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Strängnäs är en småstad inte helt lik vad som 
helst, man kan fortfarande se hur de histo-
riska lagren påverkat och än idag påverkar 
stadens bebyggelse. Hur Domkyrkan, stadens 
allra tydligaste urbana artefakt bidragit till 
en våg av byggnader i det kanske självklara 
materialet tegel, men även i det minst lika 
vackra ”fattigmansteglet”, falu rödfärg. Det 
torg där stadshallen placerats består av bäg-
ge, dels har vi den strikta huvudgatan med 
nationalromantiska samt klassicistiska inslag, 
sedan det mer bråkiga villaområdet norr om, 
där slamfärger dominerar fasaderna.

För mig har projektet gått och blivit väldigt 
personligt, jag är själv uppvuxen i en mälar-
stad med historiska anor och förstår vikten 
av att som invånare kunna identifiera sig med 
staden och dess stadsväv. Mitt huvudfokus har 
därför varit att representera samt inkorpore-
ra de materiella samt typologiska kvalitéer 
jag menar att staden samt den mer specifika 
platsen tillgodoser.

Av just denna anleding menar inte mitt pro-
jekt att sticka ut, hamnen fungerar redan idag 
som en port in till staden, där dess silhuetten 
täcks av den medeltida domkyrkan. Jag har 
istället med hjälp av materialitet samt pro-
portionsanpassning haft en vilja att smälta 
in i det redan existerande kvarteret utan att 
inskränka eller ta fokus från dess redan exis-
terande arkitektoniska kvalitéer. 



Tack vare att Strängnäs ex-
isterat under en längre tid 
innehåller staden en mängd 
olika typologiska förutsättning-
ar, här finns allt från räta vink-
lar och långa stråk, till bråkiga 
gator med irregulärt place-
rade huskroppar. Stadshallen 
innehåller ett systematiskt 
program som kräver räta vink-
lar men har trots detta velat 
förhålla sig till den mer bråkiga 
karaktären utvändigt. Som följd 
av detta har man kunnat skapa 
flera olika rumsliga förutsätt-
ningar. Den utvändigt mest 
påtagliga har i detta fall blivit 
det mindre torg framför bygg-
nanden där entrén till

respektive verksamheter finns. 
En plats som jag föreställer 
mig kommer agera rum för 
sommarspelningar i kvällsso-
len åt restaurangens gäster, 
eller vid behov rymma politiska 
event. Sedan har vi den mer 
intima innergård som i huvud-
sak kommer nyttjas av gäster 
till restaurangen men även för 
de som väljer att gifta sig i 
vigselrummet. Slutligen har vi 
det rum som möjligen ses som 
ett tomrum öst om byggnaden, 
men även det kan vara minst 
lika viktigt en dag då man som 
förbipasserande bara vill göm-
ma sig från solen och stadens 
rörelse.





Byggnadens form samt 
materiella placering 
utgår ifrån sekvenser 
upplevda i stadsrum-
met. Om du exemplevis 
kommer från Storgatan 
ska du vid första an-
blick ana en byggnad 
med ladukaraktär som 
spelar med den tradi-
tionella träbebyggelsen 
kring kullen. Desto 
mer kurvan kröker sig 
ser du en byggnad som 
växer ut ur den lada du 
tidigare antog skulle 
försätta längs stråket 
och du förstår nu re-
lationen till bankhuset 
bredvid. Det är också 
här som byggnadens 
funktion blir mer och 
mer tydlig då förrumet 
samt den öppna botten-
våningen bjuder in dig 
att vistas inne i lokalen. 
Om du sedan forsätter 
längs byggnadens fasad 
på norra sidan förstår 
du nu att den lada du 
tidigare trodde dig se 
faktiskt existerar, bara 
det att den enbart är en 
verklighet då bebyggel-
sen runt dig innefattar 
stugor i det klassiska 
materialvalet trä, målat 
i färgen falu rödfärg.



Stadshallens plan är förde-
lade i två sektioner, de två 
första planen inhyser publik 
verksamhet. Medan plan 
tre och fyra sedan agerar 
lokaler för kommunens 
anställda. Vid första planet 
anländer man som besökare 
till stadshallen vid entrén 
där du möts av en reception 
samt utställningsyta menad 
för Strängnäs lokala hant-
verk. På samma plan finner 
man också ett trapphus med

med dubbel takhöjd som vill signalerna att man 
som besökare har rätten att även ta sig vidare 
upp i huset. I övrigt finns även en restaurang 
som öppnar upp sig mot det nya torget men även 
in mot den innergård som delas med lokalen 
menat för vigslar eller andra event. Nästkom-
mande plan har ett större lounge utrymme som 
huvudsakligen kommer agera rum för stadens 
invånare, men som dessutom är menat att agera 
sförrum till plenisalen då den används. På sam-
ma plan hittar man också ett konferensrum vilket 
går att hyra ut som medborgare i Strängnäs men 
även rum menat för studier eller annan form av 
arbete.
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