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Kommunshus i Nynäshamn



Stadshusplatsen är ett torg med goda förutsättningar för att bli en riktigt oas för Nynäshamnsborna. 
Men som det ser ut idag täpper en låg lamell igen torget helt mot söder. Det nuvarande nämndhuset 
har förlorat sin funktion som samlande byggnad tillsammans med Folkets Hus och bildar en mur mot 
solen och utsikten mot havet tillsammans med ett höghus som rymmer �er kommunala instanser. 

Uppgiften har varit att rita ett förslag till ett nytt kommunhus, där nämndhuset står idag, som relaterar 
till höghuset och ger nya förutsättningar till torget.

Jag valde att först och främst öppna upp mellan Folkets Hus och det nya kommunhuset för att släppa 
in solen på torget och skapa en koppling mellan torget och det som idag är en baksida av nämndhuset 
men som har �n potential att bli en solig mötesplats för Nynäshamnsborna.

För att hitta en ingång i projektet och hitta sätt att skapa en koppling gestaltningsmässigt mellan hö-
ghuset och mitt förslag valde jag att utgå ifrån höghusets sockelvåning som utgörs av en pelararkad. 

Utifrån denna arkad uppstår två rutnät, ett primärt och ett sekundärt, som skapar byggnadens 
förutsättningar både rumsligt och strukturellt. I intersektionerna av de två rutnäten placeras pelare, en 
typ större och en typ mindre, för att de�niera rumsligheter både utom och inom byggnaden. 

De två olika pelartyperna hjälps också åt att de�niera i vilken zon av byggnaden du be�nner dig i. De 
mindre pelarna representerar en mer intim zon och de större de o�entliga zonerna. I den mer intima 
zonen har kärnor med service placerats. Utöver dessa två kärnor används inga fasta väggar utan rum-
men de�nieras av pelare och tre olika typer av väggar: en fast lättvägg, en �exibel skjutvägg samt en 
rörlig tygvägg.

Kommunhuset är ett viktigt o�entligt rum, vårt gemensamma rum. Det behöver fungera representa-
tivt på många sätt och visa upp det som vi känner oss stolta över. Pelaren har fått ett symboliskt värde 
i projektet. De blir ett sätt att representera ett gemensamt nätverk, pelare som tillsammans bär upp 
byggnaden. 

Att gå in i en dubbelhög pelarsal påverkar dig, kanske väcker det en känsla av maktlöshet eller så blir 
du imponerad och det känns högtidligt. På något sätt har rummet påverkat dig. Kommunhuset be-
höver innehålla dessa representativa rum som re�ekterar vår representativa demokrati. Så pelaren kan 
skapa dessa rum, men �exibla väggar ger sedan människan en möjlighet att påverka rummet. Att skapa 
mindre rum i rummen och kanske helt förändra rummens funktioner över tid i takt med att behov 
förändras. 

Människan påverkar rummen och rummen påverkar människan, det kanske är det som är demokratisk 
arkitektur.

SITUATIONSPLAN 
SKALA 1:5000

0 200 M



SITUATIONSPLAN  
SKALA 1:1000

0 40 M

Stadshusplatsen idag



Vy mot Floragatan Vy från Fredsgatan mot torget

Volymstudier



SolenSiktlinjer



Rutnät 
5x5 m / 2,5x2,5

Täthet

Struktur

Cirkulation



Matsal

Kontor

Plenissal

Möte

Reception

Kafé

Konstall

Entré





























Stadshusplatsen



Pelargången



Kaféet





TRITA -ABE-MBT-19296

www.kth.se




