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Steninge träpalats 

 

I mitt examensarbete har jag undersökt på vilket sätt jag kan transformera en funktionslös 

ekonomibyggnad vid ett lantbruk på Steninge slott i Sigtuna kommun, strax norr om Stockholm. Hur 

genomför man en varsam renovering av en viss typ av byggnad? Vilken grad av renovering är 

nödvändig för att anpassa en ekonomibyggnad, som har förlorat sin funktion och möjlighet att betala 

för sitt underhåll, till nya verksamheter med dagens krav och regler?  

 

En ekonomibyggnad är en typ av driftbyggnad som används för jord- eller skogsbruket. En expansiv 

utveckling av jordbruket under andra hälften av 1900-talet har lett till att många ekonomibyggnader till 

det traditionella lantbruket idag står utan funktion. 

 

Steninge träpalats behöver nya funktioner för att kunna betala sitt underhåll. Mitt mål har varit att 

utarbeta ett förslag till renovering som lyfter byggnadens ursprungliga värden samtidigt som nya kan 

skapas genom en anpassning till vår samtids behov. Mitt koncept ska bringa liv i byggnaden, som inte 

bara ska kunna fortsätta berätta om sitt ursprung, utan även kan möjliggöra en användning för 

framtida generationer. Genom att först undersöka möjliga renoveringsåtgärder, samt kategorisera dessa 

på en 3-gradig skala beroende på dess omfattning, har jag analyserat vilken nivå som passar i enlighet 

med logens förutsättningar.  

 

Steninge gård står inför en omfattande förändring då kommunen har tagit fram en detaljplan som 

möjliggör utvecklingen av ett bostadsområde som ska rama in detta lantbruk som ett lokalt centrum. I 

min arbetsprocess har jag kommunens vision i bakhuvudet när jag tar fram mitt förslag för en 

utveckling/bevarande av logen vilket även innebär ett ställningstagande till planerna för detta lokala 

centrum. Att öppna äldre ekonomibyggnader för vår omvärld kan förhöja förståelsen för vårt 

lantbruksarv samtidigt som många av dessa byggnader för en ny chans till utveckling. Hur långt kan 

man gå i utvecklingen utan att de ursprungliga värdena riskerar att förloras?  


