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Tema: ute fast ändå inne

Ambition: långsiktigt och hållbart

Här följer mitt förslag för medborgarhus i Gnesta. Förslaget har som övergripande idé att vända 
sig mot torget, där Stor- och Torggatan korsas. Det verkar lämpligt eftersom det är en offentlig 
byggnad och dessutom är utsikten mot vattnet en tillgång på platsen. Tanken är att rama in 
platsen med två byggnadskroppar och skapa ett intressant mellanrum, platsen för ett atrium. Där  
exponeras vissa delar av medborgarhuset som transparant och ljusinsläppet är påtagligt. Den 
offentliga miljön ska kännas som om man är utomhus fastän man är i ett inomhus klimat. Glaset 
är ett material som tillåter en att uppleva vädret till exempel genom droppljud på rutan. De två 
volymernas ytterväggar i tegel blir innerväggar för atriet. Detta ska förstärka känslan att man är 
utomhus. 

Jag hoppas att det blir en byggnad som ger ett modernt intryck, ett spel mellan rymd och massa.

Medborgarhuset har tre tydliga byggnadskroppar.

Det centrala atriet skymtar stålkonstruktoinen som fäster i stommen.Eftersom det är ett pelarfritt, 
5-våningshögt innerrum är det en flexibel plats för olika typer av aktiviteter som kan variera över 
byggnadens livscykel. Utomhuskänslan för atriet i medborgarhuset kan också förstärkas av 
planterad växtlighet, något som gynnar socialt välbefinnande och ekologisk balans.

Stål är ett material som återvinns flera gånger då det inte förlorar sina fysiska egenskaper vid 
återvinning. För att ta största möjliga hänsyn till omgivning och miljö kan en miljöcertifierad 
stålbyggnadsentrprenör väljas.

Glas är ett modernt material som har utvecklats historisk i byggtekniska anseenden.Glas 
kan beställas i ett utförande som värmeisolerar till U-värden ned mot 0,1 genom två skickt av 
lågemissiva filmer och tre luft spalter. (Glasbrasnchföreningen 2005, s.23)

De två massiva byggnadskropparna har en stål- och betongstomme som inte bärs i fasad. Detta 
gör att byggnadens livstid kan förlängas genom att förnya fasaduttrycket eller anpassas för 
framtida arkitektoniska kvalitéer.

Planlösningen visar att vandrarhemmet är direkt ovanför kontoret. Det är för att underlätta 
värmeväxling från kontor som behöver kylning till vandrarhemmet som behöver uppvärmning.

Konceptet med exponera delar av medborgarhuset i det offentliga atrium tillåter en ökad mängd 
solljus i dessa rum för goda ljusförhållanden.
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1: förstärka kvarterets riktning mot torget

“TVÅ TORN”

2: offentligt rum mellan byggnaderna
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