä
Ångspärr

300 Isolering

Yttervägg

100 Limträbalk

50x300 Stående limträlameller - solavskärmning 
och fasaduttryck. Infäst i panel.

Tak
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