
På toppen av torget i Katrineholm

Katrineholms ny saluhall och bostadstorn refererar till Stortor-
gets urbana kontext och skapar ett mittpunkt för stadslivet i 
stadskärnan. 
 Byggnaden inramar torget och består av en saluhall och 
ett bostadshus. Torget fortsätter in i saluhallen i gatunivå, med 
offentliga sittplatser, restauranger och kaféer, blandas och före-
nas de utvändiga och invändiga areal. 
 Stadens invånare använder marknaden i sin fritid, och 
med sin starka, sociala dragningskraft förmår den att hålla på 
sina besökare. Stortorget är en urban mittpunkt i Katrineholm, 
till stor del på grund av sin närhet till resecentrum. Det fungerar 
även som en koppling till stadskärnan. 
 I saluhallen förstärker man denna koppling med en öp-
penhet och transparens som gör det möjligt för människor att 
strömma genom byggnaden. I förhållande till intilliggande by-
ggnader kring torget, definierar saluhallen det offentliga rummet.
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Arealer:

1 Tvåa (8)   60m²
2 Trea (8)    60m²
3 Trea (5)    68m²
4 Fyra (5)    96m²

 Lägenheter i alt   1780m²

5 Café / Kiosk   67m²
6 Saluhall    695m²

 Handel i alt   762m²

                                                                           
Total netto               2542m²

Planritning 1.våning 1:200

Typisk våningsplan 2.-9. etage 1:200
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Typisk våningsplan 10.-14. etage 1:200

Fasad syd 1:200

Fasad öst 1:400 Fasad norr 1:400

Fasad väst 1:200

Landmärke på Stortorget

På den östra sidan av saluhallen, reser sig bostadstornet. Tornet 
är en landmärke för Stortorget och en ledstjärnan för Katrine-
holm. Tornet är organiserat så det bidrager till det offentliga livet 
på torget nedanför. Lägenheterna har utsikt över torget, och 
med sina integrerade balkonger, uppmuntrar man till folkliv på 
platsen nedanför. Privata utrymmena är placerade på tornets 
norra sida. Tornet erbjuder en fantastisk utsikt över omgivnin-
garna och fångar solen på marknadssidan. 
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Längdsektion 1:200 Tvärsektion 1:200

Livskraft tillsammans

Marknadstornet erbjuder stadsboende i flera olika lägenhet-
styper, utformade för att tilltala en stor mängd invånare. Från 
ensamstående till familjer. Pendlare som använder den närlig-
gande stationen, kommer också kunna att dra nytta av platsens 
integrerade funktioner och erbjudande. De största lägenheterna 
är placerade på de översta våningarna, där tornet överhänger 
promenaden nedanför. Alla lägenheter har direkt tillgång till tor-
get och marknaden i gatunivå, och det finns även en gemensam 
trädgård på saluhallens tak för de boende. Terrassens små träd 
och buskage, synliga från torget, bidrager ytterligare till platsens 
atmosfär. Kopplingen mellan bostads-och urbant liv förstärks av 
saluhallen. Den ena styrker den andra. Tillsammans skapar de 
en ny, urban livskraft för området.
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