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Byggnadshöjden varierar från fyra 
till fem bostadsvåningar plus 
bottenvåning, innehållande 
verksamheter. 
De två skänklarna förbinds av ett 
sadeltak, vars gavlar vänder en 
generös bredsida mot torget 
respektive Fabriksgatan i norr i 
stället för mot kortsidorna.

Släppet mellan de två volymerna 
ger möjlighet till genomsikt 
och passage för gående mellan 
busshållplatserna och torget. 
Även bostäderna har sin entré 
här, nåbar från såväl torget som 
Fabriksgatan.

Förslaget Caron utgörs av en 
långsträckt byggnad längs 
Fabriksgatan bestående av två 
hoplänkade byggnadsvolymer 
svagt vinklade ifrån varandra. 

Med en nockhöjd något högre 
än omgivande bebyggelse tar 
byggnaden plats vid torget, 
samtidigt som den lägre höjden 
vid takfot ansluter till och 
samspelar med dessa byggnader. 

Takets utformning bidrar till 
variationen av gavelmotiv kring 
torget och ger samtidigt 
byggnaden en egen tydlig 
karaktär - ett landmärke vid 
Stortorget.

Skänklarnas vinkling bjuder in 
besökare och Katrineholmsbor 
till torget. I öster genom att 
längs fasaden leda gående 
från gångtunneln till torget. I 
väster öppnas torget upp mot 
Gamla godsmagasinet med 
Katrineholms resecentrum på 
andra sidan Fabriksgatan.
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Detta förslag visar ett markplan 
med saluhall som är helt öppet 
mot torget med glasade, 
öppningsbara partier. De 
glasade delarna bidrar till att 
behålla siktlinjer mellan torg 
och Fabriksgatan, även genom 
byggnadens hörn.
Entréer finns åt såväl torget som 
spårsidan.

I källaren samlas installations-
utrymmen samt ev. förråd och 
lagerutrymmen för verksamhet-
erna i markplanet. Källarplanets 
storlek anpassas efter 
verksamheternas behov.

Indelningen och användningen 
av gatuplanets ytor för 
restauranger och/eller handel 
kan förändras över tid.  Mot 
norr samlas kök, wc och andra 
funktioner i tre kärnor, kring vilka 
ett flexibelt antal verksamheter 
kan rymmas.

Lägenheterna nås via loftgång 
mot Fabriksgatan i norr via ett 
gemensamt trapphus.

Bostäderna “vänder ryggen” 
mot bullret, inga rum för 
vistelse är orienterade mot 
spåren. Lägenhetsförråd på 
våningsplanen, tillgängliga 
i anslutning till den egna 
bostaden, är också orienterade 
mot norrsidan, såväl som 
utrymmen för cykel-, rullstols- 
och barnvagnsförvaring.

Byggnaden rymmer 25 lägen-
heter fördelade på 13 trerums-
lägenheter (68 kvm) och 12 
tvårumslägenheter (55 kvm). 

Mycket hög upprepningsgrad och 
effektiva planlösningar ger ett 
kostnadseffektivt byggande inom 
ramarna för önskad produktions-
kostnad. 
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Det naturliga kretsloppet är en 
del i husets gestaltning.
Samtliga lägenheter har balkong 
mot torget i söder. Balkongerna 
har varierande placering i olika 
lägenheter och är kombinerade 
med gröna rum, växthus/uterum. 
En inspiration från torgets historia 
som handelsplats för varor odlade 
i det bördiga jordbrukslandskapet 
runtomkring. Orienterat åt norr 
finns utrymmen för kompostering 
och sortering av avfall. 

Mot norr tjänstgör skalet som en 
bullerskärm och mot torget som 
balkongräcken och en stor spalje 
för växtlighet. Skalet byggs upp 
av lika stora kvadratiska delar som 
har olika grader av transparens, 
täta, rastrerade och glasade.
Kärnans fasad görs i annat mat-
erial, gärna med en framträdande 
kulör i kontrast till skalet.

Balkonger, loftgångar, växthus, 
utrymmen för kompostering och 
förvaring bildar tillsammans med 
det plåtklädda taket och gavlarna 
ett yttre skal för byggnadens 
kärna.
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