
Trädgårdar - på alla våningar
Vi önskar med detta projekt att tillföra Katrineholm en karaktärsfull och 
varierad byggnad som understöttar det nydefinierade stadsrummet 
Stortorget.

Det föreslagna byggfältet är förträffligt och attraktivt placerat vid 
stadens torg, och med en sydvänd fasad ger det möjlighet för att skapa 
bostäder med urbana kvaliteter med fokus på dagsljus och tillgång till 
privata trädgårdar i direkt anslutning till lägenheternas vardagsrum – 
under mottot trädgårdar på alla våningar.

Byggnadens volym moduleras i 3-5 våningar med utgångspunkt i den 
enskilda lägenhetsenheten och anpassas i proportioner till stadens his-
toriska skala med en enkel underindelning av de översta våningarna.
Den precisa kristallinska byggnadsstrukturen och lätta ljusa fasadut-
formningen utmanar den existerande gårdsstrukturen och byggnad-
sarkitekturen.

De frodiga trädgårdarna ger var och en möjlighet för odling, uppehåll 
och rekreation och tillför byggnaden och staden variation i samspel 
mellan helhet och individualitet – vilket kanske är det mest väsentliga i 
framtidens urbana miljö.
Utformningen vill således berika torgrummet i ett aktivt och up-
plevelserikt samspel mellan uppehåll och aktiviteter på platsen och i 
bostäderna.

Byggnadsdisponeringen med en total längd på 48 meter ger möjlighet 
för att arbeta vidare med Stortorgets disponering och utformning, plan-
tering m.m. – t.ex. med etablering av ett västvänt ”Lilla Torg” väster 
om byggnaden som en fin rumslig övergång till bussterminalområdet.

Byggnaden disponeras med 28 bostäder omkring 4 trapphus med hiss. 
Vi föreslår at det skapas ett varierat utbud av lägenheter i olika storle-
kar med fokus på goda och flexibla inredningsmöjligheter, ljus och ut-
sikt över Stortorget. Se de olika planritningarna.
I förslaget är följande utformat:
-  8 st 3-rumslägenheter med en area på 65 m2
- 20 st 2-rumslägenheter på 45 - 56 m2.

Alla bostäder innehåller tillgång till ett privat sydvänt uterum på 7,5 - 9 
m2 vänt mot Stortorget.

Markplanet är disponerat som kommersiell yta med flexibel möjlighet 
för att etablera sammanslagna eller uppdelade hyreslokaler, dessutom 
kan det inrymmas boendeförvaring, gemensamma ytor, teknik m.m.

Den totala bruttoarean utgör 2560 m2 inklusive trappor. Eventuell käl-
lare utöver detta är ej inräknad.

Byggnaden struktureras som bärande pelardäck konstruktion med lätta 
skiljeväggar och stabiliseras av trapphus som utförs i betongelement.
Härmed säkras flexibilitet för framtida ändring av lägenhetsstorlekar 
och planlösningar.
Fasader utförs primärt i 3-glas fönster med sol- och värme-filtrering 
och suppleras med invändiga panelgardiner som skärmar mot insyn.

Byggnadernas enkla struktur tillgodoser en rimlig anläggnings- och 
driftsekonomi.
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1. VÅNINGEN  - 1:200
8 STK. 3-VÆRELSES LÄGENHETER Á 65 KVM

2. VÅNINGEN  - 1:200
8 STK. 2-VÆRELSES LÄGENHETER Á 56 KVM

3. VÅNINGEN  - 1:200
6 STK. 2-VÆRELSES LÄGENHETER Á 52 KVM

4. VÅNINGEN  - 1:200
6 STK. 2-VÆRELSES LÄGENHETER Á 45 KVM
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