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KOMMUNHUS I NYNÄSHAMN 
 
Jag bestämde mig tidigt i projektet att arbeta med trä och försöka förstå mig 
på materialets egenskaper. Mitt mål har varit att använda så lite stål och 
betong som möjligt. Anledningen till valet av trä var att jag ville utmana mig 
själv. Alla hus jag har ritat i skolan har varit i betong. Jag ville ha med mig 
materialet från början, inte bara att det skulle vara något jag bestämde mig för 
i slutet av projektet för att det ser bättre ut rent miljömässigt än betong.  
 
Under arbetets gång satte jag upp några regler för mig själv som styrt mig i 
både gestaltning och rumsindelning. Reglerna är följande:  
 

- Pelare får endast förekomma längs husets långsidor (limträ) 
- Väggar ska helst ha en bärande funktion (KL-trä) 
- Bärande väggar får inte ha håltagningar  
- Väggar som inte är bärande ska tydligt redovisas och vara av ett 

enklare skrivmaterial 
- Konventionella dörrar ska bara användas där de verkligen behövs 
- Balkar får användas endast där dubbel takhöjd förekommer 
- Spännvidd för bjälklag (KL-trä) ska inte överstiga sex meter 
- Reglerna får brytas om de skulle stärka projektet 

 
Huset är indelat i ett fem (långsidan 50 delat på 10) gånger sex (kortsidan 18 
delat på tre) meters rutnät. Ibland tillämpar jag halvindelning.   
 
Husets fotavtryck har bestämts av att jag behåller källaren som tillhör huset 
som står på platsen idag. Den är av betong och jag ser ingen anledning att 
gräva upp den och ersätta med en ny.  
 
 
MITT KOMMUNHUS 
 
På tomten står idag en sluten byggnad som rymmer ett kommunhus i fyra 
våningar från 1970-talet. På 1990-talet kompletterades kommunhuset med ett 
kontorshus i tio våningar. De två husen binds samman av en dragspelsgång i 
markplan som fungerar både som offentlig entré och passage mellan 
Banantorget i norr och Floravägen i söder. Granne till det äldre huset ligger 
Folkets hus som jag vid besök har upplevt som en välfungerande verksamhet. 
Där finns bibliotek, restaurang, ett stort scenrum, konsthall, en secondhand-
affär, lokaler för föreningsverksamhet och viktigast av allt… folk!  
 
Syftet med mitt nya kommunhus är att det ska bli en knutpunkt mellan det 
offentliga i Folkets hus och det slutna i kontorshuset, där min plenisal blir det 
som binder samman. Plenisalen ska kunna hyras av både allmänheten och 
föreningar och därmed inte bara användas någon gång då och då när 
kommunen har sina sammanträden.  
 
Mitt hus har fyra plan. Entréplanet är offentligt med foajé, konsthall och kafé. 
Byggnaden har tre entréer från torget, en från Floravägen och en invändig 
koppling mellan Folkets hus och mitt hus. Foajén fortsätter via en bred trappa 
upp till plan ett. På plan ett ligger entrén till plenisalen samt en bar med 
möjlighet till mingel och fika i samband med tillställningar i plenisalen. Plan 
två har en gång som binder samman mitt hus med kontorshuset. I gången 
finns ett bibliotek för de som jobbar i huset samt en väg in i plenisalen. Resten 
av plan två består av aktivitetskontor och mötesrum. Plan tre rymmer 
ytterligare aktivitetskontor samt en matsal med terrass i söder. Plan två och 
tre är inte öppna för allmänheten.   

NYNÄSHAMN
skala 1:10000
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BEST FRIENDS FOREVER

GAMMAL KÄLLARE + NYTT KOMMUNHUS = SANT



Entréplan Vy från kafét Entréplan I foajén  

Interiörperspektiv



Entréplan Inne i konsthallen Plan 1 I foajén  Vy ned i konsthallen



Plan 1 I foajén  Vy ned i konsthallen

Plan 2 Gången mellan höghuset och det nya kommunhuset
Plan 1 Inne i plenisalen  





















Kollage 
fasad mot torget



Exteriörperspektiv





Modell av halva huset
skala 1:50



Prosess
modeller i 1:200, 1:100 och 1:50



Tidig skiss
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