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Tåg, torn och torget
Katrineholm och järnvägen hör ihop, his-
toriskt, nu - och i framtiden.

Med denna utgångspunkt ska det ska-
pas en ny urban länk omkring den trafi-
kala knutpunkten - visuellt och funk-
tionellt.
Vi föreslår i förlängning av planen för 
den nya bebyggelsen och renovering av 
Stortorget, att också bussterminalom-
rådet omdisponeras, således att det kan 
skapas ett samlande stadsrum som en 
värdig ram om de många resande till 
handelsstaden – med tåg, buss och bil. 
Ett stadsrum, som i sig själv kan bli ett 
landmärke för staden – ett Stortorget 
med den riktiga storleken…

Vi föreslår därför ny bebyggelse utfor-
mad som 2 punkthus – eller tornhus – 
som markerar sig som samlingspunkt 
(landmärke) för hela Katrineholm stad 
och för mötet mellan stad och järnväg.
De 2 tornen i olika höjd skapar ett ur-
bant skulpturalt samspel, och bildar 
tillsammans med ny plantering en 
övergång mellan det gamla och nya 
torget.

Punkthusen ger möjlighet för inredning 
av mycket attraktiva lägenheter med 
fasad i 3 riktningar och motsvarande 
dagsljus – och utsiktskvaliteter.
Båda tornen er disponerade med 2 lä-
genheter på varje våning inrättade med 
entré och badrum, öppet kök/vardag-
srum med tillgång till inglasad balkong 
samt ett eller två rum.
Lägenheternas area varierar från 60-
68 m2, dock med enstaka mindre lä-
genheter på de översta våningarna.

Det är visat 8 x 3-rumslägenheter och 
18 x 2-rumslägenheter.
I markplan inrättas gemensamt entré-
rum samt kommersiell yta för t.ex. café 
med uteservering på torget.
I källaren finns det boendeförråd, teknik 
m.m.

Den totala bruttoarean utgör 2650 m2 
inklusive källare och trappor. 
Vi föreslår att balkonger utformas som 
uterum – dvs. icke-uppvärmda uteare-
aler med normalt klimatskal mot själva 
lägenheten och med en yttre glasfasad 
mot det fria.
Båda fasader kan öppnas, således att 
balkongareor kan ingå i lägenheten på 
olika vis beroende på årstiden och de 
dagliga temperatur- och vindförhålland-
ena, med goda möjligheter för ”urban 
garden”- aktiviteter.

Byggnaden kan uppföras i betongele-
ment – med stabiliserande kärnor om-
kring trappa och badrum.

Utformning av tornens volymer och 
fasader förtolkar platsen - och stad-
skärnans - traditionella arkitekturmotiv 
– murade putsade fasader, valmade 
takformer m.m.
 
Stadsrummet planteras med samlade 
trädgrupper och inrättas för uppehälle 
och handelsaktiviteter – t.ex. i form av 
tältbodar – och beläggs och utformas 
för övrigt som en helhet.

Det är vår uppfattning, att bebyggelsen 
kan uppföras inom den angivna ekono-
miska ramen.
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2 stk. 2-værelses lägenheter
- en lägenhet på 45 m2 och

- en lägenhet på 54 m2
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LÄNGDSNITT - 1:200

BOTTENVÅNING - 1:200

Butiksyta 110 m2

Uppgångar förrum 30 m2
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2. VÅNINGEN  - 1:200

2 stk. 2-værelses lägenheter
- två lägenhet på 60 m2 och

4. VÅNINGEN  - 1:200

2 stk. 3-værelses lägenheter
- en lägenhet på 62 m2 och

- en lägenhet på 68 m2

1. VÅNINGEN  - 1:200

2 stk. 3-værelses lägenheter
- två lägenhet på 68 m2 och

BOTTENVÅNING - 1:200

Butiksyta 120 m2

Uppgångar förrum 35 m2

2. steg

1. steg

Diagrammet visar siktlinjer är viktiga för den speciella kop-
plingen mellan tåget, den historiska miljön och upplevelsen 
av torget. 

Diagrammet visar torget kan byggas i två etapper. 
I det första skedet bibehålls som busstationen är idag. 

Under den andra etappen flyttas busstationen för att ge 
plats för nya torget och trafiken på Fabriksgatan nedtonad. 

1. steg
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