
på båda sidor
Förslaget på båda sidor har skapats utifrån två koncept. Integrationen av de olika 
programmen (bostäder kombinerat med kommersiella lokaler) samt uppgiften 
att förstärka stadsmiljön och publika rum kring Stortorget i Katrineholm. Den nya 
byggnaden blir Stortorgets fasad mot norr, samtidigt som vi i förslaget bibehåller en stark 
visuell koppling mellan torget, Fabriksgatan och tågstationen genom en transparent 
bottenvåning, öppna hörn och befintliga siktlinjer. Välplanerade yteffektiva lägenheter 
och hållbara lösningar är också några av grundidéerna vilka noga har övervägts och 
inarbetats i förslaget. Genomgående planlösningar som löser bullerproblematiken, 
bra ljusförhållanden med utblickar och dubbelsidiga lokaler i bottenvåningen är tre 
viktiga grundkoncept.

Förslagets motto på båda sidor präglar hela projektet. Dubbelsidiga lägenheter 
och lokaler skapar en konstant visuell kontakt mellan Stortorget och Fabriksgatan. I 
Katrineholms centrum finns ett stort behov av nya lokaler för olika typer av verksamheter. 
I bottenvåningen skapas flexibla ytor för nya caféer, restauranger, bistron och butiker. 
Stortorgets norra del aktiveras med uteserveringar och caféer som bjuder in till besök. 
Byggnaden står i direkt kontakt med det nya torgets olika aktivitetsytor. Lokalerna är 
orienterade i syd/nordlig riktning och samtliga har entréer från både Stortorget och 
Fabriksgatan. I förslaget redovisas två typer av lokaler, en större och en mindre. Lager 
och omklädningsrum är placerade i källarplan. Mot Fabriksgatan följer fasaden samma 
liv som fasaden på  Kv. Pionen i väst. På så sätt skapas en bredare trottoar mot norr 
vilken ger plats för bostadsentréer, butiksentréer och den befintliga busshållplatsen. 
Längs med Fabriksgatan föreslår vi ett långt skärmtak som ger skydd mot regn och snö 
i väntan på bussen. Skärmtaket förstärker även nordfasadens uttryck och markerar 
ett urbant stråk längs med stationen. Fabriksgatan aktiveras och byggnaden får två 
framsidor. Gaveln mot öster är glasad i bottenvåningen och genom öppna balkonghörn 
förstärks siktlinjer och kontakten mellan stationen och torget.

Byggnadens uttryck och konstruktiva principer är en direkt följd av de rationella och 
starka koncept som är genomgående i planlösningarna. Fasaduttrycket är solid, 
konstant och tidlöst. Hållbarhet och minimerat underhåll är noga genomtänkt vid val 
av material. Takets horisontella ytor kläs i sedum för att ta hand om nederbörd och 
reducera mängden vatten som leds ner till gatunivå. Byggnadens djupt rödbruna 
kulör passar väl in i omgivningarna och traditioner av både faluröda träkonstruktioner 
(Magasinet och tågstationen) samt klassiska industri- och stadsbyggnader i tegel och 
puts som återfinns på flera platser runt om i Katrineholms centrala delar. Den röda färgen 
knyter an till tradition men tillför samtidigt förslaget en modern och stark framtoning 
som Stortorgets nya landmärke. På den östra gaveln placeras en klocka som kan ses 
både från stationen, gångstråket och  Köpmangatan. Bostadsvåningarnas fasad kläs 
i en tegelröd genomfärgad fibercementskiva vilken samspelar väl med betongens mer 
organiska uttryck. Konstruktionen ovanför bottenvåningen är en prefabkonstruktion 
med bärande lägenhetsskiljande väggar. Fönsterpartier, entrédörrar på bottenvåningen 
samt balkongfronter i utförs i anodiserad aluminium. De anodiseras i en kopparröd 
kulör som agerar fint tillsammans med övriga fasadmaterial. Antalet fönstertyper 
är reducerade till två stycken; en typ i anodiserad aluminium och en typ i trä mot 
entréfasaden. Bredvid varje fönster finns en ventilationslucka. Fasaden framstår 
monokrom, men med skiftande reflektioner och djup i de olika materialen. Väggar, 
dörrar och fönster vid de indragna entrébalkongerna mot Fabriksgatan utförs, i 
kontrast till den brunröda kulören, i ljust trä. Entrébalkongerna upplevs som en del av 
den ljusa interiören. Balkongerna i husets översta plan har öppna tak för att ge ljus till 
lägenheterna och för att skapa ett lättare avslut på byggnaden. Bottenvåningens fasad 
ges en större skala anpassat till Stortorgets publika rum. I sockelvåningen utförs de 
bärande delarna i en platsbyggd infärgad röd betong.  Glaspartierna i kontrast till den 
röda betongen skapar ett urbant motiv och ramar in de visuella kopplingarna mellan 
båda sidor. Kompositionen framstår elegant, modern och tidlös.

