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TVÅ ANSIKTEN AV NYNÄSHAMN
Jag tog min utgångspunkt i projektet från två kvalitéer jag fann 
i Nynäshamn och min följande analys av hur den nuvarande 
kommunbygganden bemött dessa. Nynäshamn uppvisar sina 
centralaste delar, längs med Fredsgatan och korsningen med 
Centralgatan, en ambition till kvarterstruktur med stadsgator vilken 
leder fram till Banantorget (Rostorget) som i sin slutna strikta form 
bidrar till att befästa idéen om en stadskärna. Utanför dessa allra 
mest centrala delar breder staden ut sig med en mer lös blandad 
bebyggelse vilken bidrar med kvalitéer just i egenskap av undantag 
från en befäst regel. 

Dessa två olika sidor av staden med sina respektive kvalitéer vilka är 
ömsesidigt be-roende av varandra för inte förlora sina roller menar 
jag också kan kopplas till två sätt på vilket man är i staden: å ena 
sidan anonym som en del av en större grupp och å andra sidan som 
en individ med sina egna personliga egenskaper.
Det korresponderar också mot förhållandet mellan samhälle och 
gemenskap där jag ser båda som nödvändiga delar och med min 
byggnad valt att bemöta med varsitt ansikte ut mot staden. Ansiktena 
både formar och återspeglar de stadsrum som är tänkt att uppträda 
framför dem där den norra fasaden har ett uttryck av en yta med ett 
övergripande system och form medan den södra är en komposition 
av diverse objekt vilket bryter upp formen på byggnadskroppen.

 Något av det mest problematiska med nuvarande kommunbyggnad 
är just att den så tydligt vänder sig mot Banantorget och därmed 
ryggen mot Floravägen; en tydlig fram- och baksida snarare än 
två sidor. När jag nu skapat ett ansikte även åt ”baksidan” uppstår 
möjligheten för ett annat kvalitativt stadsrum även där och jag föreslår 
att man gör om den nuvarande parkeringen till Bananparken som en 
motpol till torget. 

Mellan de två stadsrummen har jag skapat en passage genom att 
bryta upp hörnet på torget mot Folkets hus och där placerat en ram 
som jag  menar både markerar passagen samt sluter torget genom 
att skapa en symmetri mellan mitt kommunhus och Folkets hus där 
ramen blir en blickpunkt när man anländer till torget från Freds-
gatan. 
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TWO FACES OF NYNÄSHAMN
I took my point of departure out of two qualities which I found in 
Nynäshamn aswell as my subsequent analysis of how the current 
commune building is handling them.  In its central parts, along 
Fredsgatann and the intersecting Centralgatan, Nynäshamn has an 
ambition towards a city block structure with streets leading up to 
Banantorget “Banana Square” which in its strict, closed form becomes 
the confi rmation of the rule of a city centre. Outside of these most 
central parts, the city sprawls out in a more loose and mixed manner 
which adds qualities qua its position as exceptions from a confi rmed 
rule. 

These two sides of the city with their respective qualities, whom are 
interdependent as they otherwise would loose their roles, can be 
related to two diff erent ways of how one as a citizen acts in the city: 
on one hand as part of a collective anonymous mass and on the other 
hand as an individual with all your personal characteristics.  This in 
turn can be connected to the idea of Gemeinschaft and Gesellschaft 
where I see both as necessary and with my building have chosen to 
face each one with a corresponding face. These respective faces both 
shape and refl ect the urban spaces in front of them where the north 
facade has the appearance of a fl at surface submitting under an 
overall system and geometry the southern one is instead broken up 
into a composition of diverse objects thus making an understanding 
of the whole body more diffi  cult. 

One of the most problematic things about the current communal 
building is that it so distinctly turns itself towards Banantorget and 
thereby turns its back on Floravägen; thus creating a front and a back 
rather than two sides. Now that I have created a face for the “back” as 
well the possibility for a more valuable urban space is created which 
I mean can be created by turning the present gravel parking lot into 
Bananparken “Banana Park” to create a dialogue with Banantorget.  

Between the park and the square I have created a passage by tearing 
up the bottom corner of the Square towards Folkets Hus and there 
placed a frame which I think both marks the passage and formally 
visually closes the square by creating a symmetry between my 
building and Folkets Hus where the frame becomes a point of focus 
as one arrives to the square from Fredsgatan.
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Nuvarande kommunhus fasad mot Banantorget

Nuvarande kommunhus fasad mot Floravägen

Slutna stadsgator längs med Freds- 
och Centralgatan samt Banantorget

Två stadsrum: Banantorget samt Bananparken
knyts samman med en markerad passage



Yta med övergripande system

Uppluckrad komposition av objekt

Murar och schakt i tegel

Pelar-balksystem i limträ

Grund och källare i betong



Situationskarta över Nynäshamn 1:5000 Kommnhus markerat i vitt. 



Situationskarta 1:500



Fasad mot Banantorget (Norr)



Fasad mot Floravägen (Söder)



Markplan



Plan -1

1 Cykelparkering
2 Bilgarage
3 Elcentral
4 Maskinrum
5 Städförråd
6 Tvättrum
7 Arkiv
8 Omklädningrum
9 Serverrum
10 Vaktmästeri
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Fasad mot Banantorget (Norr)



Plan 2

1 Mötesrum
2 Mindre pentry
3 Loungedel med närhet till uteplats
4 Kontor med fastare möblering

Plan 1

1 Matsal med uteplats
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Plan 4

1 Slutet mötesrum
2 Kopiatorhörn
3 Friare möblerat kontor
4 Mindre pentry
5 Balkong med vy mot inre torg
6 Gångbro till Nämndehuset
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Plan 3

1 Plenisal
2 Möbelförråd
3 Förrums balkong till Plenisal
4 Balkong från Plenisal til inre torg
5 Takterass med björkar i krukor
6 Mindre pentry
7 Loungedel med närhet till uteplats
8 Kontor med fastare möblering
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Skissperspektiv över Södra fasaden



Interiörperspektiv Inre torg







Byggnadsmodell i trä 1:100 Situationsmodell l:500
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