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NYNÄSHAMN

Vy från Stadshusplatsen



Projektet tar sin utgångspunkt i ambitionen att 
skapa ett modernt kommunhus som möjliggör 
ett ökat utbyte mellan kommunens verksamhe-
ter och medborgarna i Nynäshamn med flexi-
bel användningsförmåga. Byggnaden är upp-
byggd av 30 bågar i betong som spänner upp 
de två byggnadsvolymerna och möter Stads-
husplatsen i nordväst och Floravägen i syd-
öst. Byggnadsvolymernas böjda former skapar 
öppningar och möten på platsen som innebär 
att fotgängare kan röra sig mellan och igenom 
byggnaden på ett fritt sätt därmed öppnar det 
upp ett rumsligt samband mellan Stadshusplat-
sen och Floravägen där en mindre öppen plats 
skaps på den sydöstra sidan av byggnaden. 
Denna yta kan förbindas med de obebyggda 
delarna på motsatt sida av vägen som idag 
används som parkeringsplats och gård för bo-
stadshus.

Fasaden består av glas för att skapa trans-
parens för medborgarna att se in i den kom-
munala verksamheten och ge ett synligt 
rumssamband mellan Stadshusplatsen och 
Floravägen. Plenisalen är placerad på gatu-
nivå mot Stadshusplatsen. Glaset bidrar även 
till att skapa attraktiva miljöer att vistas i och 
minskar uppvärmningsbehovet av byggnaden. 
Fasadpartierna är vinklade mellan de bärande 
bågarna som har en vridning på fem grader i 
förhållande till varandra med undantag för den 
byggnadsdel som ansluter mot nämndhuset i 
nordöst där byggnaden saknar vridning. Taket 
på byggnaden är liksom fasaderna uppbyggt 
av vinklade rektanglar med en lutning i höjdled 
på sex grader för att kunna ge täthet. Taket har 
fyra utskjutande partier två på vardera sidan 

av byggnaden för att ge väderskydd och åter-
spegla byggnadens rumsliga uppdelning. Pe-
larstrukturen är klädd med vita kakelplattor.

Byggnaden ansluter till nämndhuset på samtli-
ga plan och mot folketshus genom en gemen-
sam entrédel i källarplanet. De publika delarna 
av byggnaden återfinns huvudsakligen i de 
södra och västra delarna som riktar sig mot 
den öppna terrängen mot havet, folketshus 
och Stadshusplatsen. De stängda delarna be-
står av kontorsytor som ansluter mot nämnd-
huset i nordöst. Byggnaden är utformad för 
att fungera som ett kommunhus och möta de 
programspecifika kraven men kan anpassas 
för olika ändamål genom sina fria plan och 
därmed ge en långsiktigt brukarvärde. Den 
tydliga uppdelningen mellan den yttre bäran-
de stommen och det inre klimatskalet gör att 
olika komponenter enkelt kan bytas ut för att 
bibehålla byggnadens energieffektivitet över tid 
och anpassas till nya byggnormer och tekniska 
krav.
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Interiörperspektiv konsthall
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Vy från Floravägen
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Fasad mot Stadshusplatsen, skala 1:200

Fasad mot Floravägen, skala 1:200

Plan 4, skala 1:200
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Plan 2, skala 1:200

Plan 1, skala 1:200

Teknisk sektion, skala 1:100

1. Aluminiumtak (6 graders lutning)
2. Cellplastisolering (150 mm)
3. Tvåglasruta
4. Kakelfasad
5. Betongpelare
6. Plattbärlag (400 mm)
7. Cellplastisolering (200 mm)
8. Grus
9. Dräneringsrör

Tvärsektion A-A, skala 1:100
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Plan 0, skala 1:100

Plan -1, skala 1:200
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