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Det nygestaltade Stortorgets fond mot norr utformas som två fristående 
byggnader.
Mot väster en lägre byggnad i tre våningar som begränsar känslan av 
”vägg” från norra sidan och som låter kvällssolen nå torget. Mot öster en 
högre byggnad i sex våningar som fångar eftermiddagssolen och blir en 
visuell markering mot omgivningarna.

Stadsrum

 Katrineholms promenadvänliga stadskärna karaktäriseras av ett antal 
sammanlänkade stadsrum. Äldre och nyare bebyggelse samsas i skiftande 
skalor,  byggnadshöjder  och  fasadgestaltning.  Genom  att dela upp 
Stortorgets nya fond i två byggnader ges möjlighet att bygga vidare på 
och utveckla stadens kvalitéer inte bara på torget utan även vidare mot 
Gamla godsmagasinet och järnvägsstationen. 
 Den lägre byggnaden möter den mindre skalan i Gamla godsmagasinet 
och husraden utmed Köpmangatan. Den högre byggnaden blir en visuell 
markör för staden och Stortorget mot järnvägen och en länk mellan 
norrsida och södersida. 

Byggnaderna och torget

 Släppet  mellan byggnaderna  skapar  en  siktlinje in mot  torgets  mitt  
och  frigör  en   längre   visuell  axel  mellan  det   vackra  gavelmotivet   på 
Kv Näckrosen 10 och Kullbergska huset norr om järnvägen. Släppet ska-
par också friare rörelsemöjligheter mellan torget och sidan mot järnvägen. 
Den högre byggnaden upplevs fristående mot torget och restauranglokalen 
i  bottenvåningen  kan annonsera  sig  över  tre  hörn.  En  arkad  på den 
lägre  byggnadens  gavelsida  mot  väster  relaterar  till  gårdspassagen  i 
Kv Näckrosen 8 och öppnar siktlinjen mot Gamla godsmagasinet. 

 Byggnadernas norrfasad linjeras med norrfasaden på Kv Pionen 4. Därmed 
bibehålls en siktlinje västerifrån mot nordvästra hörnet på Kv Katrineholm 
5:8. Det ger också lite extra plats till busshållplatsen längs Fabriksgatan.
 Det högre husets framskjutna, södervända arkad blir torgets veranda. Ett 
rum som relaterar till torgets kärna och ger  skydd för  regn  eller sol. 
Härifrån kan restaurangen uteservering spilla ut på torget och ta till vara 
på eftermiddags- och kvällssol på torgets östra sida. 
 Byggnadens höga västvända fasad blir en solfångare som reflekterar ljus 
mot torget när solen står lågt.

 Den lägre byggnaden aktiverar rörelser med entréer både från torgsidan 
och från Fabriksgatan. Det högre huset bottenvåning upptas i sin helhet 
av restauranglokalen som ger aktivitet till torget och öppnar upp sig med 
glaspartier åt samtliga väderstreck.

STORTORGET KATRINEHOLM 
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Bostadshusen
 De nya byggnaderna gestaltas med putsade fasader i ljusa färgtoner som 
harmoniserar  med befintliga  byggnader  runt torget.  En  uppdragen 
sockel  av  glaserat  tegel  ger  materialitet  och hållbarhet mot torgets 
offentliga rum. Den lägre byggnadens täta fasaddelar i  bottenvåningen 
utformas som nischer med sittmöjlighet mot torget. Trapphusen ligger 
mot norr och karaktäriseras av skulpturala spiraltrappor av prefabricerad 
betong som blir synliga utåt genom glaspartier i fasaden. 

 Alla lägenheter får franska balkonger som vetter mot torget eller gav-
larna. För att skapa en tydlig skillnad mellan torgets offentliga rum och 
bostadens privatliv dras balkongdörrarna in i nischer i fasaden. En viss 
avskärmning mot lägenhetens helglasade balkongdörrar skapas genom att 
räckesfrontens krenelerade galler bockas i ovankant så att den formar fasta 
blomlådor i hela balkongens bredd. Det södervända läget ger de boende 
goda förutsättningar att skapa sin egna lilla odling. 

