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I dialog med invånarna och med stöd av konsulter har Katrineholms kommun 
utformat det framtida Stortorget. Den byggnad som är föremål för denna 
arkitekttävling behöver föra ett samtal med dessa existerande planer liksom med 
den vackra och intressanta befintliga bebyggelsen. Vinnaren av arkitekttävlingen 
behöver därefter bearbeta och anpassa sitt förslag i samarbete med KFAB, 
kommunen, antikvarier, andra konsulter och potentiella näringsidkare för att nå 
en slutprodukt som motsvarar alla högt ställda förväntningar och krav. Samspråk 
pågår…

Torget och den nya byggnaden:
Stortorget i Katrineholm har under åren förändrats många gånger. När det nu är 
dags att tillföra ännu en milstolpe i denna spännande utveckling vill vi föreslå en 
bebyggelse som är en funktionell och vacker representant för sin tid samtidigt som 
den befintliga karaktären runt torget får vara vägledande. 

Något av det mest karaktäristiska för Stortorget är den varierade takfotssilhuetten. 
I vårt förslag arbetar vi med innehållet på den översta våningen som sträcker sig 
från fläktrum, via lägenheter till takterrass. Dessa olika funktioners avteckning 
i volymen ger en byggnad som relaterar till och samspråkar med den äldre 
bebyggelsen samtidigt som grunden är repetitiv och rationell. På samma sätt 
låter vi olika gestaltning av balkonger vara ett sätt att relatera till den vertikala 
indelningen i de äldre fasaderna. Huvudsakligen får byggnaden mot torget små 
men tillgängliga balkonger med pinnräcken. Dessa balkonger med utpräglat urban 
karaktär hämtar sin inspiration från städer som Neapel och förhoppningsvis kan 
de möbleras grönt av de boende i huset. Mittdelen får mer sammanhängande, 
inbyggda balkonger med ett mönster av öppna och inglasade delar. Även här finns 
goda möjligheter till en grön skyltning mot torget.

Sammantaget kan torgets bebyggelse bli musikalisk med helnoter, halvnoter, 
tredjedelar och sjättedelar. 

Materialmässigt ansluter vi till den rådande övervikten av puts genom att den 
nya byggnaden till största delen förses med en ljus, sandtonad finputs. Mittdelen 
av byggnaden föreslås dock utföras i rött tegel med en ljus träpanel på den inre 
fasaden som ansluter i linje med intilliggande fasader. Tegeldelen som sticker ut lätt 
både i horisontal- och vertikalled anspelar med sin något grövre textur på torgets 
karaktäristiska brandgavlar, i många fall av slammat tegel som påtagligt skiljer sig 
från torgfasadernas släta finputs. 

Mot järnvägsstationen möjliggör de väderskyddade loftgångarna ett varierat 
uttryck som hämtar energi från den rörelse som försiggår där. De indragna 
fasaderna har en varm fasad av träpanel och utanför entréerna finns en typ av 
innerstadens förgårdsmark med plats för cyklar och estetiskt integrerade lådbänkar 
för praktisk förvaring av hjälmar, gummistövlar, paraplyer, idrottsutrustning 
mm. Varje del av loftgången har ett eget golvmönster som främjar en småskalig 
hemmakänsla för den boende.

Lägenheterna:
Lägenheterna har utformats för att inom programmets uppställda önskemål, 
samt med hänsyn till bullerproblematiken, erbjuda goda boendemiljöer. Inom 
bostadsbyggandet är även kostnadseffektiv produktion en nyckelfråga och 
det handlar då om en förnuftig användning av de medel som finns, så att 
investeringarna kommer de boende och förvaltaren till handa. Detta åstadkommer 
vi genom att för både lägenhetslösningar och fasadutformning arbeta med ett 
planerat fåtal istället för en planlös mångfald. Exempel på detta är att förslaget 
innehåller endast 1 badrumstyp, 2 kökstyper, repetition av stomme och schakt för 
installationer. Även spännvidder har anpassats för att undvika onödigt kostsamma 
lösningar. Genom att förlägga fläktrum i vindsutrymmen minskas behovet av 
kanaldragningar i lägenheterna vilket ger ett bättre utnyttjande av ytan. 

Samtliga lägenheter har ljusa hallar med en avvägd transparens mot loftgången, 
genom glaspartier med en rytm av glas och poster, badrum med tvättmöjligheter, 
rundgång och gott om förvaringsutrymmen som tack vare de genomarbetade 
lösningarna överträffar rekommendationerna i svensk standard. Det finns även 
möjlighet till genomblickar samtidigt som varje funktion är väl avgränsad rumsligt.

Verksamheterna:
I ändarna av byggnaden föreslås restaurang respektive café med genomgående 
lösning. Dessa verksamheter kan bidra till att dra folk till torget. Caféets 
uteservering förläggs till det avfasade hörnet och hamnar på så vis i blickfånget 
från stationsområdet. Caféet har även en entré mot gatan som framförallt kan 
användas för konditoridelen, då möjligheten till exponering mot korttidsparkering 
är ett stort plus. Även restaurangen har två entréer vars användning kan anpassas 
efter tid på dygnet eller årstid. 

Mot torget finns i anslutning till restaurangköket en mindre extralokal som kan 
användas som kiosk, eller för servering av ”street food”.
Lokalernas utformning är generell för att kunna anpassas efter de verkliga behoven 
och för att klara framtida förändringar. Varje lokal har en stor öppen yta som 
kompletteras av tillgängligt WC/dusch/omklädning samt ett mindre back office.
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Typlägenhet 1
2 rum och kök, 58kvm
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Förslaget i siffror

21st 2Rok, 58kvm (68%)
  5st 3RoK, 68kvm (16%)
  5st 3RoK, 70kvm (16%)

Totalt 31st lägenheter

1st restaurang inkl. kök, 247kvm
1st café, 83kvm
3st lokaler à 77kvm

Totalt 5st verksamhetslokaler

BOA:      1908kvm
LOA:         561kvm

BTAljus: 3213kvm

BOA, LOA/BTAljus: 0,77
(beräknat med 400mm yttervägg)

Typlägenhet 2
3 rum och kök, 68kvm
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Typlägenhet 3
3 rum och kök, 70kvm
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