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Situationsplan - 1:500        Norr

Stortorget - Genom historien har Stortorget varit Katrineholms hjärta 
med varierade och samlande funktioner för stadens invånare. Stortorget 
har genomgått många förändringar och är nu vid en spännande vänd-
punkt för torget och Katrineholms vidare utveckling och framtid. Vi har 
tagit utgångspunkt i stadens historia, den omkringliggande kontexten 
och torgförslaget från SWECO i utformningen av vårt förslag till en ny 
byggnad på Stortorget.

Arkitektur - De viktigaste kvalitéerna ett arkitektoniskt landmärke har 
är enligt vår uppfattning: karaktär, funktionalitet, tidlöshet och en stark 
förankring till platsen och omgivningen. Ett landmärke som den nya 
byggnaden på Stortorget måste visa respekt för historien samtidigt 
som det ser framåt och ger riktning för framtida utveckling av staden. 
Katrineholms existerande arkitektoniska mångfald har varit en viktig 
inspirationskälla vid utarbetandet av tävlingsförslaget och en tillhörighet 
till de övriga byggnaderna vid torget en viktigt premiss.

Huvudgrepp - Vårt förslag till byggnadsvolym fyller ut nästan hela 
längden av tävlingsområdet och är placerat längst mot norr för att 
skapa mesta möjliga rum mot torget. Detta ramar in torget och det 
uppstår rum för funktioner och avbrott mellan byggnaden och torget 

i linje med SWECOs torgförslag. Byggnaden bildar en ny fond för tor-
get. På bottenplan möjliggör en utvändig passage genom byggnaden 
cirkulation mellan torget och Katrineholms busstation. Passagen bryter 
ner barriären mellan byggnadens norra och södra sida, och bidrar till att 
ytterligare aktivera byggnadens funktioner på bottenplan. Passagen kan 
alternativt ersättas med program för café/restaurang/butik och liknande 
om så önskas.

Bottenplan - Programmet som föreslås i bottenplan är café och blom-
sterhandlare (121m2), restaurang (177m2) och butik (75m2). Dessa 
lokaler är flexibla i sin utformning och kan utvecklas, slås samman 
eller byta funktion om det är önskvärt i vidare utveckling av projektet. 
Bottenplan är indraget från fasaden runt nästan hela byggnaden för att 
skapa intima och skyddade rum för uteservering och liknande aktiviteter 
samtidigt som det ger möjlighet för fotgängare att röra sig skyddade 
från väder och vind runt stora delar av byggnaden. Alla ingångar till 
lägenheterna är direkt från den skyddande arkaden. Hänsyn är taget 
till alla årstider med skydd mot den kalla vintern och varma sommaren 
med solavskärmning i samma utförande som de övriga bröstningarna. 
På utsidan mot torget ges möjlighet för uteservering för restaurang och 
café i definierade zoner mellan de gröna sittbänkarna. Huvudgreppet 

utomhus reflekterar formspråket i SWECOs torgförslag och vill bidra 
till att skapa en helhet och identitet inte bara för byggnaden men för 
Stortorget generellt. Landskapsöarna längst fasaden hjälper till att dela 
upp uteserveringen i intima zoner och har som viktig funktion att rena 
regnvattnet från byggnaden innan det släpps ut i vattenspegeln och 
torget.