 Lägenhetsplanerna är utformade för flexibilitet över tid. En trea kan bli en 
stor tvåa. Kök kan utformas helt öppna mot vardagsrum eller delas av till 
egna rum. Badrummen har plats för tvättmaskin och torktumlare.
 För att uppfylla gällande bullerkrav ligger minst hälften av varje lägenhets 
boningsrum mot tyst sida. 
 Samtliga lägenhetsplaner uppfyller tillgänglighetskrav enligt BBR.

Byggbarhet & ekonomi
 För  att  få  en bra  ekonomi byggs  den  lägre  byggnadskroppen  utan 
källare. I och med det låga våningsantalet kan också trapphusen förses med 
en enklare och betydligt billigare hisslösning i form av plattformshiss av 
typ Motalahiss.  Allmänna ytor såsom lägenhetsförråd, återvinningsrum 
och  barnvagnförråd  ligger i entréplanet. Funktionerna förläggs mitt i 
byggnadskroppen för att vara tillgängliga från båda trapphusen. Det frigör 
de attraktiva hörnlägena till lokaler. 
 Den högre byggnadens våningsantal kräver en effektivare hiss. Här föreslås 
också  källare för  att  frigöra så mkt yta som  möjligt i  entréplanet för 
restauranglokalen.
 Byggnadernas och lägenheternas mått är moduliserade och upprepande för 
en rationell byggprocess. Indrag och trappningar har begränsats.
 Materialpaletten  är  ekonomisk.  En  hållbar sockel av  glaserat tegel, 
putsade fasader och enkla balkongräcken i smide, med fronter av krenelerat 
galler. Fönster och fönsterdörrar utformas i standardstorlekar med karmar 
och bågar i betsat och klarlackat trä.

Antal lägenheter
3-vånings byggnaden (2 trapphus):
2 rok 51 kvm 4 st
3 rok 68 kvm 8 st

6-vånings byggnaden (1 trapphus)
2 rok 52 kvm 8 st
3 rok 67 kvm 5 st
4 rok 85 kvm 1 st 

Totalt: 26 lgh

VY FRÅN SYDVÄST
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GAVEL MOT VÄSTER

BOSTADSPLAN VÅN 6 
Skala 1:200

KÄLLARVÅNING 

Romeo & Julia

FASADSNITT & ELEVATION
-PRINCIPIELLT
Skala 1:50

FASADER 
Skala 1:200

Romeo & Julia

MOT SÖDER

MOT NORR

GAVEL MOT VÄSTER GAVEL MOT ÖSTER TVÄRSEKTION B-B
Skala 1:200

GAVEL MOT ÖSTER

- Putsad fasad, med kulör och ytstruktur som 
ansluter till befintlig bebyggelse runt torget.

- Halvhög sockel klädd med tåligt glaserat tegel, 
kulör ton i ton med putsfasaden.

- Glaspartier till bostäderna av betsat och 
klarlackat trä. Monteras försänkta i fönster-
nischerna för reliefverkan.

- Inåtgående franska fönsterdörrar.

- Möjlighet till markiser monterade i fönster-
nischerna.

- Smidesräcken med fasta balkonglådor i söder-
vänt läge mot torget

- Fullhöga metallglaspartier mot lokalerna.

- Belysning och sittbänk i nischer mot torget och 
busshållplatsen vid Fabriksgatan.

Släppet in mot torget.

Den markerade högre byggnads-
volymen.

Den lägre delen begränsar känslan 
av ”vägg” mot norr.

Glaspartier fr norr mot 
trapphusen.

Arkadmotivet mot det offentliga 
rummet.

Lokaler över 
hörn.

Många 
rörelsemöjligheter.

Skalan mot Gamla 
godsmagasinet.

Gavelhörnet synliggörs.

MODELLSTUDIE FRÅN JÄRNVÄGSSTATIONENS PERRONG

MODELLSTUDIE FRÅN FABRIKSGATAN ÖSTERUT


