
Den nya byggnaden sträcker sig längs större delen av tävlingsom-
rådet och ger torget den inramning som saknas idag. Hela botten-
våningen är utformad som en serie genomgående valv och bildar ett 
klassiskt arkadmotiv mot torget. Samtidigt gör valven att kontakten 
mellan Fabriksgatan och torget bibehålls. Det sista valvet mot öster 
lämnas som en öppen arkad för att ytterligare förstärka den visuella 
kontakten mellan resecentrum och torget. Valven är uppdaterade 
med en spetsig vinkel som även återfinns på taket men för ändå 
tankarna till paviljongen som tidigare låg på platsen. Om planerna 
behålls på att flytta denna till kortsidan av torget, i vinkel mot den 
nya byggnaden, skapas förutsättningar för ett mycket levande torg.

I de fyra mittersta valven inryms en restaurang där glaspartierna är 
indragna i fasadlivet för att skapa möjlighet för uteservering under 
tak. På var sida om restaurangen finns två stycken trapphus med 
entréer från både torget och Fabriksgatan. Tre valv viks åt lokaler 

som lämpar sig för både affärer, kaféer och andra verksamheter av 
varierande storlek med möjlighet att skapa entréer både från torg 
och gata. Ovanpå bottenvåningen byggs tre våningsplan samt en 
avvikande och delvis indragen takvåning med sammanlagt 30 lägen-
heter. Samtliga har balkonger mot torget och entréer från den mer 
slutna norrsidan.

Byggnaden är uppbyggd kring en enkel betongstomme med ut-
fackningsväggar av lättklinkerblock. Utanpå detta finns en glest 
murad tegelskärm där balkongerna delvis skjuter ut genom större öp-
pningar. Denna transparenta skärm bildar en skyddande buffert mot 
gatan respektive torget utanför då den hindrar insyn och absorber-
ar buller samtidigt som den tillåter stor utblick från bostäderna. De 
generösa fönsterpartierna bakom kan öppnas upp fullt och förlänger 
rummet innanför utan att exponera det för torget. Skärmens textila 
känsla bidrar även med att ge byggnaden ett uttryck som varierar un-

der dygnet. I dagsljus har fasaden ett starkt materiellt utryck i motsats 
till dygnets mörka timmar då det istället är det utsipprande ljuset som 
tecknar byggnaden. 

Den karaktäristiska siluetten som skapas av översta våningens serie 
av takåsar bilder ett tydligt motiv som lätt känns igen av passerande 
tågresenärer utan att byggnaden tornar upp sig över torget. Den 
sammanhållna fasaden med dess jämna mönster av öppningar och 
utstickande balkonger bildar ett stramt motiv samtidigt som dess trans-
parens gör den luftig. 
 
Våningsplanen är baserade på lägenhetsmoduler om 60 kvadrat-
meter, där treor och fyror får ett eller två extra rum mot torget. Den 
tydliga strukturen med en enkel grundplan tillåter en stor flexibilitet 
i fördelningen mellan olika lägenhetsstorlekar samtidigt som den är 
extremt rationell då alla funktioner är samlade längs med husets mitt. 

Där skapas ett horisontellt schakt som tar hand om all teknik och an-
sluter till två vertikala schakt i anslutning till trapphusen. Källarvånin-
gen inrymmer teknikutrymmen och lägenhetsförråd men även restau-
rangens disk-, förråds- och personalutrymmen. Ytterligare utrymmen i 
källaren kan vikas till övriga lokaler i bottenvåningen. 

För att behålla spelet mellan materialitet och ljus hålls materialen 
invändigt så naturliga som möjligt. Den bärande betongstommen och 
ytterväggarna av lättklinker målas vita men får behålla sin ytstruktur. 
De rumsavskiljande innerväggarna kläs med plywood. 

YTOR:

Boarea     2192 m2
Lokalarea     481 m2
Gemensam lokal    62 m2
Biarea källare    690 m2

Bruttoarea total    3893 m2
Bruttoarea ljus    3058 m2
BOA/BTA typplan    512/634 = 0,81

LÄGENHETER:

2 rok   60 m2   19 st
3 rok   68 m2   9 st
4 rok   85 m2   2 st
Totalt:   2192 m2  30 st
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MOTTO: SPETS