LGH:   30 st varav:
  18 st 3 RoK om 68 kvm
  12 st 2 RoK om 58 kvm 

BOA:  1920 kvm
LOA:   920 kvm
BTA:   4840 kvm

SITUATIONSPLAN
Skala 1:500

Den östra gavlen. Öppna balkonghörn och en glasad 
bottenvåning bibehåller siktlinjer från norr till söder. Klockan 
blir ett riktmärke som är synlig från flera håll.

LOKALA REFERENSER

Perspektiv från sydöst Ref. 4: Järnvägsstationen

Ref. 3: Kv. Framtiden

Ref. 1: Magasinet

PERSPEKTIV 1

Koppling mellan byggnad och torg. I bottenvåningen 
finns nya lokaler för caféer, bistron, butiker och 
restauranger vilka bjuder in till besök och aktiverar 
torget. 

Fasaden mot Fabriksgatan. Byggnaden följer 
samma fasadliv som Kv. Pionen. Skärmtaket 
förstärker det urbana stråket och fungerar som 
regnskydd över entréer och busshållplatser.

FöRSLAGET INTEGRERAT I STAdSmILjöN
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Ref. 2: Kv. Framtiden



på båda sidor
T.01. Tekniskt rum: 261,56kvm

3.01. Entrébalkong: 46,77kvm
3.02. Entrébalkong (2): 31,55kvm
3.03. Trappa till fläktrum: 4,07kvm

2.01. Entrébalkong: 46,77kvm
2.02. Entrébalkong (2): 31,55kvm
2.03. Barnvagn (4p): 4,07kvm

1.01. Entrébalkong: 46,77kvm
1.02. Entrébalkong (2): 31,550kvm
1.03. Barnvagn (4p): 4,07kvm

Area per bostadsplan:
BOA (3): 640,00kvm
BIA (3): 4,07kvm + 261,56kvm
OPA (3):109,87kvm

LÄNGdSEKTION
Skala 1:200

TVÄRSEKTION
Skala 1:200

FASAd mOT NORR
Skala 1:200

FASAd mOT VÄST
Skala 1:200

FASAd mOT SödER
Skala 1:200

FASAd mOT öST
Skala 1:200

KÄLLARPLAN
Skala 1:200

GATUPLAN
Skala 1:200

PLAN 1-3
Skala 1:200

0.01. Cykelrum (14p): 28,87kvm
0.02. Miljöstation (Lgh): 20,74kvm
0.03. Miljöstation (Lok): 9,13kvm
0.04. Entré och trapphus (3): 22,90kvm
0.05. Trapphus till källarlokaler (Lok): 27,18kvm
0.06. Frd.Barnvagn (3x3p) och El-rullstol (3p): 9,95kvm
0.07. Lokaler (3): 74,24kvm
0.08. Lokaler (3): 141,09kvm

Area tillhörande bostäder:
BIA (Lgh): 79,46kvm
ÖVA (Lgh): 68,70kvm

Area lokaler:
LOA(Lok): 645,99kvm
ÖVA (Lok): 27,18kvm

S.01. Cykelrum (25p): 48,95kvm
S.02. Cykelrum (18p) och barnvagn (3p): 36,95kvm
S.03. Cykelrum (21p) och barnvagn (3p): 48,60kvm
S.04. Lägenhetsförråd: 49,18kvm
S.05. Lägenhetsförråd:(2): 20,49kvm
S.06. Trappor och korridorer (Lgh): 121,96kvm
S.07. Trappor och korridorer: 93,94kvm
S.08. Tekniskt rum: 53,51kvm
S.09. Tvättstuga: 36,58kvm
S.10. Lagerutrymme (5): 27,75kvm
S.11. Lagerutrymme: 79,91kvm
S.12. Omklädningsrum (2): 27,75kvm

