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GNESTA MEDBORGARHUS

Min ambition är att Gnesta medborgarhus ska leva upp till sitt namn. Att det blir ett dynamiskt 
rum för spontana möten mellan medborgarna. Inga bokningar, låsta dörrar eller nyckelkort. 
Målbilden är en levande byggnad som aldrig står tom, har långa öppettider och utgör en 
naturlig mötesplats i Gnesta. Det innebär att funktion och öppenhet är a och o i mitt projekt.

Min byggnad handlar om liv. Att ta in stadens liv i en byggnad och sedan visa upp det i 
fasaden som ett gigantiskt skyltfönster.

En av mina första observationer på plats var att min byggnad kommer att vara det första man 
ser när pendeltåget anländer till Gnesta centrum. Byggnaden ligger perfekt uppvinklad mot 
järnvägen och blir en naturlig förlängning av det nya torget.  Hur formulerar jag de här 
förutsättningarna till en fråga min arkitektur kan besvara? Ett sätt är att identifiera några 
huvudteser som ges av programmet och platsen, som blir nyckeln till att identifiera vägen 
framåt. Jag ska försöka sätta ord på dem för att definiera vad det här projektet handlar om.

•För att bli en naturlig mötes/umgängesplats krävs generösa och trevliga innemiljöer, som 
uppmuntrar till både spontana möten samt fasta schemalagda aktiviteter. Med andra ord, en 
blandning av styrda och generella dynamiska rum.
•För att locka nya besökare och resenärer till byggnaden måste byggnadens yttre spegla dess 
inre. Det kan alltså inte vara en hård och stängd maktstruktur, utan bör vara en välkomnande 
byggnad. Transparens är ett nyckelord.

Frågeställningen blev: Hur kan fasaden på en funktionsdriven byggnad berätta om innehållet?

Mitt Medborgarhus är strukturerat kring ett centralt trapphus/hiss, som blickar ut över Frösjön, 
och det gamla stationshuset. Tanken är att man ska få den bästa vyn Gnesta har att erbjuda 
när man rör sig upp igenom huset. De största rummen i byggnaden är foajén, biblioteket och 
hörsalen, som alla fått dubbel takhöjd. Hörsalen har sin entré på plan tre och sträcker sig 
sedan diagonalt ned till plan 2. Biblioteket är beläget längst ned i huset, och har ett entresoll-
plan med studieplatser på plan 1.  Entrén till Foajén sker en halvvåning upp, från den stora 
sockeltrappan som omsluter husets högerhalva.

Strukturen är baserad på ett system med pelare och fackverk tillverkade i limträ och stålstag. 
Fackverken i limträ är 1 meter höga i konstruktionshöjd och spänner över 20 meter utan 
problem tack vare de korslagda stålstagen. Fackverken sitter fastmonterade mellan två 
limträpelare med grova bultar och s.k. bulldoggbrickor. Bjälklagen är tillverkade i 
korslimmade träskivor på 4x4 meter som bär mellan fackverken.

Restaurangen och aktivitetskontoret är belägna på plan 2 och 3. Fokus låg här på att kunna 
behålla den öppna planlösningen, samt att visa upp nyckelfunktionerna i fasaden mot torget. 
Vandrarhemmet har stans bästa utsikt, samt en privat terrassbalkong för familjerummen på 
plan 4. På andra sidan den centrala trappan/hissen breder en stor publik terrass ut sig, varav 
halva har fått ett skyddande pergolatak.  
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Det bärande systemet är dubbla träpelare sammanbultade 
med stålbultar och taggbrickor för att sprida kraften i trä:t.
Pelarna bär upp träfackverk som spänner över byggnadens
hela djup, med hjälp av infästa stålstag som tar dragkrafter.
Halva byggnaden är eleverad en halv våning och vilar på
en trappstruktur som löper runt hela högra halvan av huset.
För att utnyttja trappans volym och spara utrymme har jag 
placerat ett fläkrum i en källare under trappan. 

TAK
•Sömsvetsad plåt
•bultinfästning i limträbalk
•Infälld takränna
•Skyddsplåt (takfot)
•Kingspan Therma TR20,
     takisolering med tätskickt,
     helklistrade i asfalt.
•Isolering i öppning pelare
•Ångspärr
•bärläkt
•bärande limträbalkar
•innertakskiva, gips

TERASSBJÄLKLAG
•Trätrall
•Sömsvettsad takplåt m infälld takränna
•Skyddslager, 5 cm betong för isolering
•Kingspan vakuumisolering
•tätskickt
•Martinssons 120l 3s KLträ-bjälklag
•Fackverk i limträ med  stålstag.

PLATTA PÅ MARK/KÄLLARE 
•Platsgjuten betongplatta m golvvärmeslinga
•Armeringsnät, gänga för trappa
•Isover Perimate tjälisolering, av cellplast med
    inbyggd fiberduk samt spår för dränering.
•Kapilärbrytande skikt, Makadam
•Dräneringsrör
•Tilläggsisolering för källare.
•Fläktrum

GLASFASAD
•Hansen Cellglazing, laminerat treglas med 
    bärande vertikala stålprofiler. 
•Solar Gard lågemmesiv film
•Horisontella stålprofiler med klickmekanism 
    för effektiv montering av cellglasskivorna.
•Tätning i silikon 
•bottningslist 
•Foamglass Nordic isolering

Hållbart Medborgarhus

Min byggnad har stomme och bjälklag helt i trä. Dels på grund av att det är 
ett estetiskt vackert material, men också för att få in ett hållbarhetsperspektiv i 
projektet.

