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Strengnes stadshall

Strängnäs, den gemytliga och pi�oreska lilla staden invid mälarens södra sida, är inte bara förknippad med läro- och kyrkotradi�oner utan besi�er även e� kulturarv av historisk byggkonst. Materialiter som tegel, rödfärgat och solblekt trä, spröjsade fönster och 1600-tals smidesornamen�k är u�ryck som möter både invånare och besökare. Platsen vid hamnområdet, invid den öppna torgplatsen och in�ll den 
bakomliggande 1600-talsbebyggelsen, är tänkt som tomt för denna nyexploatering. Tomten gränsar mot e� befintligt hus på södra sidan, mot en gårdsplan på östra sidan och mot en genomfartsgata på norra och västra sidan. På tomten finns också en mindre byggnad som i dag inhyser en restaurangverksamhet. Avsikten i de�a projektet är a� bevara delar av denna byggnad.    

E� antal punkter som har få� vara vägledande och som under processens gång varit relevanta a� förhålla sig �ll:

-  A� utmanat norrläget genom a� låta ljuset/solen nå byggkropparnas "väsentliga" delar, samt omgivning med boenden som idag har fullt exponerat söder- och västläge. Därför anpassas byggnadens höjd och takvinklar �ll solens bana.  
-  A� skapa en "lä�" och följsam struktur som sam�digt dockar minimalt mot södra huset in�ll vilket sam�digt skapar en takgårdsplats som öppnar sig mot hamnområde� väst och kvällssol.    
-  A� arbeta e�er e� antal gestaltningsprinciper och med en exteriör materialitet som allierar sig med den "lilla" staden och det torgliknande hamnområdet.

-  A� e�ersom tomten ligger i en mycket a�rak�v del av Strängnäs så finns en tanke om a� separera administra�onsdelen med den publika delen. Anledningen är den unika möjligheten a� samköra den publika delen, dvs restaurang, utställningsyta, mötesrum och aula, i det redan publika och a�rak�va hamnområdet. Bedömningen blir då a� placera den mer volymkrävande publika delen på norra sidan där den 
   �llåts vara högre rent este�skt. Och den lite lägre administra�onsbyggnaden söder om den publika huskroppen. En sammanlänkande entrédel emellan ger op�mal access �ll de båda volymerna.

-  A� e�ersom fullmäk�ge idag använder Paulinska skolans faciliteter där man �digare redan byggt en plenisal så blir denna nya byggnad e� bra komplement �ll vad staden idag saknar. En publik sal med läktare och scen för övriga evenemang och möten av alla slag. Salen ges därför en arenalik u�ormning med scen, läktare, backstage samt ljud och ljusbås. 
-  A� förlägga e� ny� vigselrum i denna pi�oreska miljö, med närhet �ll restauranger och vackra vyer, gör det desto mer vik�gt a� ge rummet mycket ljus, högt i tak och bästa utsiktsläge över torget. E� hög�dsgemak som u�ormats �ll e� oktagoniskt tornrum där utsiktsvyn gör skäl för dess placering, och som för själva vigselceremonin �ll en �d som nimmer om stadens ursprung. 

Strängnäs stadshall i ”Dynamisk idyll”
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Vy från torget

Recep�onen - foajén

Runt trädet vid ljusgården

Strängnäs med Västervikstorget 
Skala 1:5000

Omgivning
Cabinét oblique 

Fasad mot söder 
Skala 1:100

Fasad mot ost
Skala 1:100

Fasad mot norr
Skala 1:100

Fasad mot väst
Skala 1:100

De �mrade gårdshusen och tegelstadens silue� som vilar tryggt i dunklet. En ögonblickstanke som nimmer om en s�llhet - i �d och rum.  

Med Mälarens kavlugna bris i ryggen skänks en stunds e�ertanke. Det ödsliga torget med den ensamma gamle mannen. 

- Klangen från klockorna i Domkyrkan ekar dovt över Gjyllenhjelmsgatan och ner mot Västerviken en kulen men s�lla sensommara�on. 
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Klimatavlastande
Accoyaträ - cederträ - granträ  
 

Klimatbelastande
Betong - stål - tegel

Approxima�va volymjämförelser mellan byggnadens olika klimatbelastande, 
vs ”klimatavlastande” (Co2-bindande), stommaterial. Baserad på LCA:s 
livscykeldiagram med e� 100-årigt livslängdsperspek�v  
 

Skalskyddade - privata 664 m² 

Gemensamma 364 m² 

Offentliga - publika 662 m² 

Övriga ca 200 m² 

Jämförelser i area mellan byggnadens huvudsakliga bruksytor

Exteriört
Tegel Randers
Rheinzink

Interiört                 
Cederpaneler             Reflexfria färger
Hårdvax

Cederpanel obehandlad
Röd murgröna

Edsbacka Bistro

Ceder och tegel

Flöden bil- och gångtrafik

Ytor - förhållande

Livscykel - hållbarhet

Ljus för bakomliggande bebyggelse

Sekvensskisser

Referenser - detaljer

  Höjdanpassning   Solens bana

 Avvisande - absorberande
 Växtbeklädnad

  Avledande - skyddande
  Höjd - vinkel

Vind - kyla

Anodiserad aluminium grafit
Uppfällbara - avhakbara

Referenser Ornamen�k
Strängnäs Domkyrka               Håsta gård
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Fasad mot söder (sni�)
Skala 1:100
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Sek�on 
Skala 1:100

275 kvm Ak�vitetskontor
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Garageplan
Skala 1:100
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