Area tillhörande bostäder:
BIA (Lgh): 314,75kvm
ÖVA (Lgh): 121,96kvm

Area tillhörande lokaler:
LOA(Lok): 274,16kvm
ÖVA (Lok): 93,94kvm

TOTAL AREA, Hela byggnaden: 
BOA: 1920,00kvm     BIA: 667,98kvm     OPA: 109,87kvm     ÖVA: 311,78kvm     LOA: 920,15kvm
BTA: 4840,51kvm
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på båda sidor

Perspektiv från sydväst

TYPOLOGIER OCH ANVÄNdNING
Skala 1:100

Lägenheter: Typologier för 3 Rok samt 2 Rok
Lokaler: Typologier för butik och restaurang

mATERIALANALYS

1. Fasad mot söder. Infärgad röd betong och glaspartier (sockelvåning), rödanodiserad 
aluminium (fönster och balkongmoduler) samt tegelröda fibercementskivor 
(bostadsvåningar).

2. Fasad mot norr. Infärgad röd betong och glaspartier (sockelvåning), rödanodiserad 
aluminium (fönster, balkongmoduler och skärmtak) samt tegelröda fibercementskivor 
(bostadsvåningar).

3. Plan 3 (3 RoK). Balkong med öppet tak. Ljusa trägolv, vita väggar samt vitt kakel i 
badrum.

4. Plan 2 (2 RoK). Genomgående planlösning med utsikt över Stortorget och 
Fabriksgatan. Ljusa trägolv och vita väggar.

6. Entrébalkonger plan 1-3. Fasad, fönster och dörrar utförs i ljust trä.

7. Sockelvåning mot norr. Skärmtak och bostadsentréer kläs i rödanodiserade 
aluminiumpaneler. 

5. Interiören i lokalerna utförs i infärgad röd betong samt naturfärgad betong. Stora 
glaspartier mot söder och norr skapar visuella kopplingar och siktlinjer genom byggnaden.

PERSPEKTIV 2

1 2
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Lägenheterna, vilka är 30 till antalet, är  liksom 
lokalerna orienterade i en syd/nordlig riktning. Dels 
för att ge samtliga lägenheter en tyst sida mot torget, 
men även för att skapa bra ljusförhållanden och bra 
vädringsmöjligheter. Trapphus och bostadsentréer 
är placerade längs med Fabriksgatan. Det hjälper till 
att aktivera nordfasaden samtidigt som lokalarean 
mot torget maximeras. Entréer till lägenheterna sker 
via tre öppna entrébalkonger. Entrébalkongerna 
skapar en bufferzon mot den bullerstörda sidan 
och ger samtidigt en levande, aktiv fasad. 
Lägenhetstyperna om 2-3 RoK har planerats utifrån 
ett rationellt modulärt system. En öppen gemensam 
yta med kök och vardagsrum spänner mellan nord 
och sydfasad. På så sätt förstärks kopplingen 
mellan Stortorget och Fabriksgatan. Samtliga 
lägenheter har stora indragna balkonger mot söder, 
och innanför balkongen ligger sovrummet. Genom 
att göra balkongerna indragna skapas en privat 
sfär både på balkongen och i sovrummet innanför. 
Mellan vardagsrummet och balkongen finns ett 
skjutparti som öppnar upp fasaden och kopplar 
samman inne och ute. 3 RoK har ytterligare ett 
rum som vetter mot Fabriksgatan. Antalet köks- 
och badrumstyper är reducerade till en, med 
undantag för tvätthörnan i badrummet som finns 
i 3 RoK. Kök, badrum och samtliga installationer 
ligger samlade i byggnadens mitt och är vertikalt 
kopplade hela vägen till teknikrum i källarplan och 
fläktrum på taket. Interiören färgsätts i ljusa kulörer 
och träslag för att förstärka dagsljuset hela vägen 
genom bostaden. Förrådsutrymmen, rullstol- cykel 
och barnvagnsparkeringar finns i bottenvåning och 
källarplan.
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