Byggnaden är 5 våningar, vilket innebar att jag var tvungen att ge trä-pelar-
na och fackverken relativt grova proportioner. För att de inte skulle bli FÖR 
grova sitter det stålstag i fackverken som tar alla dragkrafter. 

Fackverken bär upp ett bjälklag av kl-trä, och är bultade mellan dubbla rader 
träpelare, för att det ska vara möjligt att montera ned fackverken om byggna-
dens funktioner behöver flyttas.

Mina våningsplan bryts inte av pelare eller bärande väggar, utan fackverken 
bär hela byggnadens djup (20 m), vilket innebär att våningsplanen är väldigt 
generella, och kan anpassas till nya användningsområden med minimala åt-
gärder.

Byggandens stora öppna ytor och generösa entrétrappa som fungerar som 
en naturlig förlängning av torget bidrar till Gnesta Centrums sociala håll-
barhet. Alla har tillträde till medborgarhuset, inga bokningar behövs, ingen 
betalning krävs. Gnesta medborgarhus är ett medborgarhus i ordets rätta be-
märkelse. Det tillhör staden och medborgarna.
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markläggning, torg och kvarter.
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Bibliotek och Foajé
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PLAN 1
Skala 1:200
Bibliotekets entresol-plan

PLAN 2
Skala 1:200
Restaurang, kök, vigsel, hörsal
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Hörsal, aktivitetskontor

PLAN 4
Skala 1:200
Vandrarhem, publik terass
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    SKISSMODELLER
    

      Bild 1. stomkoncept

      Bild 2. fackverk i detalj

      Bild 3. test av infästning

 
     STOMMODELL
          Dubbla limträpelare

Fackverk i limträ m. stålstag







Medborgardialog

Hur upplever du Gnesta Centrum idag?

Gnesta centrum känns väldigt tråkigt, litet och dött. Saknar tex café 
som har kvällsöppet vardagar o helger. Tråkiga, oinspirerande 
butiker.

Det är synd att det är lite utspritt och ett par butiker som konkurrerar, 
och det kunde vara mysigare platser att sitta på. Köper man en glass 
på pressbyrån finns ingen mysig plats att äta.

Centrumet är ganska deppigt idag med det stora gula posthuset och 
tråkiga torget med en stor tom scen. Eller är det centrumet? ”Parken” 
och fontänen är inte jätteroligt heller. Tråkigt upplever jag centrumet

Sömnigt och utan anledning att vara där.

Ganska mysigt men lite väl grått. 

Trisst, tråkigt men ändå lite pittoreskt.

Klassiskt domus-kvarter. Utblåst småskalig centrumkärna till förmån 
för betong och shopping. 

Medborgardialog

Hur upplevde du Gnesta centrum när du var yngre?

Det kändes tråkigt, inte mysigt alls.

Tågperrongen var väldigt mycket tråkigare när jag bodde i Gnesta, 
den är mycket finare nu.
Tycker att den lilla parken framför stationshuset har blivit ganska fin 
också.

Jag minns inte alls mycket av Gnestas centrum när jag var yngre 
eftersom jag växte upp på andra sidan Gnesta var jag nog inte så 
ofta i centrum - för det fanns inget där att göra? Grått, tråkigt? 
Tågstationen är nog det jag minns och blå skålen (en gammal 
prylaffär)

Tråkigt och tomt.

Rätt menlöst. Centrum var bara något man passerade. Man skulle 
aldrig komma på tanken att bara gå ner till centrum.

Gnesta centrum var ingen plats där man hängde eftersom det inte 
fanns några mötesplatser/platser att hänga på. Läs avsaknad av fik 
och liknande.

Som en magisk plats. Sen växte man upp och blev äldre... 

Deprimerande.

Medborgardialog

Vad tycker du om konsumhuset/biblioteket? hur upplevs det?

Gammalt. Slitet. Men mysigt. Kul för barnen. Bra med event/aktivite-
ter för barn ibland.

Helt ok! Jag är sällan på Konsum men ibland biblioteket. Biblioteket 
kunde kännas mer inbjudande. Konsum känns instängt. 

Tycket att biblioteket med det stora fönstret är fint - ser inbjudande 
och härligt ut men överlag byggnaden Konsumhuset/biblioteket är 
väl inte superkul? Med Swedbank på sidan om. Övrigt: Finns stor 
potential för Gnesta centrum tror och hoppas jag, kan bli mer 
inbjudande och aktuellt. Vi har vackra sjön, många härliga 
människor och lokala affärer. 

70 tal blandat med ett försök till modernisering. 

Själva byggnaden är ok, men parkeringen och den lilla parken 
känns steril och ogenomtänkt 

Tycker dom är ganska fina och mysiga. 

Skulle behövas piffas upp en del.. 

Platta betongkvarter.
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