
1a pris 400 000 kr 

Klädd till fest 

Förslaget skapar stadga och lugn i torgrummet, med en balanserad skala och 

definition som kan passa den mindre staden och platsen väl. Klädd till fest är ett 

förslag som är tydligt igenkännbart som ”hus” vad gäller proportionering och 

fasadgestaltning, vilket skapar trygghet och förankring och borgar för acceptans och 

möjligheter till realisering. Byggnadens föreslagna lösningar är otvunget lediga och i 

stort sett funktionella.  

Förslaget bygger på greppet att klä in ett rationellt hus i betong i ett hölje av 

guldskimrande metall. Husets tvärsektion har en asymmetrisk utformning med 

förskjuten taknock samt en indragen arkad mot sydsidan. Byggnaden är delad i två 

olikstora delar med en glasad del emellan, som skapar kontakt och genomsikt mellan 

torget och Fabriksgatan. I denna glasdel föreslås ett orangeri med odlingsmöjligheter 

för de boende och bottenvåningen utformas som ett offentligt rum för alla 

katrineholmare. Mot torget är även bottenvåningen glasad, publik och inbjudande. 

Sammantaget ligger förslagets styrka i volymgestaltningen av guldhöljet mot torg och 

gata, där det förskjutna sadeltaket bidrar till att bryta ned skalan och samspela med 

omgivande bebyggelse. Förslaget uppnår en trovärdighet i lösningen med orangeriet 

som kopplar mellan torget och järnvägen, och som förutom en offentlig miljö även 

kan bli en gemensamhetsyta för boendesamvaro. Klädd till fest har utformats på ett 

inlevelsefullt sätt som både klarar av att anpassa sig till stadens skala och ändå 

tillföra något nytt.  

Aspekter att utveckla vid kommande bearbetning: 

Gestaltningsmässigt känns huset aningen vardagligt för att kunna bli Katrineholms 

nya landmärke. En vidare bearbetning av gestaltningen efterfrågas, inte minst mot 

torgets mycket offentliga sida. Jurygruppen önskar se en utveckling av förslaget som 

visar på ett tydligare och mer intrikat samspel mellan det offentliga och privata, inte 

minst fasadmässigt mellan bostadsnivån och torget. I förslaget upplevs 

bottenvåningen mot Fabriksgatan i norr som relativt sluten.  Detta är i hög grad en 

levande stadsgata som bör få en byggnadsutformning därefter. Norrfasaden bör 

bearbetas så att största möjliga öppenhet och genomsikt skapas mellan torget och 

gatan. En omdisponering av bottenvåningen är även nödvändig för att tillgodose 

kravet på bostadsentréer mot torget.  

De lägenheter som i form av betonglådor perforerar det metallfasaden på våningarna 

4 och 5 bör också studeras vidare. Materialbytet och fasadgestaltningen här bidrar 

inte till en elegant helhet utan ger en spretig karaktär, då takvåningarna inte framstår 

som integrerade i byggnadens utformning.  

Att studera möjligheten till att utveckla orangeriets bottenvåning till en helt offentlig 

miljö i kan addera viktiga stadsbyggnadskvaliteter till förslaget. Jurygruppen vill 



framhålla att orangeriet och de gröna loftgångarna är nyckelkvaliteter i byggnaden 

som är viktiga att slå vakt om genom hela processen.  

Mässingsfasaden har setts förut men inte i Katrineholm, där byggnaden har 

förutsättningar att bli ett landmärke. Den varma guldtonen kan bidra med ett nytt och 

spännande tillägg till torgets varierade fasadpalett. Viktigt är att dock att i den slutliga 

bearbetningen av fasadutformningen väga in aspekter av trender kopplade till 

fasadmaterial så att Katrineholm verkligen får ett hus med en unik karaktär. Det är av 

största vikt att slutgiltigt val av hållbart fasadmaterial sker tillsammans med 

byggherren och kommunen utifrån ett långsiktigt kvalitetsperspektiv, där ett vackert 

åldrande och berikande patina sätts i första rummet.  

 

 

 

  



2a pris 200 000 kr 

Torghallen 

Torghallen är ett konsekvent gestaltat förslag som tydligt hanterat 

tävlingsprogrammets önskan om en väl balanserad syntes mellan offentlig byggnad 

och bostadshus på Stortorget. Den tydliga tanken med en lätt byggnad som landar i 

några få punkter skapar en övertygande koppling och genomsikt mellan de två 

omgivande stadsrummen: torget i söder och Fabriksgatan längs busstorget i norr.  

Förslagets synsätt att stadsrummet omfattar ett större sammanhang, som även 

inkluderar busstorget och järnvägsstationen, är välgörande och långsiktigt intressant.   

