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Kommunhus Nynäshamn 
 
Byggnaden utgår från planmåtten från det befintliga nämdehuset, placerat mellan folkets 
hus och förvaltningsbyggnaden. Kommunhuset kännetecknas av en sammanhållen, 
rektangulär volym med svagt utkragande våningsplan. Volymen är frigjord från 
omgivande byggnader, vilket bildar passager för fotgängare till och från Banantorget. 
Byggnadens volym är en hyllning till Passagenhuset som snart kommer att rivas.  
 
Fasaden karaktäriseras av bärande lameller, delvis uppställda i 45 gradig vinkel för att 
reflektera in solljus i  bygganden. Under dygnets varmaste timmar har de snedställda 
lamellerna istället en blockerande effekt på solljuset. Lamellerna är rytmiskt utplacerade 
för att ge liv och dynamik åt fasaden.  
 
Bärande stomme är av limträ med överdimensionerat bjälklag som bildar en vävstruktur. 
Bjälklaget är fritt exponerat och befriar våningsplanen från pelare. Två bärande 
innerväggar som löper längs byggandens samtliga våningsplan  ger struktur åt byggnaden 
och delar in våningsplanen i tredjedelar. 
 
Planlösningen är funktionsseparerad. Entréplan rymmer entré och reception med dubbel 
takhöjd, placerade i centrum av bygganden. Mot väst ligger café och mot öst ligger 
mötesrum och internservice. Plan 1 rymmer konsthall och plenisal med dubbel takhöjd 
som knyts ihop av en samlande foajé. Plan 2 rymmer matsal och plan 3 rymmer 
aktivitetskontor. Omklädningsrum, serverrum och förråd är placerade i källarplan. 
 

 
Passagenhuset, Bengt Lindroos 

 
Hållbarhet 

 
-   Byggnaden är huvudsakligen gjord av trä. 
-   Klimatskikt är placerat innanför lamellerna. Detta gör att inomhusklimatet blir 

bättre under varma perioder då lamellerna kommer blockera och absorbera solljus.  
-   Byggnadens flexibla struktur gör det möjligt att transformera bygganden till 

exempelvis kontor eller skola i framtiden.  
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