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Situationsplan 1:5000

Strängnäs stadshall

Området präglas av en varierande topografi. På ena sidan av 
tomten växer små äldre trähus upp för kullen med en gammal 
mjölkvarn på toppen. På andra sidan syns murade och putsade 
kvartershus med domkyrkan i bakgrunden. Stenstadskvarteret 
öppnar sig mot den äldre träbebyggelsen. Mötet mellan de två 
är spännande och denna kontrast syns på flera håll i Strängnäs. 
Bland den äldre bebyggelsen finns en uppbruten småskalighet 
som skapar en intimitet.

Stadshallen ska ta till vara på dessa kontraster. Strängnäs 
stadshall ska behålla den uppbrutna och intima känslan från 
den äldre bebyggelsen. Samtidigt ska den stå stadigt som en 
representativ byggnad, på samma sätt som stenstaden och 
domkyrkan. För att skapa detta är programmet uppdelat i tre 
huskroppar. Mellanrummen möjliggör en rörelse genom mer  
öppna och stängda rum som tillåter platsen att andas.

Stadshallen blir tillgänglig från två håll, Västervikstorget och 
Storgatan. Mot torget skapas ett uterum mellan huskropparna 
med huvudentré, konsthall och restaurang. Tanken är att denna 
plats ska fungera som ett aktivt publikt rum som skyltar  stads-
hallen. Från Storgatan, mellan två befintliga byggnader, finns 
en portik som leder in till stadshallens innergård. Innergården 
är intim och omsluter besökaren. Här möter man restaurangen 
en halv våning upp och aulans stora fönster. Från innergården 
finns det flera öppningar som leder ut i olika riktningar. 

Anastasia Bos



PROGRAM

Entré 120 kvm
Reception och café med offentliga sittplatser.

Konsthall 150 kvm

Foaje 100 kvm

Aula 220 kvm

Mötesrum 200 kvm
Olika typer av av externa mötesrum.

Vigselrum 30 kvm
Kan även användas för möten.

Förråd 50 kvm

Kommunikationsytor och övriga rum 500 kvm
Trappor, hissar, mindre entrér, hallar och förrum, 
offentliga toaletter, vilo- och amningsrum.

Aktivitetskontor 640 kvm
Uppdelat i tre olika arbetszoner på tre våning-
splan: tyst arbete, semi - socialt arbete och 
socialt arbete

Restaurang 220 kvm
Separat byggnad med uteservering, tillgänglig 
från både torget och innergården 

Diagram - Program



Situationsplan 1:400
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1. Entré/ Reception/Café
2. Konsthall
3. Uterum
4. Restaurang
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Entréplan  1:200  
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2. Aula
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Plan 2 Plan 3 Plan 4

Plan 5

1. Mötesrum
2. Ljud/teknik
3. Vigselrum/mötesrum
4. Kontor (eget arbete)
5. Kontor (semii-socialt arbete)
6. Kontor (socialt)
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Portik till innergård     Vy upp mellan gången Huvudentré



Elevation  1:200

Elevation A 1:400

Sektion B  1:200     



Sektion C  1:200     



Sektion D  1:100



Utsiktt öppet/slutet kontrast Interiör foaje 



Exteriör innergård 



Tak - Platt sedumtak
- Sedummatta 30mm
- VT-filt (vattenhållande, dränerande 
och utjämnande) 10mm
- Tätskikt
- Takbekläddnad
- Takstol 
- Mineralull 300mm
- Tätskikt
- Bjälklag 

Bjälklag - Träbalkar
- Innergolv 10mm
- Syllomer 30mm 
- Träplankor 50x120mm
- Ljudisolering 100mm
- Innertak (skiva) 10mm
- Träbalk 400x100mm

Vägg - Bärande kanalmur i tegel
- Murad fasad i tegel 120mm
- Luftspalt 30mm
- Vindpapp
- Värmeisolering 150mm
- Diffusionsspärr
- Bärande tegelmur 370mm
- Klamror fästa i fogen

Grund - Betong platta på mark
- Gjuten betonggrund 150mm, förstärkt 
under bärande mur 350 mm
- Värmeisolering 300mm
- Packad grus (dränerande) 200mm
- Dräneringsrör 100mm (diameter)
- Mark

Markbeklädnad
- Stenplattor
- Sättsand 30mm

Hängränna i plåt

Klamror fästes mellan fogen

Avlastningsbalk vid öppning

Isolering

Öppningsbart fönster

FönsterbrädaFönsterbleck

Fast fönster

Dränneringsrör

Frostbeständigt tegel 
under mark

Rostfri bygel bär in fasadlast

Tekniskt snitt  1:40 

Tegeln kan återanvändas i framtiden

Möjlighet till användning av lokala naturmaterial

Positiv miljöpåverkan med gröna tak



Trämodell


