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PROJEKTET DISKUTERAR RELATIONEN MELLAN EN 
ARKITEKTONISK RAM OCH LIVET SOM UTSPELAR SIG. 
DET RATIONELLE, PRECISE OCH DET RIKA OCH FRODIGA. 
DET PERMANENTE OCH DET TEMPORÄRA. EN ROBUST 
ARKITEKTUR SOM BLIR STÄRKT AV MÄNNISKORS 
MÅNGFALDIGA LIV.

En konstruktion som en scen för livet som utspelas. En konstruktiv, 
oerhört rationell byggnad, och därigenom ekonomisk fördelaktig 
som samtidigt kan ge högklassig, human och god arkitektur.

EN RAM
Man kan tänka på ramen som en boklåda och hur den blir fylld 
med böcker med olika färger och storlekar. En stram, stillsam ram 
( boklådan ) kring livet som uttrycks genom sitt mångfald; textiler, 
färger, möbler, växter, människor, konst, etc.

NY FÖRTOLKNING AV STADSHUSET
Projektet kan läsas som en ny förtolkning av det klassiska europeiska 
huset i staden; en hög, offentlig bottenvåning, med en modern 
arkadrekka på bottenvåningen och med mindre lägenheter för 
boande på övriga våningar. På toppen: en underbar offentlig 
takterrass.

TAKTERRASS
Alla kan besöka takterrassen; ett nytt och annorlunda stadsrum. 
En liten kaffebar. Utsikt. Växtfält tillhör och vårdas av olika skolor i 
Katrineholm; örtor och grönsaker, med hemgjorda instrument för 
luft- och nederbördsregistrering. Skolbarnen kan eksperimentera 
och lära om återvinnbar energi, med solfångare, väderkvarnar och 
liknande. En skylt kan berätta for besökande om skolklassernas 
arbete. Ett litet utomhus amfi och en scen for skolteater och musik er 
med på att skapa en ny mötesplats i Katrineholm.

BOTTENVÅNING SOM FORTSÄTTNING AV TORGETS GOLV
Den långa, fullt uppglasade väggen mot Stortorget leder inn i 
(utan nivåskillnad) en bottenvåning lik ett offentlig golv, med 
cafeer, restauranger, turistinformation, affärer mm. Den dubbla 
etagehöjden ger möjlighet för messanin, och ger fantastiska romliga 
kvaliteer för restaurangerna.

EN LYKTA
På kvällstid kommer den öppna byggnaden att framstå som en stor 
lykta, vilket ger ljus och liv till torget.

ATT BO MED TRÂDGÅRD - I CENTRUM AV STADEN 
En stor terrass i lägenheternas fulla längd vill kunna användas på 
många olika sätt; växthus, små siesta-hus, odla, äta, sova ute, etc. 
Det kan upplevas som att ha en trädgård, fast mitt i stan. Terrasserna 
fungerar även som solskydd på varma sommardagar när solen står 
högt på himlen, men släpper in ljus på vintern när solen är lägre. 
Lägenheterna mot norr kan också inrätta enkla glaskonstruktioner 
på terrasserna som ett bra och velfungerande skydd mot buller.

36 LÄGENHETER
Vartenda av dom 3 våningsplanen innehåller 6 stk tvåor om 54 m2 
och 6 stk treor om 64 m2 . Lägenheterna är orienterade i husets 
längdriktning, med glasade väggar mot en terrass i hela lägenhetens 
längd. Tekniska utrymmen och lägenhetsförvaring finnas i källarplan.

MATERIAL OCH KONSTRUKTION
Den kompakta stommen ( i betong ) som ligger mitt i byggnaden i 
dets fulla höjd, innehåller hisser, trappor, schakt, vvs rör mm. Även 
kök och badrum är placerat här. Det borde kunna ge en mycket god 
ekonomi med tanka på implementeringen av projektet. Huset är i sin 
helhet tänkt i platsgjuten / prefabricerad betong, med pelare i yttre 
konstruktiva band ( innanför glasväggar ) i stålprofiler. För övrigt 
föreslår vi mycket bruk av oljat trä i interiören. Mindre konstruktioner 
i trädgårdarna byggs efter typ-ritningar särskilda för huset i 
materialen trä, glas och stål. Återsken i glaset, menniskor, liv, växter 
och ljus kommer göra att byggnaden ändrer karaktär genom dagen 
och året.

Vy från Stortorget. Katrineholm har en ny mötesplats!






