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Nynäshamns kommun är den sydligaste kommunen inom Stockholms län. Här bor 
28 000 invånare av 100 olika nationaliteter, varav 13 500 bor i tätorten. Förutom 
fastlandet består kommunen av 1553 öar med en kustlinje på sammanlagt 100 mil. 
Här finns också Sveriges äldsta fyr, Landsort. Ingen som bor i kommunen har mer 
än nio kilometers avstånd till havet.

Situationsplan 
1:5000

Nynäshamn kommun är den sydligaste kommunen inom Stockholms län. Fram till slutet av 1800-talet var 
orten ett litet fiskeläge med runt 100 invånare, men när Nynäsbanan invigdes 1901 hamnen med reguljärtrafik 
till Gotland öppnades ökade befolkningen snabbt. Idag bor här 28 000 invånare av 100 olika nationaliteter, 
varav 13 500 bor i tätorten. 

Förutom fastlandet består kommunen av 1553 öar med en kustlinje på sammanlagt 100 mil. Här finns också 
Sveriges äldsta fyr, Landsort. Ingen som bor i kommunen har mer än nio kilometers avstånd till havet.
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Det befintliga kommunhuset i Nynäshamn 
ligger vid Banantorget, mellan Folkets hus och 
nämndhuset med kontor för kommunens 
tjänstemän. 

De tre husen är idag sammankopplade och 
utgör en vägg mellan Banantorget och Flo-
ravägen. Det nuvarande kommunhuset är 
stängt för allmänheten och ger intryck av att 
ha två baksidor, vilket får till följd att Banan-
torget upplevs som en återvändsgränd. 



Det nya kommunhuset ska innehålla offentlig verksamhet för Nynäshamns med-
borgare. Genom att dela upp byggnaden i flera volymer och öppna upp den vägg 
som det nuvarande kommunhuset utgör, får kommunhuset två framsidor och blir 
mer välkomnande och genomsläppligt. Banantorget förlängs in mellan byggnader-
na och känslan av att vara i Nynäshamn, nära havet, stärks när torget öppnas mot 
sluttningen mot hamnen. 

Genom att dela upp programmet i flera volymer och göra släpp mellan dem förlängs torget in mellan bygg-
naderna.  Alla byggnader är sammanlänkade under mark, från nämndhuset till Folkets hus.

Den stora byggnadskroppen utgörs av två sammansmälta volymer med en gemensam kärna i mitten där 
hiss, schakt och trapphus är placerat. Trapphuset är öppet och fungerar som atrium. Den offentliga delen av 
programmet med reception, café, plenisal och externa mötesrum är orienterad till byggnadens två nedersta 
plan samt delar av källarplanet. Plenisalen på plan 1 har dubbel takhöjd med en åhörarläktare som man tar 
sig till från plan 2. I de övre planen finns matsal och aktivitetskontor för kommunens tjänstemän. Från tak-
terrassen mot sydväst är det utsikt över hamnområdet. 

I den mindre byggnaden finns konsthallen i tre plan. Ljusinsläppet i hallen sker främst genom stora takfönster 
mot norr. Mellan konsthallen och den större byggnaden har caféet en uteservering. I källaren är personalens 
omklädningsrum och en del av internservicen placerad, men också garderob och WC för större evenemang. 
Vid behov kan källaren öppnas så att man kan röra sig inomhus mellan själva kommunhuset och konsthallen. 
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Genom att dela upp programmet i flera volymer och göra släpp mellan dem förlängs torget in mellan byggnaderna.  Alla byggnader är sammanlänkade under mark, från nämnd-
huset till Folkets hus.

Den stora byggnadskroppen utgörs av två sammansmälta volymer med en gemensam kärna i mitten där hiss, schakt och trapphuset som också fungerar som atrium är placerat. 
Den offentliga delen av programmet med reception, café, plenisal och externa mötesrum är orienterad till byggnadens två nedersta plan. I den mindre byggnaden finns konst-
hallen. Ljusinsläppet sker främst genom stora takfönster mot norr. Mellan konsthallen och den större byggnaden har caféet en uteservering.

I de övre planen finns aktivitetskontor och matsal för kommunens tjänstemän. Från takterrassen mot sydväst är det utsikt över hamnområdet. 

Det nya kommunhuset ska innehålla offentlig verksamhet för Nynäshamns medborgare. Genom att dela upp 
programmet i flera volymer och öppna upp den vägg som det nuvarande kommunhuset utgör, blir byggnaden 
mer välkomnande och genomsläpplig. Banantorget förlängs in mellan huskropparna och känslan av att vara i 
Nynäshamn, nära havet, stärks när torget öppnas mot sluttningen ner mot hamnen. 

Det nya kommunhuset delas upp i två byggnader som är sammanlänkade under mark, från nämndhuset till 
Folkets hus.
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Isolering av grunden 300 mm
Dränerande fyllnadsmaterial
Makadam och dräneringsrör
Fiberduk som omsluter dräneringen

Betongputs 

Träpelare/isolering 200 mm
Syll
Fuktspärr/lufttätning

Takregel

Golvregel

Väggregel/ljudisolering

Smygbräda
Fönsterbleck

Ångspärr

Täcklist placerad strax under mark
Dränerande värmeisolering 50 mm
Betong 250 mm

Invändigt ytskikt

Bärande pelare/isolering 200 mm
Ångspärr
Installationsskikt

Träfasad
Luftspalt/horisontellt regelverk
Vindskiva
Isolering/horisontellt regelverk

Underlagstak

Takreglar/värmeisolering 175 mm
Vindskydd
Ventilerad luftspalt 50 mm

Takbalk
Innertak
Sekundärbalkar/installationsskikt
Ångspärr (asfaltspapp)

Plåt
Underlagstäckning av papp

Takbalk
Innertak
Installationsskikt/sekundärbalkar
Ljudisolering 100 mm

Drevning och täcklist
Droppbleck

Väggbeklädnad

Hammarband

Kantbalk

Golv 50 mm
Betongbjälklag 200 mm
Regelverk 40 mm
Ytskikt tak

Trekantslist
Vindskiva
Hängränna

Insektsnät

Sektion B-B 1:20 
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Perspektiv från Banantorget

Interiört perspektiv, reception plan 2 
Utblick mot öster



Volymmodeller 
Skala 1:400

TRÄSTOMME

Att bygga större byggnader i trä blir allt vanligare och att trä som material har fördelar ur miljösynpunkt 
jämfört med betong är känt. Dels är betong betydligt mer energikrävande att producera, och dessutom 
binder träet koldioxid. I ett skogsrikt land som Sverige är det extra gynnsamt att använda trä som stom-
material.

DAGSLJUS OCH SOLVÄRME

VOLYMMODELLER
Skala 1:400
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