Förslaget är en träbyggnad som ger association till en saluhall. Arkaden har valvets 

formspråk, ovandelen utgör motsatsen; ett rymdfackverk av rätlinjiga byggnadsdelar. 

Det är ett strukturellt tydligt och enkelt motiv som får liv av skjutbara jalusier och de 

genomblickar som bildas. Överraskningen skapas genom det sätt som själva 

huskroppen har ställts ovanpå arkaden, där den skickligt genomförda kombinationen 

av de två sinsemellan olika delarna skapar förslagets arkitektoniska kvalitet. 

Strukturen är flexibel, öppen och ger förutsättningar att utvecklas och förändras över 

tid. Skala och proportioner är inkännande och skapar en sympatisk koppling både till 

omgivande bebyggelse och platsens historik, där de nu rivna magasinsbyggnaderna 

givit ett konstruktivt anslag.  

Byggnaden blir ett landmärke genom sin starka karaktäristiska gestaltning, som 

kopplar både till magasinsbyggnadernas estetik och upprepning och till 

basilikan/saluhallen/bazaaren som byggnadstyp. Torghallen kan ses som en estetisk 

och materialmässig uppdatering av en typ av byggnad som funnits på stadstorg 

genom århundradena. De två motiven – båghallarna och det rationella gittret ovanpå 

bildar sammantaget en avklarnad helhet som är både stram och lekfull på samma 

gång.  

Träbyggnadstekniken är utvecklad till en övertygande tävlingsnivå, där innovation 

och det hållbara, förnyelsebara materialet blivit det bärande uttrycksmedlet. Med rätt 

utförande skulle Torghallen kunna ge Katrineholm sitt efterfrågade landmärke – ett 

intressant framåtsyftande bostadshus som genererar internationellt intresse. 

Förslaget har en stor kvalitet i loftgångens nytänkande och sociala möjligheter, med 

en till synes enkel, nästan självklar, men intrikat struktur.  

Planlösningarna är välstuderade, rationella, enkla, vackra och ljusa. Materialet är 

även invändigt genomgående trä, vilket är konsekvent gentemot byggnaden som 

helhet. Lägenheterna präglas av bra genomsikt och lättmöblerade rum, där stora 

balkonger mot söder och uteplatser kopplade till loftgången i norr skapar ytterligare 

bostadskvaliteter.  

Torghallen innebär ett arkitektoniskt tillskott till Katrineholm som sluter torgrummet 

med konsekvens och skärpa. Arkad-delen har stora förutsättningar att bli ett befolkat 



och aktivt område för folkliv och verksamheter, både mot torget och mot 

Fabriksgatan. Juryn är dock tveksam till bostadsfasadens gestaltning mot torget, som 

är aningen repetitiv i kombination med det platta taket. Frågan är också om 

loftgångar mot en av stadens centrala huvudgator skapar ”ett hus i staden”. 

Sammantaget har dock förslaget mycket stor utvecklingspotential och har varit 

föremål för juryns stora intresse.   

 

  



3e pris 100 000 kr 

Ur den svenska byggnadskonstens magasin 

Förslaget har en välgörande lätthet som tilltalat juryn, med en graciös och väl avvägd 

skala i stadsrummet.  

Byggnaden föreslås vara utformad i glas, med ramar utförda i trä med stålkant samt 

fiberbetong som leder tankarna till ett traditionellt korsvirkeshus. Volymen är endast i 

två fulla sockelvåningar med en däröver avsmalnande volym uppåt. Husets planform 

är lätt asymmetrisk vilket ger en välgörande slankhet genom de visuella effekter detta 

medför. En ny plats åstadkoms i väster och en öppen siktlinje i öster. Förslaget visar 

förståelse för Fabriksgatan som ett levande stadsrum och adderar genom sitt innehåll 

och sin form nya intressanta kvalitéer till platsen, med ett levande uttryck. Det är en 

byggnad som står lätt på Stortorget, inplacerat i ett större sammanhang som i 

framtiden mycket väl kan komma att vara sammanhängande stadsrum. Byggnadens 

fasadmotiv har genomförts med stor konsekvens och ger en mönsterverkan som kan 

varieras och utvecklas. Utformningen med fack i olika storlekar medger såväl 

terrasser som olika typer av fasadmaterial, och har stor möjlighet till vidareutveckling. 

Förslaget kommer av de premierade förslagen kanske närmast det landmärke som 

programmet efterfrågar.  Dock ställer sig juryn försiktigt tveksam till 

utvecklingsbarheten i förslaget. Byggnaden kommer trots sin viktiga placering i 

staden att vara ett bostadshus, där frågor kring energiåtgång, boendekomfort och 

allmänna tekniska lösningar hotar att reducera förslagets eleganta anslag i den 

fortsatta processen.  