Lägenheterna - Totalt är det 29 lägenheter i tävlingsförslaget. Bygg-
nadens konstruktion och fasader är baserat på ett rationellt grid som 
ger ekonomiska fördelar genom repetition och översiktlig projektering 
samt ger byggnaden ett minimalistiskt och ordnat uttryck. Byggnaden 
har tre cirkulationskärnor som var och en försörjer tre lägenheter 
per våning. Detta ger 2/3 genomgående lägenheter (tvåor 59m2 och 
treor 68m2) och 1/3 lägenheter som är riktade om söder (tvåor 56m2). 
Lägenheterna är effektiva, funktionella och kompakta med vardagsrum 
och kök mot torgsidan med minst buller, bästa ljusförhållanden och 
utsikt. Lägenheterna är anpassade till rullstolsburna. Alla lägenheter har 
fått generösa övertäckta terrasser som bidrar till lägenheternas totala 
upplevelse och skapar en relation mellan torg och boende.
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Taket - Den översta våningen innehåller två fyror på 79m2 och 85m2 
som ligger på varsin sida av byggnaden och har gott om dagsljus och 
utsikt. Fyrorna ramar in en stor gemensam multifunktionell takterrass 
som är till glädje för alla boende. Här är det upplagt för sociala och 
samlande funktioner i varierande storlek i en grön miljö. Gröna ute-
miljöer är tillgängliga för alla som bor i byggnaden och valet av växter 
bidrar till att skapa en varierad miljö som bildar platser i sol och i skug-
ga, för att dra sig tillbaka eller för samvaro. Det är lagt vikt på privata, 
semi-offentliga och offentliga gröna zoner i programmet. De rumsliga 
terrasserna har goda solförhållanden så att var och en av de boende kan 
utsmycka med sina egna val av växter och blommor. Detta bidrar till en 
livlig och unik fasad mot torget. Takterrassen är designad för att ta hand 
om dagvattenhantering och för att skapa möjligheter för ett varierat 
bruk och sociala sammankomster för boende och gäster.
Ljus - Medvetna om vikten dagsljus spelar i ett energiperspektiv har vi 
designat en varierande fasad mot syd på alla våningar. Ljus och skugga 
skapar sitt eget liv och spel i loppet av dagen och säsongerna. De in-
dragna terrasserna ger möjlighet för att själv bestämma hur man önskar 

placera sig i förhållande till solförhållanden, samt ett bra inomhusklimat. 
Dagsljus från norr bidrar till minimering av elektriskt ljus på byggnadens 
norrsida.

Materialval - Byggnaden är tänkt att byggas av element i prefabricerad 
betong. Betongen på fasaderna har en ljus varm gul färg. Den gula 
betongen ger byggnaden ett släktskap med de övriga byggnaderna på 
torget genom massivitet och färg. Bröstningar och fönsterprofiler har en 
mörk varm färg som framhäver betongen och artikulerar glaspartierna i 
byggnaden. 

Buller - Ytterväggen mot norr är utformad för att ge tillräcklig ljudisoler-
ing efter platsens förhållanden. Fönster i denna fasad är fastmonterade 
och av hög kvalitet. Frisk luft kommer in genom luftslussar som tillåter 
luft men reducerar buller.

Avfallshantering - Avfallshanteringen är placerad i källaren för varje trap-
puppgång så att den är lättillgänglig för de boende och övriga funktion-

er. Systemet bör utformas med klara optiska färger för återvinning innan 
det går vidare för transport, återvinning, produktion av biogas och 
energiproduktion. Avfallet rekommenderas att hämtas genom externa 
rör från källaren till trottoaren. 

Hållbarhet/energi - Byggnaden är utformad för ett lågt energibehov 
och god isolering samt minimerade köldbryggor. Byggnadens placering 
och orientering mot söder skapar potential för produktion av solenergi. 
Solcellspanel integreras i taket (ca 280m2). Energi från solcellspanelerna 
går i huvudsak till byggnadens och torgets allmänna energibehov, samt 
till laddningsstationen för el-cyklar som är planerad på torget. Gröna tak 
och ytor för dagvattenhantering renar vattnet och ger biologiskt mång-
fald. Det integrerade dagvattensystemet samlar och renar vattnet på 
takterrassen innan det förs ner dolt i fasaden och renas ytterligare i de 
gröna öarna på markplan. Ett kontrollerat inomhusklimat är viktigt och 
det lägger grund för behovsstyrd ventilation och värmeåtervinning samt 
värmedistribution via radiatorer och golvvärme kopplat till jordvärme.
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