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I förslaget att förändra det öppna torget i centrala Katrineholm till ett stadsrum, har vår idé 
har varit att skapa en modern byggnad med urban karaktär som genererar mötesplatser och 
samspelar med torget. Fasadens utformning med enhetlighet och variation får en skala i 
samklang med de för Katrineholm karaktäristiska husen runt torget, och förstärker känslan 
av off entligt rum. Den förhöjda västra delen av byggnaden ger centrumkaraktär och utgör 
ett kännetecken för stadskärnan, samt blir ett landmärke för staden. De uppglasade fasad-
erna med lägenheter och lokaler förmedlar öppenhet och skapar intresse. Mot torgsidan får 
huset en arkad som skyddar entréer och skapar ett uterum för verksamheterna i gatuplan.   

29 bostäder ligger runt tre rymliga och ljusa trapphus, som har utblickar både mot torget 
och resecentrum. Alla lägenheter är genomgående, eller har fönster runt hörn.  Alla lägen-
heter har tillgång till den stora takterrassen som utgör en träff punkt för de boende, med 
utblickar över centrala Katrineholm.  Det har varit en målsättning att skapa ljusa och yt-
eff ektiva lägenheter med öppen planlösning där merparten av dessa har egna balkonger. 
Genom att dra in balkongerna i fasaden upprätthålls byggnadens sammanhållna formspråk 
samtidigt som det utgör ett skydd för regn och vind . Balkongerna ligger i förlängning av 
vardagsrummen och vetter huvudsakligen mot söder vilket ger bra ljusförhållanden och 
delaktighet med folklivet på torget. Sovrummen ligger mestadels mot norr och har särskilt 
isolerade glas i fönster för att uppnå bullerkrav.                                                        

Tvättstugor och förråd fi nns i källarplanet liksom cykelförråd, som har har separat nivåan-
passad entré från gångtunneln/cykelbanan under järnvägsspåren intill trappan upp mot 
torget, på husets östra gavel.

Lägenhetssammansättningen är :  1 st 1 RK om 25 m2,  11 st 2 RK  om 44-60 m2, 16 st 
3 RK om  65 – 68 m2  och 1 st  4 RK om 82 m2. 

Restaurant- och cafélokaler har placerats i gavelläge för att ge ett välkomnande intryck från 
båda sidor av huset. Dubbel takhöjd ger inte bara bra ljus i lokalerna utan ger även byg-
gnaden luft ighet och transparens. Aff ärslokalerna vänder sig mot torget för att samverka 
med torghandel och torgliv. Samliga lokaler är utformade med utrymmen för toaletter, pen-
try och förråd/kontor mot Fabriksgatan. I övrigt fi nns öppna ytor som är fl exibla för olika 
aktiviteter och anpassningsbara till alternativa verksamheter i framtiden. Angöringsplatser 
för leveranser till lokaler och verksamheter kan ske från Fabriksgatan liksom avstigning-
splats för taxi.

Fasaden är uppbyggd av likartade element, uppsatta i ett enkelt repetitivt mönster som ger 
byggnaden ett stadsmässigt uttryck. De vertikala elementen är beklädda i med skivor av trä 
som behandlas för ett beständigt uttryck och färg. Bjälklagen görs synliga med en betong-
kant som medverkar till byggnadens horisontella karaktär.  Materialen bidrar till att mjuka 
upp husets framtoning och medför en taktil kvalitet till upplevelsen. Betong och trä är väl-
beprövade byggnadsmaterial med förankring i både tradition och hållbarhet. Likartade 
fasader mot torget och järnvägen ger ett enhetligt och varmt uttryck som välkomnar såväl 
Katrineholmsborna som nyanlända resenärer.
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