Husets planlösningar har intressanta kvalitéer, men fasadens vinkel och byggnadens 

planform får tydligare konsekvenser för lägenheterna ju högre upp i byggnaden man 

kommer. Förslagets planlösningar kunde drivit mot ytterligare renodling och tydligare 

idé, olösta frågor kring akustik drar ned helhetsbedömningen något. Juryn vill dock 

lyfta fram detta egensinniga förslag för sitt uppfriskande och spännande anslag.   

 

 

  



Inköp 25 000 kr 

Folkets Hus 

Folkets hus visar på en gedigen förståelse för uppdragets essens och platsens 

möjligheter att utvecklas över tid till något betydligt mer än ett torg i en svensk 

småstad. Förslagets redovisning och byggnadens balans mellan det privata och 

offentliga håller en hög och övertygande nivå. Folkets hus hanterar den problematik 

det innebär att bygga bostäder mitt på torget utan att privatisera eller trivialisera. 

Bottenvåningen deltar i torgets aktiviteter på ett direkt och stödjande sätt. Markplanet 

har ett släpp vilket medger passage genom byggnaden från stationen och 

Fabriksgatan, och bottenvåningen är gestaltad som öppen och inbjudande åt alla 

håll. 

Förslaget är en träbyggnad som drivits till en långt gången förenkling. Planformen är 

en rektangel utan vidare åthävor och byggnadens fasader avtecknar sig som fem 

kraftfulla streck, till synes viktlösa och flytande i rummet. Strecken inrymmer såväl 

bjälklag som balkongfronter. Planlösningarna är vackert flexibla med stora 

möjligheter till boendeförändringar och tillvalsrum över tid. Lägenheterna är ljusa, 

genomgående och fördelade på fyra trapphus. Sättet att hantera bostadsarkitektur 

med tydlighet, stringent struktur och rationalitet är lovvärd. I juryn råder dock delade 

meningar om denna föreslagna träbyggnads uttryck med vacker materialverkan, 

verkligen kommer att uppfattas som ett nytänkande tillskott på platsen – med sin 

eleganta nytolkning av ”ocean liner” estetiken - eller om släktskapet med svunna 

epokers rationella byggande är alltför belastande. Förslaget har dock en stor 

potential i det publika anslaget. Takplanet är utformat som en stor terrass vilken kan 

användas av de boende men även av allmänheten via en hiss i ett fristående torn i 

öster.  

Förslaget inköps för sin genomförda och konsekventa gestaltning i dialog med 

samtida internationell arkitektur.   

  



Inköp 25 000 kr 

Jardin 

Förslaget visar på en enkel, välproportionerad arkitektur, där greppet med en 

sammanhållen byggnad balanseras mot en livfullare taklinje och artikulation av 

gemensamhetsdelar och takterrasser. Takformerna ger viss lokal koppling till 

Stortorgets södra fasad med sin livliga arkitektur. I gatuplanet delar byggnaden upp 

sig i två lika delar och tillåter passage till norra sidan. Byggnaden kombinerar olika 

motiv på ett skickligt sätt såväl arkitektoniskt som innehållsmässigt, där bostädernas 

rationalitet ställs mot taklandskapets livlighet. Husets material är inte redovisade och 

har gjort läsningen av förslaget mer krävande än nödvändigt. Jardin visar på en 

spännande gradient i lagringen av bostadsytor, från entrébalkongen genom 

bostaden. Lösningen med omkastade balkonger våningsvis skapar en unik 

arkitektonisk effekt i stadsrummet och ger ett hus som adresserar både Stortorgets 

och Fabriksgatans stadsrum. Förslagets kanske största tillgång är dess välfunna 

hantering av byggnadens olika sociala skalor och nivåer. De boendes gemensamma 

ytor för lek, umgänge och rekreation är sömlöst integrerade i helheten. Detta ser 

juryn som en extra viktigt aspekt eftersom huset i övrigt saknar gård eller andra 

kringytor. Planlösningarna är samtida, öppna, rationella och ledigt gestaltade. En 

anmärkning i kanten är dock svårigheten att avskilja matlagning från övriga delar i de 

här redovisade lägenhetsstorlekarna. Sammantaget är Jardin ett nyanserat och 

intressant förslag som inleder en dialog med sitt sammanhang.  

Förslaget inköps för de välstuderade lägenheterna, gårdsytorna på taket som även 

ger byggnaden visuellt intressant uttryck samt för att man i bottenvåningen skapat en 

lösning som även tar hänsyn till och stärker Fabriksgatan och stationsområdet som 

stadsrum. 


